Jaarverslag Stichting Santosh 2017

Verslag van het bestuur
In het afgelopen jaar is het bestuur 1 keer bij elkaar geweest. De jaarrekening over 2016 is
toen besproken en vastgesteld en er zijn nieuwe projecten opgevoerd waar door Child
Guidance Centre om werd gevraagd.
Het betreft een project om de sanitaire voorzieningen in een dorp te verbeteren, een dorp waar heel
veel Dalitgezinnen geen toiletten hebben. Al deze mensen moesten naar buiten het dorp om daar hun
behoefte te doen.
Het tweede project betreft een financiering van een vorm van studiebeursvoorzieningen voor studenten
in het Hoger Onderwijs. De studenten en hun ouders hebben geen geld om de studie te betalen.
Met het geld dat Santosh hier beschikbaar stelt, kan dit nu wel. Het is de bedoeling dat de studenten
na afloop van hun studie wanneer zij zijn gaan werken de kosten van hun studie terug betalen waardoor
dit feitelijk een revolverend karakter krijgt.
Voor beide projecten werd ruim € 5.000 per project uitgetrokken.
De website is vernieuwd, hetgeen gepaard ging met een kostenpost van € 519.
Dit was noodzakelijk omdat de oude website gehackt was en buiten werking was gesteld.
Een website is noodzakelijk om de ANBI-status te kunnen behouden.
Het afgelopen jaar bedroegen de inkomsten € 6.173 (2016 € 6.444).
De voorziening voor een Reliefprogramma heeft het bestuur na 8 jaar vrij laten vallen.
Het bedrag (€ 475) is overgebracht naar de Algemene Reserve.
Rekening houdend met de beide nieuwe projecten werd er dit jaar een verlies geboekt van € 4.402.
Dit bedrag is ten laste van de Algemene Reserve gebracht.
Er zijn in 2017 geen gelden voor geoormerkte doelen ontvangen.
Daardoor konden alle giften worden toegekend aan het vrij besteedbaar vermogen.
Aan het Care & Support Home is € 5.112 uitgekeerd voor eten, drinken, kleding en algehele
verzorging van alle kinderen die in het weeshuis zitten plus het onderhoud van het huis, de
schoolopleiding en alle overige kosten die daaraan verbonden zijn.
Purmerend, 7 januari 2018
H. Rijken, voorzitter
M.F. Bouman, secretaris
E. Bouman, penningmeester

Stichting Santosh
Balans & Resultatenrekening 2017
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Het resultaat is onttrokken aan het vrij
besteedbaar vermogen.

Toelichting op de jaarrekening - Algemeen
In de jaarrekening zijn alle inkomsten en uitgaven toegerekend aan het jaar, waarin deze inkomsten en uitgaven
plaatsvonden, met andere woorden, de methode van toerekening is gehanteerd op basis van het kasstelsel.
Er heeft één rechtstreekse mutatie in het vermogen plaats gevonden: het voor de Bala Bata schooltjes
aanwezige vermogen kan vrijvallen omdat Child Guidance Centre zelf de financiering hiervoor ter hand heeft
genomen in 2015. Dit bedrag is toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen.
Met betrekking tot deze jaarrekening is de Richtlijn Fondsenwervende instellingen gevolgd.
Dit houdt in dat het publiek erop kan vertrouwen dat de verslaggeving een correcte weergave is van
zowel de verwerving als van de besteding van de middelen.

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
De liquide middelen bestaan uit een tegoed van € 167 op bankrekening NL25 INGB 0009 4019 74 bij de ING
en een tegoed van € 33.700 op een Vermogen Spaarrekening bij ING.
De rentevergoeding op de spaarrekening bedraagt ultimo 2017 0,05 %.
ING gaf op de spaarrekening ultimo 2016 een rentevergoeding van 0,30 %.
Per 31 december 2016 waren deze posten resp. € 6.181 voor de rekening-courant en € 42.000 voor de
spaarrekening.
Het aanwezige eigen vermogen is als volgt verdeeld.
Het besteedbaar vermogen voor het Care & Support Home had het volgende verloop:
1 januari 2017
19.920,17
1 januari 2016
dotatie's in 2017
0,00
dotatie's in 2016
vrijval voorziening
5.112,22
vrijval voorziening
31 december 2017
14.807,95
31 december 2016
Het besteedbaar vermogen voor het Relief Program had het volgende verloop:
1 januari 2017
475,00
1 januari 2016
dotatie's in 2017
0,00
dotatie's in 2016
vrijval voorziening
475,00
vrijval voorziening
31 december 2017
0,00
31 december 2016
Het vrij besteedbaar vermogen had daardoor het volgende verloop:
1 januari 2017
22.986,02
1 januari 2016
voordelig saldo uit staat van
voordelig saldo uit staat van
baten en lasten
-4.402,12
baten en lasten
vrijval besteedbaar vermogen Relief program 475,00
31 december 2017
19.058,90
31 december 2016
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16.541,55
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Dit jaar zijn er twee nieuwe projecten opgevoerd.
Er is een bedrag van € 5.004 besteed aan het plaatsen van toiletten in 55 huizen in Kollipara, een dorp
in het mandal Kollipara, een subdistrict in het district Guntur.
Kollipara is het dichtstbevolkte dorp in dat gebied. De toiletten worden in 2018 allemaal gerealiseerd.
Het tweede project betreft een bijdrage van € 5.004 aan een revolverend project voor Hoger Onderwijs.
Hier is het de bedoeling dat de leerlingen aan het eind van hun studie wanneer zij gaan werken de
voorfinanciering van hun studie gaan terugbetalen en op die manier het onderwijs voor hun opvolgers
mogelijk maakt. Men zou dit kunnen vergelijken met een gift aan een fonds dat in Nederland
overeenkomt met de Studiefinanciering.
Er zijn geen kosten gemaakt aan fondsenwerving noch aan uitvoeringskosten.
Purmerend, 7 januari 2018
H. Rijken, voorzitter
M.F. Bouman, secretaris
E. Bouman, penningmeester

