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Doelstelling
Stichting Help2Help is opgericht op 20 december 2006 en heeft als statutaire doelstellingen:
• het helpen van behoeftige kinderen over de hele wereld, met de nadruk op India,
teneinde hun kansen in de maatschappij te verbeteren
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Ter realisering van onze doelstelling hebben wij ons grotendeels aangesloten bij de projecten
van Empower the Children, een Amerikaanse organisatie die opereert in de sloppenwijken van
Calcutta, India. Deze projecten worden geleid door Rosalie Giffoniello, die hiertoe een groot
aantal maanden in Calcutta woont. Bij deze projecten staan onderwijs, medische hulp en
voedsel van deze kinderen centraal.
Daarnaast is er in 2011 gestart met een eigen project. Dit betreft een school op het terrein
van de baksteenfabrieken in Khamargacchi. Hiertoe werken wij samen met Shelley
Chatterjee, wij kennen haar al sinds het ontstaan van onze stichting.
In 2012 heeft Jannie de Rijke zich bij Stichting Help2Help gevoegd. Jannie leidde sinds 2005
Stichting HelpIndiaHelpen. Stichting HelpIndiaHelpen richtte zich voornamelijk op de
medische problemen van de kinderen in Calcutta, waar Stichting Help2Help zich inzet voor
onderwijs en voedsel. De projecten van Stichting HelpIndiaHelpen zijn nu opgenomen bij
Stichting Help2Help. Het betreft:
a. het Rehabilitation Centres for Children (R.C.F.C.) waar jonge kinderen geopereerd worden
aan vergroeiingen
b. Prabartak, een opvangtehuis voor verstandelijk en lichamelijk jonge gehandicapten
Beide projecten waren en zijn geen onbekenden voor Stichting Help2Help.
Alle ontvangen giften worden voor 99 % besteed aan onze projecten ter plaatse. Alle vaste
kosten waarmee we te maken hebben, zoals kosten van drukwerk folder, administratie,
website, etc. worden door derden gesponsord of door vrijwilligers uitgevoerd. Uiteraard zijn de
kosten van een projectreis naar India voor rekening van de reizigers zelf, er worden geen
tickets en/of verblijfkosten vergoed. De enige (geringe) kosten waar we mee te maken hebben
zijn de bankkosten en kosten voor markten. Echter, deze laatste worden gedekt door de
opbrengsten die deze markten genereren.
De stichting vindt continuïteit belangrijk en verbind zich dan ook financieel en qua
doelstellingen meerjarig aan projecten. De projecten worden waar mogelijk door lokale
projectmanagers geleid. De stichting beoogt geen winst te maken.
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Verslag van de werkzaamheden
Algemeen
Alle doorlopende projecten konden onverhinderd doorgang vinden. Ook de energie die wordt
gestoken in het werven van fondsen, werpt zijn vruchten af en zorgt voor een continue stroom
van inkomsten.

Op bezoek in India
In november 2014 brengt Jannie de Rijke en in december 2014 brengen Wilbert Huigens, Ilse
van ’t Verlaat en Willeke van Nieuwenhuijze een bezoek aan Calcutta. Tijdens dit bezoek zijn
de projecten bezocht en is er bijgepraat omtrent het wel en wee van de kinderen. Tevens zijn
er diverse vergaderingen geweest om de voortgang en nieuwe plannen voor het komende jaar
te bespreken.

Projecten
Project Khamargacchi
De school op het terrein van de baksteenfabriek heeft inmiddels zijn bestaansrecht bewezen.
Gemiddeld komen er 50 tot 60 kinderen naar school. Vorig jaar liepen we tegen diverse
problemen aan. De kinderen moeten voor hun kleine (baby) broertjes en zusjes zorgen en
nemen deze dus mee naar school. De lessen worden hierdoor ernstig verstoord. Daarnaast is
er behoeft aan activiteiten na schooltijd om te voorkomen dat de kinderen toch in de fabriek
aan het werk gaan. Eind 2014 hebben we met projectmanager Shelley besloten om begin
2015 een creche en een vocational programma te starten.
Dit project steunt volledig op Stichting Help2Help. Omdat dit niet wenselijk is, niet voor ons en
niet voor het project, zoeken we sponsoren die samen met ons dit project financieel willen
ondersteunen. In 2014 is een voorzichtig contact geweest met een Japanse organisatie die
graag de school een keer zou bezoeken.

In januari 2012 is gestart met een medisch project, dit project heeft ook in 2014 overhinderd
doorgang gevonden. Zeer regelmatig (doorgaans tweewekelijks) komt er een arts langs, die de
kinderen onderzoekt. Van elk kind wordt een medisch dossier opgebouwd. Waar nodig wordt
basismedicatie verstrekt. In principe staat deze clinic open voor kinderen van de school, maar
bij ernstige problemen zijn er ook andere kinderen welkom en worden deze ook geholpen. De
medicatie wordt verstrekt door de leraressen van de school. Dit om te voorkomen dat de
ouders de medicijnen verkopen. Elke drie maanden krijgen de kinderen anti-worm tabletten
toegediend.
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Daarnaast worden regelmatig bijeenkomsten gehouden om de ouders te vertellen over
hygiëne en over het verzorgen en opvoeden van kinderen.
Concreet betaalde Help2Help in 2014 alle onkosten van deze school en het medische project,
zoals de huur van het gebouw, de salarissen van de leraren en van de artsen, medicatie en de
schoolmaterialen. Daarnaast hebben de kinderen in 2014 allemaal warme truien gekregen
voor de koude winter.
Project Atmaraksha
Atmaraksha
In 2014 hebben wij de steun aan de Atmarashka School gecontinueerd. Er komen momenteel
58 kinderen naar school in de leeftijd van 3 tot 5 jaar (28 meisjes en 30 jongens). Elk jaar
stromen er circa 30 kinderen door naar de overheidsschool, waardoor ze een door de
overheid erkend diploma kunnen behalen. De Atmararaksha school wordt geleid door de All
India Women's Conference (AIWC), waarvan Champa Sarkar (onze contactpersoon) deel uit
maakt. De AIWC bestaat sinds 1927 en zet zich in voor vrouwen en kinderen. Nadat kinderen
zijn toegelaten tot de overheidsschool, zorgt de AIWC voor een schooluniform, medisch
support en hulp bij huiswerk. Dit wordt gegeven in het clubhuis van het AIWC, maar er zijn ook
diverse vrouwen die de kinderen thuis ontvangen om ze te kunnen helpen met het huiswerk.
Concreet zijn in 2014 voor de Atmarashka School een groot deel van de salarissen van de
onderwijzers betaald, alsmede de kosten van de dagelijkse lunch. Ook hebben alle kinderen
in 2014 nieuwe kleding ontvangen.
Project Rehabilitation Centres for Children (R.C.F.C.)
Het Rehabilitation Centres for Children (R.C.F.C.) biedt kinderen met vergroeiingen aan armen,
benen, voeten, etc. een complete medische behandeling aan. De kinderen worden hier
geopereerd en kunnen hier revalideren. Ook gaan ze hier naar school. Voor een nietgecompliceerde operatie (bijvoorbeeld een klompvoetje) blijven de kinderen hier ca. 3
maanden, dit kan uitlopen bij meerdere operaties of bij meer gecompliceerde operaties.
In 2014 en 2015 hebben wij een bijdrage toegezegd aan de school binnen het centrum.
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Het R.C.F.C. heeft een tweede vestiging in Bolpur, echter, door geldgebrek is dit al jaren niet
meer in gebruik en heeft het gebouw ernstig achterstallig onderhoud. Maar er zijn grote
plannen om dit centrum weer nieuw leven in te blazen. Hier kunnen dan regelmatig ‘early
identification camps’ gehouden worden en er zijn plannen voor een fysiotherapie unit, zodat
kinderen na hun operatie hier (na)behandeld kunnen worden. Voor de toekomst ziet het
R.C.F.C. hier zelfs een volledig medisch centrum, er is namelijk genoeg ruimte voor
ziekenzalen en andere medische activiteiten. Maar om te beginnen moet het centrum
opgeknapt worden, waarna er een fysiotherapeut wekelijks zitting kan gaan nemen. Hier is de
meeste behoefte aan. Help2Help heeft toegezegd de kosten voor de aanschaf van
fysiotherapie-toestellen op zich te nemen.

In december 2014 hebben we een bezoek gebracht aan een ‘early identification camp’ in
Sitarampur. Deze camps worden regelmatig, op verschillende plaatsten, georganiseerd om
kinderen op te sporen die in aanmerking komen voor een operatie. In totaal zijn er op deze
dag 66 kinderen onderzocht, waarvan er ongeveer 30 in aanmerking komen voor een (gratis)
operatie in het R.C.F.C. Naar aanleiding hiervan hebben wij een bedrag gedoneerd, waar
ongeveer 15 kinderen van geopereerd kunnen worden. Deze operaties worden begin 2015
uitgevoerd.

6

STICHTING HELP2HELP
Jaarverslag 2014

Project Prabartak
Prabartak is een thuis voor zowel geestelijk als gehandicapte beperkte jong volwassenen. Het
bestaat al sinds 1986 en momenteel wonen er 51 mensen. Nog steeds heeft dezelfde familie
de leiding in het tehuis, er is dus ruime ervaring aanwezig. Er wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van de capaciteiten van de bewoners. Waar het kan, koken ze hun eigen voedsel,
wassen ze af en doen ze andere huishoudelijke taken. Door middel van spel, muziek en dans
worden de bewoners gestimuleerd en dat werkt prima. Waar een aantal jaar geleden met een
aantal bewoners nog nauwelijks contact mogelijk was, zorgen deze nu juist voor de
nieuwkomers. De bewoners vormen een grote familie en iedere bezoeker wordt werkelijk met
open armen ontvangen.
Concreet betaalde Help2Help in 2014 een deel van de kosten van medicatie voor de
bewoners.

Prayrona algemeen
De Prayrona scholen hebben in december 2013 de FCRA (Foreign Contribution Regulation
Act) status ontvangen. Dit betekent dat er door de Indiase overheid regelmatig controles
worden uitgevoerd, waarbij wordt gelet op de besteding van het ontvangen geld. Voor ons een
extra garantie dat de door ons gegeven gelden goed worden besteedt.
PrayronaPrayrona-1
De Prayrona-1 school biedt in 2014 (pre)vocational onderwijs aan ongeveer 15 meisjes van 8
tot 16 jaar.
Concreet betaalde Help2Help in 2014 het salaris van de (pre)vocational onderwijzeres.
PrayronaPrayrona-2
De school is nog steeds niet helemaal afgebouwd. De buurt geeft problemen en houdt de
verdere (af)bouw tegen. Dat wil niet zeggen dat er geen les gegeven kan worden, wat er nog
schort zijn bakstenen muren (in plaats van de huidige golfplaten), een aantal toiletten en ze
zouden graag het terras op de bovenverdieping overkappen, waardoor er een extra ruimte
ontstaat. Vooralsnog zijn dit plannen voor de toekomst, het geld wat hier voor nodig is, is
reeds aanwezig door een donatie van een Japanse organisatie.
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Er komen momenteel 215 (vorig jaar 135) kinderen naar school, die in twee 'shifts' leskrijgen,
in de vroege ochtend de allerkleinsten (4 tot 8 jaar) en later op de dag de oudere kinderen (6
tot 16 jaar). In 2015 wordt gestart met drie ‘shifts’.
Concreet betaalde Help2Help in 2014 de salarissen van de (pre)vocational onderwijzers.

PrayronaPrayrona-3
Momenteel komen er zo’n 75 kinderen naar de Prayrona-3 school. In deze school wordt naast
het reguliere onderwijs ook een vocational programma (naailessen en patroontekenen)
aangeboden aan moeders en jonge vrouwen uit de gemeenschap. Deze lessen zijn populair,
er is een wachtlijst voor de jonge vrouwen.
Concreet betaalde Help2Help in 2014 de salarissen van de (pre)vocational onderwijzers.
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Onze activiteiten op lokale markten en braderieën
Tijdens onze bezoeken aan India kopen we leuke Indiase artikelen (zoveel mogelijk fairtrade)
om deze in Nederland te verkopen. De opbrengst hiervan gaat, na aftrek van eventuele
kosten van de markt, in zijn geheel naar de projecten. Ook is in 2014 is gebruik gemaakt van
inkoop via de inkooporganisatie van de wereldwinkels. De prijzen liggen hier uiteraard hoger
dan in India en daarom gebruiken we deze mogelijkheid alleen in uiterste gevallen.

Bookdifferent.com
Sinds januari 2014 is Stichting Help2Help aangesloten bij Bookdifferent.com.
Bookdifferent.com is een hotelbookingssite. Bij elke booking staan zij 50% van hun omzet af
aan een goed doel. De keuze voor het goede doel wordt gemaakt door degene die de boeking
maakt.

Postzegelverkoop
Sinds 2010 brengt Help2Help haar eigen postzegels op de markt. Deze worden zelf
ontworpen (binnen de door Postnl gestelde regels) en worden tegen nominaal tarief gekocht
bij Postnl. Bij de verkoop rekenen wij een kleine opslag, die volledig ten goede komt aan
Help2Help. In december 2014 brengen we een nieuwe postzegel uit, de ‘viszegel’.
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Publiciteit
In april en september 2014 verschijnt onze zevende, respectievelijk achtste “Help2Help
Nieuws!” met de laatste nieuwtjes op het gebied van onze projecten in India en ander nieuws
omtrent de Stichting. In oktober 2014 verschijnt er een groot artikel over het R.C.F.C. in de
Times, een grote landelijke Indiase krant, waarin ook Stichting Help2Help genoemd wordt.
Daarnaast verschijnen er kleinere artikelen gedurende het jaar in lokale kranten. Tevens
worden er vanwege diverse activiteiten, waaronder onze Indiadag, diverse interviews gegeven
op lokale radiostations.
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Inkomsten
De inkomsten in 2014 zijn verkregen op verschillende manieren:
1.
2.
3.
4.
5.

door giften van zowel particulieren en bedrijven
door verkoop van Indiase artikelen
door verkoop van Help2Help postzegels
bijdrages via Youbedo.com en Bookdifferent.com
bijdrages via diverse online marktonderzoeken en NSvertragingen
6. door deelname aan de volgende markten (doel hiervan is
zowel het geven van voorlichting als het genereren van
fondsen):
• Voorjaarsmarkt in Strijen (22 maart 2014)
• Vlasdag in Dreischor (16 augustus 2014)
• Zomerfeest bij Landzicht in Strijen (30 augustus 2014)
• Herfstmarkt in Strijen (6 september 2014)
• Post-21 Minimarkt in Oud-Beijerland (22 november 2014)
• Kerstmarkt in Rockanje (14 december 2014)
7. door het geven van avond- of middagvullende presentaties bij
verenigingen, waarbij we vertellen over India en het algemeen
en over onze projecten
• Passage afdeling Strijen (20 februari 2014)
• Passage afdeling Kruiningen (25 maart 2014)
8. overige activiteiten, waarbij we tevens aanwezig waren met
een kraam
• Op 5 januari 2014 organiseerde Anneke van de Yogabloem
uit Mijnsheerenland een ‘meditatie-benefiet’ waarbij de
opbrengsten geheel voor Help2Help waren. Daarnaast
heeft de Yogabloem het hele jaar ‘inloopmeditaties’
georganiseerd, waarbij een vrijwillige bijdrage werd
gevraagd voor Help2Help.
• Op 28 februari 2014 waren wij aanwezig bij de opening
van de expositie in Post-21, Oud Beijerland van fotografe
Lyzian Kolkman. Zij vergezelde Willeke in december 2013
tijdens haar reis naar Calcutta en een deze foto’s maakten
onderdeel uit van de expositie.
• Op 17 mei 2014 organiseerden wij een India-dag. Zie de
volgende bladzijde voor een verslag van deze dag.
• Op 21 mei 2014 waren wij te gast bij de wekelijkse yogales
van Kidsemotion in Strijen. Informatie over India werd door Marina verweven in de
yogales, we sloten af met een leuke activiteit waarbij de kinderen Indiase woordjes
konden overschrijven.
• Op 19 september 2014 organiseerde Marieke uit Rhoon een ‘Help2Help-party) waarbij
zij haar huis openstelde om onze artikelen te verkopen aan vrienden en kennissen.
• Op 15 november 2014 waren wij te gast bij de Wintermarkt in Alphen aan den Rijn.
Deze markt wordt jaarlijks georganiseerd en de opbrengst is voor een goed doel. Elly
Blijenberg had ons voor dit jaar aangemeld als goed doel.
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Indiadag op 17 mei 2014
Op 17 mei 2014 is er door Stichting Help2Help een
Indiadag georganiseerd. Doel hiervan is om de mensen
kennis te laten maken met onze stichting en om geld in te
zamelen voor onze projecten. Daarnaast willen we graag
India laten zien in zoveel mogelijk facetten.
Er werden de volgende activiteiten aangeboden:
- Diverse documentaires over India
- Indiase muziek
- Foto-expositie van Lyzian Kolkman die afgelopen
december meereisde naar Calcutta
- Amnesty International is aanwezig met een schrijfactie
- Een Indiase fietsrickshaw waarmee je door het dorp
kunt fietsen
- Op de foto in Indiase kleding
- Workshop wierook maken
- Workshop creatief met houten Indiase stempels
- Kleurplaten voor de kleinsten
- Laat henna zetten
- Geniet van Indiase drankjes en snacks
- Bollywood dansworkshop voor kinderen en
volwassenen
- Ter afsluiting werd er ’s avonds een Bollywoodfilm
gedraaid
De dag was een succes, er waren vele bezoekers en er zijn een aantal afspraken uit
voortgekomen voor verdere inzamelingsacties.
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Namens bestuur Stichting Help2Help,
B.A.W. Huigens

W.J.S. van Nieuwenhuijze

I.M. van 't Verlaat

Voorzitter

Penningmeester

Algemeen bestuurslid
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Jaarrekening
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Algemene toelichting
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen, liquide middelen en schulden
De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde,
waarbij vorderingen zijn verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen wegens
vermoedelijke oninbaarheid.
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn de door de donateurs ter beschikking gestelde middelen voor een
specifieke bestemming. De donateur bepaalt het specifieke project.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves worden gevormd door een bestuursbesluit. Het bestuur bepaalt het
specifieke project.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
De inkomsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben.
Projectbestedingen
Onder de projectbestedingen worden verstaan de kosten welke specifiek betrekking hebben
op een project en worden toegerekend aan het project en het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Financieel overzicht
BEGINSALDO 1-1-2014

€

23.465,77

Inkomsten
- Giften
- Diverse acties, braderieën en markten
- Verkoop postzegels
- Debiteuren
- Rente bank

€

17.068,21

€

18.818,39

EINDSALDO 31-12-2014

€

21.715,59

Bestaande uit :
Rabobank rekening courant NL46RABO 0123 2538 29
ASN Bank sparen NL74ASNB 8800 1651 68*
Kasgeld (Euro)
Kasgeld (Rps. 2.965)

€
€
€
€

254,26
21.000,00
422,23
39,10

Uitgaven
- Inkoop producten
- Inkoop postzegels
- Kosten markten
- Indiadag
- Kosten wijzigen statuten
- Bankkosten
- Bijdrage projecten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.122,63
7.192,15
5.208,12
125,00
420,31
1.973,72
6.300,00
47,50
315,06
121,00
242,87
9.818,24

* Stichting Help2Help vindt het belangrijk dat onze bankier verantwoord met ons spaargeld
omgaat. In 2010 heeft de Stichting daarom een spaarrekening geopend bij ASN bank.
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Balans per 31 december 2014
31-12-2014
____________

31-12-2013
____________

Voorraad produkten en postzegels
Debiteuren
Vooruitbetaald op projecten
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen overig
Liquide middelen

€ 9.003,67
€
60,00
€ 2.167,88
€
289,41
€
57,50
€ 21.715,59

€ 7.140,26
€
125,00
€ 1.239,58
€
420,31
€
0,00
€ 23.465,77

Totaal activa

€ 33.294,05

€ 32.390,92

Stichtingsvermogen
Bestemmingsfonds nieuwbouw P2 school
Bestemmingsfonds R.C.F.C.
Bestemmingsfonds Khamargacchi
Bestemmingsreserve* Prayrona
Bestemmingsreserve Atmaraksha
Bestemmingsreserve* Khamargacchi
Bestemmingsreserve * R.C.F.C.
Nog te betalen op projecten

€ 10.354,19
€
0,00
€ 2.500,00
€ 2.189,86
€ 7.500,00
€ 2.000,00
€ 7.500,00
€ 1.000,00
€
250,00

€ 11.551,06
€ 4.689,86
€
0,00
€
0,00
€ 5.050,00
€ 2.950,00
€ 6.000,00
€ 2.000,00
€
150,00

Totaal passiva

€ 33.294,05

€ 32.390,92

Activa

Passiva

* De stichting vindt continuïteit belangrijk en verbind zich dan ook financieel en qua
doelstellingen meerjarig aan projecten. Hiertoe zijn er reserveringen opgenomen in de balans
die ervoor zorgen dat we de projectkosten voor de komende drie jaar kunnen voldoen.
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Staat van Baten en Lasten 2014
2014
____________

2013
____________

Giften
Opbrengst India-produkten
Opbrengst H2H postzegels
Presentaties, braderieën, etc.
Kindernevendienst PKN Kerkwerve
Meditatiebenefiet Yogabloem
Helcherseeschool Scharendijke
Wintermarkt Adventskerk Alphen a/d Rijn
Rentebaten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.122,63
929,94
833,72
347,10
0,00
363,15
406,75
3.226,80
289,41

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.668,60
1.436,60
934,90
751,67
382,65
0,00
0,00
0,00
449,35

Som der baten

€ 10.519,50

€

8.623,77

Projectbestedingen
Kosten markten
Kosten Indiadag
Wijzigen statuten
Koersverschillen
Bankkosten

€
€
€
€
€
€

8.989,94
47,50
315,06
121,00
2,78
240,09

€
€
€
€
€
€

7.000,39
112,50
0,00
0,00
0,00
242,91

Som der lasten

€

9.716,37

€

7.355,80

Subtotaal

€

803
803,13

€

1.267,
67,97

Bestemmingsfonds
Nieuwbouw P2 school
Khamargacchi (creche/VTC)
R.C.F.C. (Bolpur)

€
€
€

4.689,86
2.189,862.500,00-

€
€
€

0,00
1.500,00
1.500,00

Naar bestemmingsreserve
Prayrona
Atmaraksha
Khamargacchi
R.C.F.C.

€
€
€
€

2.450,00950,00
1.500,00 1.000,00

€
€
€
€

100,0080,001.500,002.000,00-

Mutatie stichtingsvermogen

€

1.19
1.196,87 -

€

587,
587,97

Baten

Lasten
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Toelichting op Balans
31-12-2014
____________

31-12-2013
____________

€
€
€

6.272,30
2.731,37
9.003,67

€
€
€

4.406,70
2.733,56
7.140,26

€
€
€
€

495,84
1.271,47
400,57
2.167,88

€
€
€
€

42,00
835,72
361,86
1.239,58

Voorraad produkten en postzegels
Voorraad postzegels
Voorraad produkten
Totaal

Vooruitbetaald op projecten
Project Prayrona
Project Atmaraksha
Project Prabartak
Totaal

Liquide middelen
ASN Bank
Rabobank rekening courant
Kas rps
Kas euro
Totaal

€ 21.000,00
€
254,26
€
39,10
€
422,23
€ 21.715,59

€ 23.000,00
€
158,99
€
8,08
€
298,70
€ 23.465,77

2014
____________

2013
____________

€ 11.551,06
€ 1.196,87 € 10.354,19

€ 10.963,09
€
587,97
€ 11.551,06

Stichtingsvermogen
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december

Bestemmingsfonds nieuwbouw P2 school
Saldo 1 januari
Naar bestemmingsfonds Khamargacchi
Naar bestemmingsfonds R.C.F.C.
Saldo 31 december

€
€
€
€

4.689,86
2.189,862.500,000,00

€
€
€
€

4.689,86
0,00
0,00
4.689,86

Inmiddels is de nieuwbouw afgerond en is het resterende saldo overgeheveld naar een
bestemmingsfonds voor het R.C.F.C. (Bolpur) en de Khamargacchi (creche/VTC).
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Toelichting op Balans
2014
____________

2013
____________

€
€
€
€

0,00
2.500,00
0,00
2.500,00

€
€
€
€

1.500,00
0,00
1.500,000,00

€
€
€
€

0,00
2.189,86
0,002.189,86

€
€
€
€

1.500,00
0,00
1.500,000,00

€
€
€

5.050,00
2.450,00
7.500,00

€
€
€

4.950,00
100,00
5.050,00

€
€
€

2.950,00
950,002.000,00

€
€
€

2.950,00
80,00
2.950,00

€
€
€

6.000,00
1.500,00
7.500,00

€
€
€

6.000,00
1.500,00
6.000,00

€
€
€

2.000,00
1.000,001.000,00

€
€
€

0,00
2.000,00
2.000,00

€
€

250,00
250,00

€
€

150,00
150,00

Bestemmingsfonds R.C.F.C.
Saldo 1 januari
Uit bestemmingsfonds nieuwbouw P2 school
Uitgave
Saldo 31 december

Bestemmingsfonds Khamargacchi
Saldo 1 januari
Uit bestemmingsfonds nieuwbouw P2 school
Uitgave
Saldo 31 december

Bestemmingsreserve Prayrona
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december

Bestemmingsreserve Atmaraksha
Atmaraksha
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december

Bestemmingsreserve Khamargacchi
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december

Bestemmingsreserve R.C.F.C.
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december

Nog te betalen op projecten
Project Khamargacchi
Totaal
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Toelichting op Staat van Baten en Lasten 2014
2014
____________

2013
____________

€
€
€

2.905,85
1.975,91
929,94

€
€
€

2.632,50
1.195,90
1.436,60

€
€
€

5.268,12
4.434,40
833,72

€
€
€

4.909,10
3.974,20
934,90

€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
22,50
0,00
25,00
47,50

€
€
€
€
€
€

17,50
20,00
22,50
45,00
7,50
112,50

Opbrengst IndiaIndia-produkten
Verkoop opbrengst
Inkoop
Totaal

Opbrengst H2H postzegels
Verkoop opbrengst
Inkoop
Totaal

Kosten markten
Palingrokerij van Langeraad Kerkwerve
Boerendag Klaaswaal
Vlasdag Dreischor
Kerstmarkt Brielle
Kerstmarkt Rockanje
Totaal

Voor de Post-21 Minimarkt in Oud-Beijerland en het zomerfeest bij Landzicht in Strijen
hoeven wij, als goed doel, geen marktgeld te betalen. Daarnaast is het marktgeld voor de
diverse markten in Strijen door de Inrichterij van Toen betaald.

Kosten indiadag
Opbrengst Indiadag
Kosten Indiadag
Totaal

€
€
€

492,55
807,61
315,06-

€
€
€

0,00
0,00
0,00

In aanvulling hierop heeft de verkoop van India-produkten vanuit ons marktkraam deze dag
€ 339,80 opgeleverd. Deze inkomsten zijn verantwoord onder ‘verkoop opbrengst Indiaprodukten’. Ook zijn er uit de Indiadag een aantal activiteiten voortgevloeid die bekendheid en
inkomsten voor de stichting hebben gegenereerd.
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Toelichting op Staat van Baten en Lasten 2014
2014
____________

2013
____________

Bijdrage Projecten ‘Prayrona’
Onderhoud naaimachines
(Pre)vocational leraren Prayrona-1
(Pre)vocational leraren Prayrona-2
(Pre)vocational leraren Prayrona-3
School- en (pre)vocational materiaal
Medische kosten leerling

€
€
€
€
€
€

0,00
217,85
145,23
711,63
36,77
0,00

€
€
€
€
€
€

21,80
465,00
122,06
767,24
166,28
12,36

Bijdrage Project Atmaraksha
Lunch en salarissen Atmarashka school
Kleding Atmarashka school

€
€

835,72
242,63

€
€

953,58
220,75

Bijdrage Project Khamargacchi
Salarissen Baksteenfabriekschool
Huur Baksteenfabriekschool
Maaltijden Baksteenfabriekschool
Schoolmateriaal Baksteenfabriekschool
Kleding Baksteenfabriekschool
Artsenbezoek Baksteenfabriekschool
Medicijnen Baksteenfabriekschool

€
€
€
€
€
€
€

426,41
0,00
600,05
219,51
296,03
353,49
229,26

€
€
€
€
€
€
€

356,23
124,06
558,29
220,56
244,60
372,19
248,13

Bijdrage Project R.C.F.C.
Bijdrage operaties R.C.F.C.
Bijdrage school R.C.F.C.

€
€

3.293,29
961,91

€
€

1.647,15
0,00

Bijdrage Project Prabartak
Medicatie

€

361,86

€

441,81

Bijdrage Projecten-overig
Porto opsturen schoolmateriaal

€

58,30

€

58,30

Totaal

€

8.989,94

€

7.000,39

Projectbestedingen
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