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Verslag van het bestuur 

In het afgelopen jaar is het bestuur vanwege COVID-19 uitsluitend skypend bij elkaar geweest. 

De bestuursvergaderingen vonden plaats op 11 februari en op 29 september 2020. De jaarrekening 

over 2019 is besproken en vastgesteld in de vergadering van 11 februari. In april heeft het bestuur in een 

mailwisseling besloten INR 400.000 aan CGC over te maken voor de slachtoffers van de COVID-19.

Dit bedrag is geboekt ten laste van het lopende resultaat.

Daarnaast is dit jaar voor de laatste keer een bedrag overgemaakt aan CGC voor de kinderen in het 

Care & Support Home. Dit project is nu beëindigd. Het bestond uit de aankoop van grond, het bouwen 

van een tehuis voor weeskinderen en de algehele verzorging daarvan. Alles bij elkaar heeft dit 10 jaar

in beslag genomen en heeft in totaal € 58.149 gekost. Het tehuis wordt nu gefinancierd uit andere bronnen.

Het afgelopen jaar bedroegen de inkomsten € 7.343 en waren er € 430 aan kosten: € 155 aan bankkosten 

en € 282 voor het in stand houden van onze website, terwijl de ontvangen rente over het spaargeld € 7 

bedroeg (in 2019 was de som van de donaties € 8.308).

Net als alle andere jaren zijn er geen verwervingskosten gemaakt. Dat betekent dat elke ontvangen euro 

voor de volle 100% is besteed aan de doelen, behoudens dan de website- en bankkosten.

Daarmee rekening houdend wordt dit jaar 94% van de donaties besteed aan de doelen.

Er zijn in 2020 geen gelden voor geoormerkte doelen ontvangen.

Daardoor konden alle giften onder aftrek van de kosten en de uitgekeerde noodhulp (€ 2.181) worden

toegekend aan het vrij besteedbaar vermogen.

Purmerend, 28 september 2021
H. Rijken, voorzitter
M.F. Bouman, secretaris
E. Bouman, penningmeester



Stichting Santosh
Balans & Resultatenrekening 2020

BALANS RESULTATENREKENING

31-12-2020 31-12-2019 2020 2019

Activa Baten

Rekening courant 7.113€      442€          Algemene donaties 7.343€      8.308€      
Spaarrekening 12.000€    21.500€    Overige baten en lasten (430)€        (221)€        

Totaal activa 19.113€    21.942€    Totaal inkomsten 6.913€      8.087€      

Passiva Lasten

Besteedbaar verm. voor Noodhulp aan
- Care & Support Home -€              5.010€      Covid-19 slachtoffers 4.732€      -€               
Vrij besteedb. vermogen 19.113€    16.932€    

Totaal besteed aan
Totaal passiva 19.113€    21.942€    doelstellingen 4.732€      -€              

Resultaat 2.181€      8.087€      

Het resultaat is toegevoegd 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.

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 € 7.113 (31 december 2019 €  443) op bankrekening 
NL25 INGB 0009 4019 74 bij de ING en een tegoed van €  12.000 (31 december 2019 € 21.500) op een 
Vermogen Spaarrekening bij ING.
De rentevergoeding op de spaarrekening bedraagt ultimo 2020 0 %.
ING gaf op de spaarrekening ultimo 2019 nog een rentevergoeding van 0,01 %.

Het aanwezige eigen vermogen is als volgt verdeeld.
Het besteedbaar vermogen voor het Care & Support Home had het volgende verloop:
1 januari 2020 5.010,36 1 januari 2019 9.653,51
dotatie's in 2020 0,00 dotatie's in 2019 0,00
vrijval voorziening 5.010,36 vrijval voorziening 4.643,15
31 december 2020 0,00 31 december 2019 5.010,36

Het besteedbaar vermogen voor het CBR Program had het volgende verloop:
1 januari 2020 0,00 1 januari 2019 4.100,00
dotatie's in 2020 0,00 dotatie's in 2019 0,00
vrijval voorziening 0,00 vrijval voorziening 4.100,00
31 december 2020 0,00 31 december 2019 0,00

Het vrij besteedbaar vermogen had daardoor het volgende verloop:
1 januari 2020 16.931,75 1 januari 2019 8.844,31
voordelig saldo uit staat van dotatie's in 2019
baten en lasten 2.180,91 vrijval voorziening 8.087,44
31 december 2020 19.112,66 31 december 2019 16.931,75

Er zijn geen kosten gemaakt aan fondsenwerving noch aan uitvoeringskosten.

Purmerend, 28 september 2021
H. Rijken, voorzitter
M.F. Bouman, secretaris
E. Bouman, penningmeester


