Jaarverslag Stichting Santosh 2021

Verslag van het bestuur
In het afgelopen jaar is het bestuur vanwege COVID-19 uitsluitend skypend bij elkaar geweest.
De bestuursvergadering vond plaats op 28 september 2021. De jaarrekening over 2020 is besproken
en voorlopig vastgesteld. Op 23 november 2021 heeft kascontrole plaats gevonden en is er een
goedkeurende verklaring ontvangen.
Eerder dat jaar - in april - had het bestuur per mail contact met elkaar over vragen uit India om hulp
in verband met de Covid-19 pandemie. Er is toen besloten 2 maal INR 200.000 beschikbaar te stellen
voor a) de aankoop van zaden om zelf groente te verbouwen om zodoende in de eerste levensbehoefte
te voorzien en b) mensen die hun inkomen volledig kwijt waren geraakt ten gevolge van de pandemie.
In de vergadering van 28 sepetember 2021 is besloten om circa € 9.000 beschikbaar te stellen aan
Child Guidence Center (CGC) voor hun project een radiostation op te richten om de bevolking te
informeren over de activiteiten van CGC en Cards.
Alle bedragen zijn geboekt ten laste van het lopende resultaat.
Het afgelopen jaar bedroegen de inkomsten € 9.612 en waren er € 303 aan kosten: € 231 aan
bankkosten en € 72 voor het in stand houden van onze website.
In 2020 was de som van de donaties € 7.343.
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 werd dit jaar 97% van de donaties besteed aan de doelen.
Er zijn in 2021 geen gelden voor geoormerkte doelen ontvangen.
Daardoor konden alle giften worden toegekend aan voornoemde doelen.
Het negatieve eindresultaat van € 4.300 kon worden afgeboekt op het vrij besteedbaar vermogen.
Purmerend, 16 maart 2022
H. Rijken, voorzitter
M.F. Bouman, secretaris
E. Bouman, penningmeester

Stichting Santosh
Balans & Resultatenrekening 2021
BALANS

RESULTATENREKENING

31-12-2021

31-12-2020

Activa

2020

Baten

Rekening courant
Spaarrekening

€ 2.813
€ 12.000

€ 7.113
€ 12.000

Totaal activa

€ 14.813

€ 19.113

Passiva
Vrij besteedb. vermogen

2021

Algemene donaties
Giften vr Bala Bata sch
Giften voor Rice
Giften vr C&SH
Giften vr Relief pr.
Giften vr Comp.training
Giften voor CRAC
Overige baten en lasten

€
€
€
€
€
€
€
€

9.612
(303)

€
€
€
€
€
€
€
€

7.343
(430)

Totaal inkomsten

€

9.309

€

6.913

4.638

€

4.732

Lasten
€ 14.813

€ 19.113

Noodhulp aan
Covid-19 slachtoffers
€
In stand houding van een
Radio station
€

8.971

Totaal besteed aan
Totaal passiva

€ 14.813

€ 19.113

doelstellingen

€ 13.609

€

4.732

Resultaat

€

€

2.181

(4.300)

Het resultaat is afgeboekt op 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 € 2.813 (31 december 2020 € 7.113) op bankrekening
NL25 INGB 0009 4019 74 bij de ING en een tegoed van € 12.000 (31 december 2020 € 12.000) op een
Vermogen Spaarrekening bij ING.
Het aanwezige eigen vermogen is als volgt verdeeld.
Het besteedbaar vermogen voor het Care & Support Home had het volgende verloop:
1 januari 2021
0,00
1 januari 2020
dotatie's in 2021
0,00
dotatie's in 2020
vrijval voorziening
0,00
uitgekeerd in 2020
31 december 2021
0,00
31 december 2020
Het vrij besteedbaar vermogen had daardoor het volgende verloop:
1 januari 2021
19.113,11
1 januari 2020
nadelig saldo uit staat van
voordelig saldo uit staat van
baten en lasten
-4.300,48
baten en lasten
31 december 2021

14.812,63

31 december 2020

Er zijn geen kosten gemaakt aan fondsenwerving noch aan uitvoeringskosten.
Purmerend, 16 maart 2022
H. Rijken, voorzitter
M.F. Bouman, secretaris
E. Bouman, penningmeester

5.010,36
0,00
5.010,36
0,00

16.931,75
2.181,36
19.113,11

