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I. BELEIDSMATIG DEEL 

 

 

I.1 INLEIDING 

 

Hierbij wordt het, door de secretaris en penningmeester, opgestelde concept jaarverslag 

inclusief de jaarrekening van Stichting Namaste over het boekjaar 2015 aan het bestuur ter 

goedkeuring aangeboden. De jaarrekening 2015 wordt middels een integraal jaarverslag 

aan het bestuur aangeboden conform lid 3 en lid 4 artikel 11 van de statuten: “de rekening 

van het beheer door de penningmeester over het afgelopen boekjaar wordt vergezeld van 

een schriftelijk verslag over de financiële positie van de stichting” en “omtrent de verrichtingen 

en de gang van zaken in het desbetreffende boekjaar”.  

Het jaarverslag 2015 geeft de lezer inzicht in de overwegingen en besluiten die het bestuur 

gedurende 2015 heeft gemaakt en genomen bij het invullen van hun bestuurlijke 

doelstellingen. Tevens wordt inzicht verstrekt in de financiële gevolgen van deze besluiten door 

een toelichting op het exploitatieoverzicht en de vermogenspositie van de stichting middels een 

toelichting op de balans. 

Na goedkeuring en vaststelling van het jaarverslag 2015 inclusief de jaarrekening door het 

bestuur maakt de penningmeester een vertaling van de cijfers 2015 in een tweetal overzichten 

voor de nieuwsbrief aan de sponsorouders. Hiermee legt hij namens het voltallige bestuur 

verantwoording af over haar financiën over 2015 aan de sponsorouders. 

 

I.2 ALGEMENE INFORMATIE 

 

Stichting Namaste staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te 

Almere onder nummer 41110561. Het door de belastingdienst toegekende ANBI nummer is 

66.784. Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 67.54.302. Het bestuur van Stichting 

Namaste is niet belastingplichtig voor vennootschap- en omzetbelasting (BTW). De financiële 

administratie is bijgehouden conform het facturenstelsel. 

 

I.3 DOELEN EN MIDDELEN STICHTING NAMASTE 

 

In de statuten van Stichting Namaste1 zijn de doelen en de middelen om deze doelen te 

bereiken, vastgelegd: 

1. De stichting heeft ten doel het financieel steunen van kansarme niet adoptabele 

kinderen in India, door middel van sponsoring en voorts door alle wettige middelen die 

het doel kunnen bereiken; 

2. In samenwerking met leidinggevenden van de tehuizen en kloosters in India, waar deze 

kansarme kinderen grotendeels verblijven, opstarten en financieren van kleinschalige 

projecten. 

 

Voor de realisering van deze doelen en uitoefening van de noodzakelijke werkzaamheden 

dient aan enkele voorwaarden te worden voldaan: 

                                                             
1 De statuten zijn voor het laatst op 21 april 2011 bij notariële akte geactualiseerd. 
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- Voldoende sponsorouders ten behoeve van de financiering van de reguliere kosten van 

de kinderen in India die met hun opleiding gemoeid gaan; 

- Voldoende extra inkomsten door middel van projecten of giften ten behoeve van de 

financiering van extra voorzieningen aan de kinderen of hun directe familie, waardoor 

afronding van de studie wordt geborgd (medicijnen, geld voor operatie of andere 

kortstondige ondersteuning in de thuissituatie); 

- Voldoende bestuurskracht om de vereiste bestuurlijke taken uit te voeren en 

voorwaarden te kunnen blijven realiseren, die noodzakelijk zijn om de doelen te 

bereiken. 

 

1.3.1 Sponsorbeleid  

Het bestuur zet in 2015 de veranderingen over de duur van de sponsoring van de kinderen in 

India (bestuursbesluit 18-05-2014) om in beleid. Het beleid luidt: 

 De minimum leeftijd van de kinderen, die in het sponsorprogramma opgenomen worden, 

blijft 10 jaar2;  

 De sponsoring van de kinderen wordt beëindigd nadat de kinderen hun hogere 

middelbare schoolopleiding afgerond hebben (dus na klas 12). Hier liggen twee 

belangrijke argumenten aan ten grondslag; 

1. Als de kinderen starten met hun beroepsopleiding, die vaak INR. 100.000 per jaar 

kost, dan is de sponsorbijdrage van INR. 4.600 per jaar te verwaarlozen. Kinderen, 

lees ouders, moeten na klas 12 een lening afsluiten om dit alles te kunnen bekostigen 

c.q. er bestaat een mogelijkheid voor een studiefinanciering. 

2. Een ander belangrijke kwestie is, dat de leidinggevenden de kinderen die een 

beroepsopleiding volgen niet of nauwelijks meer kunnen bereiken. Zij volgen een 

beroepsopleiding vaak ver weg van het tehuis c.q. hun woonplaats, dus het 

onderhouden van de contacten is dan vaak erg moeilijk. Denk aan verkrijgen brieven, 

foto’s etc.  

 Nadat het kind de examens van klas 12 met goed gevolg afgelegd heeft, neemt het 

secretariaat contact op met de betreffende sponsorouder(s). Indien de sponsorouder zelf 

expliciet aangeeft dat zij het kind willen blijven sponsoren tot hij/zij hun beroepsopleiding 

afgerond heeft dan wordt hiervoor een uitzondering gemaakt door het bestuur.  

 

N.B. De kinderen die momenteel in het sponsorprogramma zitten worden gesponsord tot het 

moment dat zij hun beroepsopleiding afgerond hebben. Hierboven genoemde besluitvorming 

gaat in per 18 mei 2014. 

                                                             
2 Hier kan slechts in bijzondere situaties op basis van een bestuurlijk besluit van worden afgeweken. 
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1.4 ROOSTER VAN AFTREDEN 

 

Op 01-01-2015 hebben de onderstaande natuurlijke personen zitting in het bestuur van Stichting Namaste. In het overzicht zijn de eerste datum 

van benoeming van de bestuursleden opgenomen en hun datum van aftreden c.q. herkiesbaar stellen volgens artikel 5 lid 1 van de 

stichtingsstatuten. 

 
 

 
Naam bestuurslid 

 
Functie bestuurslid Datum aantreden 

 
Datum aftreden of  

herkiezing 
Aftredend en herkiesbaar in 

 
Elfred Bakker 
  

Penningmeester  06-03-2011 
 

06-03-2013 2016 

 
Joke Hendriks-Meesters  
 

Voorzitter 27-01-2005 
 

27-01-2014 2017 

 
Eric van Lokven  
 

Secretaris 01-06-1999 
 

01-06-2015 2018 

 
Johan de Boer 
 

Lid 23-12-2014 
 

23-12-2016 2019 

 
Riet de Boer 
 

Lid 23-12-2014 
 

23-12-2016 2019 
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I.5 BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN GEDURENDE 2014 

 

I.5.1.  Aantal bestuursvergaderingen  

 

Het bestuur is in 2015 driemaal ter vergadering bijeen geweest: 1 maart 2015, 7 juni 2015 

en 3 oktober 2015. 

 

I.5.2.  Wijziging bestuursfuncties  

 

In het voorjaar 2016 heeft mevrouw Hendriks kenbaar gemaakt het voorzitterschap te willen 

overdragen. De huidige bestuursleden overwegen een herschikking van de huidige taken of 

dienen uit te zien naar versterking van het huidige bestuur door het vinden van een voorzitter. 

 

I.5.3  Financiële besluitvormingen. 

 

In de bestuursvergadering van 01-03-2015 heeft de penningmeester aan de hand van 

financiële kengetallen, die in samenwerking met de secretaris waren onderzocht, de discussie 

gevoerd over de wijze, waarop binnen de stichting omgegaan zou moeten worden met het 

exploitatieresultaat in combinatie met het opgebouwde vermogen. 

 

Uitgangspunt is om jaarlijks bij de behandeling van het jaarverslag inclusief de jaarrekening 

een verdeling te maken van positief exploitatieresultaat in een aanvulling op de algemene 

reserve en projectmatig in te zetten middelen (bestemmingsreserves). De bestemmingsreserve 

is gevormd om aan de financiering van specifieke vragen/projecten van de leidinggevenden 

van de kindertehuizen in India te kunnen voldoen. De bestemmingsreserve wordt gevoed door 

het positief exploitatieresultaat op basis van het door het bestuur genomen besluit ten aanzien 

van de verdeling van het resultaat. 

 

Het bestuur heeft zes (6) doeleinden benoemd waaraan de bestemmingsreserve besteed mag 

worden te weten: 

1. Verhoging afdracht sponsorgelden. 

2. Eenmalige bijdrage aan alle sponsorkinderen ( verbeteren van de woon- en 

leefomstandigheden van individuele kinderen).  

3. Beschikbaar stellen giften voor medicijnen sponsorkinderen of gezinsleden. 

4. Financiële ondersteuning gezin van een sponsorkind. 

5. Giften voor studie/scholing (eenmalige extra bijdrage in studiekosten). 

6. Projecthulp (binnengekomen giften of stichting kan zelf geld beschikbaar stellen) voor 

bijvoorbeeld verbeteren van de faciliteiten binnen de tehuizen voor de kinderen 

(verwarming, elektriciteit), verbetering van de faciliteiten voor de leidinggevenden in 

het kader van communicatie (computerapparatuur). 

 

Met deze wijze van inzet van de middelen behoudt het bestuur de vereiste flexibiliteit over de 

inzet, kunnen per jaar hiertoe bestedingsdoelen worden aangedragen en gewijzigd en kan het 

bestuur haar verantwoordelijkheid ten aanzien van een zo maximaal mogelijke inzet van de 

middelen voor de kinderen blijven waarborgen. 
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In de vergadering van 7 juni 2015 is het concept jaarverslag inclusief de jaarrekening 2014 

door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld. Hiermee werd de penningmeester 

gedechargeerd voor zijn werkzaamheden over het boekjaar 2014. 

 

I.5.4.  Bijzonderheden sponsorkinderen en sponsorouders 2015. 
 

Op 01-01-2015 zaten er 103 kinderen in het sponsorprogramma van stichting Namaste. Van 

de 103 kinderen werden er 10 gesponsord door het Fonds Namaste. 

Op 31-12-2015 zaten er 108 kinderen in het sponsorprogramma van stichting Namaste. Van 

de 108 kinderen werden er 11 gesponsord door het Fonds Namaste. 

 

Aantal FN Sponsorouders

1 St. Vincent's Orphanage 12 1 11

2 St. Mary's 18 1 17

3 St. Helen's 18 3 15

4 Pope Paul Mercy Home 21 3 18

5 Holy Angels 19 2 17

6 KIDS 20 1 19

TOTAAL 108 11 97  
 

In 2015 hebben 10 kinderen hun studie afgrond en een baan gevonden. Daarnaast hebben 4 

kinderen vroegtijdig het sponsorprogramma verlaten. Van deze 4 kinderen is er 1 verhuisd 

naar een andere deelstaat, 2 kinderen uit het sponsorprogramma genomen vanwege 

voldoende financiële draagkracht ouders en 1 kind is een ‘drop out’ omdat het gezin 

vertrokken is, onbekend waarheen.  

 

In 2015 heeft stichting Namaste 2 sponsorouders verloren (dhr. Loessink en mevr. Van den 

Berghe). De heer Loessink is overleden en mevrouw Van den Berghe is gestopt vanwege haar 

hoge leeftijd. 

In 2015 heeft stichting Namaste 3 nieuwe sponsorouders (Maupy Holding, Eindhovens 

Psychologisch Instituut en Stichting The White Group) mogen verwelkomen (in totaal sponsoren 

zij 6 kinderen).  

 

De toename in het aantal sponsorouders verklaart ook exact het verschil van 5 kinderen zoals 

eerder aangegeven bij getallen van het aantal kinderen wat in het begin (103) en aan het 

eind van 2015 (108) werden gesponsord door stichting Namaste.  

 

I.5.5.  Genomen besluiten inzake sponsorprogramma  
 
Medio augustus 2015 heeft pater Nixon, directeur van K.I.D.S., het bestuur een e-mail 

gezonden met het verzoek of het 2e deel van het sponsorgeld wat jaarlijks overgemaakt 

wordt, aangewend mocht worden voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering voor de 

gezinnen van de sponsorkinderen van K.I.D.S.  
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Conform artikel 4.7 van het protocol geldend binnen Stichting Namaste dient het sponsorgeld, 

dat in juli van elk kalenderjaar wordt overgemaakt, besteed te worden aan de educatie van 

de sponsorkinderen. Het sponsorgeld, dat in januari van elk kalenderjaar wordt overgemaakt, 

wordt op de spaarrekening geplaatst van het kind met die restrictie, dat als het sponsorkind 

meer geld nodig heeft voor zijn/haar educatie, ook dit deel van het sponsorgeld hiervoor 

mag worden aangewend.  

 

Pater Nixon heeft het bestuur overtuigd van het feit dat de studie van de kinderen van K.I.D.S. 

bekostigd kan worden door het sponsorgeld, dat in juli van elk kalenderjaar wordt 

overgemaakt. Conform het protocol kan de leidinggevende van een tehuis een verzoek aan 

het stichtingsbestuur richten of het deel van het sponsorgeld, dat in januari wordt 

overgemaakt, aangewend mag worden voor ‘medische hulp/medische doeleinden’.  

 

De ziektekostenverzekering wordt afgesloten bij de C.H.A.I. Foundation (The Catholic Health 

Association of India). Voor het bedrag van IR. 2.750,= zijn 2 ouders en 2 kinderen op 

jaarbasis verzekerd voor een bedrag van IR. 100.000,=. De C.H.A.I. Foundation helpt mensen 

die het financieel gezien heel erg slecht hebben, ofwel onder de armoedegrens leven. Het 

bestuur heeft op basis van verricht onderzoek uit diverse bronnen vernomen dat de C.H.A.I. 

Foundation een betrouwbare organisatie is en dat zij actief is in de deelstaten Tamil Nadu en 

Kerela waar alle tehuizen, die vanuit Stichting Namaste financieel ondersteund worden,  

gelegen zijn.  

 

Bij de besluitvorming door het bestuur zijn de onderstaande overwegingen gemaakt: 

- In meerdere rapportages van de leidinggevenden wordt melding gemaakt van het 

afsluiten van hoge leningen bij banken (of woekeraars) door de ouders van 

sponsorkinderen voor de aanschaf van dure medicijnen. Hierdoor moeten de ouders, en 

na het afronden van de studie ook hun kinderen, veelal levenslang een deel van hun 

salaris afstaan om de opgebouwde schulden en rente te voldoen. In dit licht bezien is 

het verzoek van Pater Nixon een geweldig initiatief. Dit zorgt ervoor dat deze 

sponsorkinderen na voltooiing van hun studie direct een eigen inkomen hebben, omdat 

zij geen gelden meer af moeten dragen voor de betaling van de schulden van hun 

ouders vanwege duur medicijngebruik. 

- Het bestuur geeft op jaarbasis een aanzienlijk bedrag uit aan giften voor medicijnen 

of een financiële bijdrage voor afbetaling schulden voor ondergane operaties (zie 

doeleinden bestemmingsreserves). Door dit initiatief is dit voor de sponsorkinderen van 

K.I.D.S. en hun families niet langer noodzakelijk en kunnen wij als bestuur deze gelden 

aanwenden voor andere doeleinden. 

- De reacties van de sponsorouders, die een financiële bijdrage leveren voor de studie 

aan de kinderen binnen K.I.D.S., waren positief ten aanzien van het honoreren van het 

verzoek van Pater Nixon. 

 

Het bestuur besluit het verzoek van Pater Nixon te honoreren, zodat hij voor de 

sponsorkinderen binnen K.I.D.S. deze ziektekostenverzekering kan afsluiten. Het bestuur geeft 

de secretaris de opdracht om in overleg met de leidinggevenden van de andere tehuizen na 

te gaan of het zinvol is om ook daar ervoor te kunnen zorgen dat deze gezinnen een 
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ziektekostenverzekering af kunnen sluiten. Naar de mening van het bestuur zou dit voor heel 

veel gezinnen een uitkomst zijn. 

 

I.5.6.  Genomen besluiten inzake projecthulp 
 

In het laatste kwartaal van 2014 meldt de secretaris dat er problemen zijn om op een 

adequate wijze te communiceren via e-mail met de leidinggevende van het Pope Paul 

VI/Mercy Home. Door het gebruik van sterk verouderde apparatuur (9 jaar en ouder) en 

technische problemen kan er soms wekenlang niet gecommuniceerd worden met zuster Lourdes.  

De totale kosten voor een nieuwe computer inclusief toebehoren (beeldscherm, printer etc.) 

bedragen € 703,09 (INR 48.500). Door een gift van de Stichting White Group kan het 

verzoek van zuster Lourdes worden gehonoreerd. De penningmeester heeft het bedrag van € 

797,32 (INR 55.000). in maart 2015 overgemaakt ten behoeve van de aanschaf van een 

nieuwe computer en printer voor de leidinggevende van Pope Paul. 

 

Eveneens is in maart 2015  een bedrag van € 966,98 (INR 73.300) overgemaakt aan het 

Pope Paul / Mercy Home voor de aanschaf van muziekinstrumenten voor de bewoners van dit 

tehuis. 

 

In december 2015 heeft het stichtingsbestuur een verzoek van zuster Augusta ontvangen voor 

de vervanging van haar huidige laptop. Dit verzoek is door het bestuur gehonoreerd en de 

aanschaf van deze laptop heeft in januari 2016 plaatsgehad. Hiertoe is een bedrag van € 

402,36 (INR 30.500) beschikbaar gesteld. 

 

Op basis van een opgesteld voorstel besluit het bestuur over de inzet en verdeling van de gift 

ten bedrage van € 3.000 van het bedrijf Envisure BV van de heer Van der Stoel. De gift was 

beschikbaar gesteld voor de financiering van opleidingen. Met deze middelen is het voor 24 

sponsorkinderen mogelijk geworden een financiële impuls te geven aan hun opleiding / 

beroepsopleiding. Het bestuur dankt de heer Van der Stoel voor het bieden van deze 

mogelijkheid aan deze sponsorkinderen. 

 

De familie Lijnse stelt zoals elk jaar een bedrag beschikbaar ten behoeve van de inwonenden 

van het Pope Paul VI/Mercy Home. Dit jaar bedraagt hun gift € 584 (INR 43.000). Zuster 

Lourdes mag zelf besluiten wat zij voor de bewoners aan wil schaffen. 

 

Alle betrokkenen die in 2015 een gift over hebben gemaakt aan stichting Namaste voor één 

of meerdere van hiervoor genoemde project(en), hebben een persoonlijk schrijven ontvangen 

waarin het bestuur haar dank uitspreekt voor de door hen overgemaakte giften.  

 

I.5.7. Nieuwsbrieven. 

 

In de nieuwsbrief van maart 2015 brengt het bestuur de sponsorouders op de hoogte van de 

aanvullingen binnen het bestuur, informatie betreffende wijzigingen omtrent het sponsorbeleid 

/ sponsorprogramma, wijzigingen in het protocol voor de leidinggevenden en verantwoording 

over gerealiseerde projecten in 2014 en over het eerste kwartaal 2015.  
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In de nieuwsbrief van oktober 2015 legt de penningmeester, namens het bestuur, 

verantwoording af over de inzet van de middelen over het boekjaar 2014, zoals vastgelegd 

in de jaarrekening. Daarnaast wordt melding gemaakt over de afronding van lopende 

projecten tot en met het 3e kwartaal 2015. 
 

I.5.8. Samenwerking met andere organisaties. 

 

In 2015 heeft het bestuur besloten om de voorbereidende werkzaamheden in het kader van 

het intensiveren van de samenwerking met andere organisaties, die eenzelfde ideëel doel als 

Stichting Namaste nastreeft, vooralsnog niet verder door te zetten. 
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II. FINANCIEEL DEEL 

 

 

Exploitatierekening 2015 (bedragen in €)

Werkelijk 2015 Werkelijk 2014

Baten

Opbrengsten sponsoring 20.451              22.097               

Rentebaten 197                    246                     

Sponsoring oninbaar 152                    

Totaal baten 20.496         22.343 

Lasten

Directe kosten

Holy Angels Convent 1.549                 2.104                 

St. Helen's Home 1.981                 1.785                 

St. Mary's Home 1.637                 1.345                 

Pope Paul/Mercy Home 3.449                 4.940                 

St. Vincent's Orphans 2.186                 1.227                 

Kids 2.100                 1.237                 

Projecthulp 2013 -2.509                

Totaal directe kosten 12.902         10.129 

Indirecte kosten

Vrijwill igersbijdrage 900                    1.125                 

Representatiekosten 48                      50                       

Algemene beheerskosten 1.326                 1.230                 

Afschrijving computerapparatuur 140                    210                     

Financiele kosten 499                    589                     

Betalingsverschillen -23                     -51                      

Totaal indirecte kosten 2.890            3.154    

Totaal lasten 15.793         13.283 

Batig saldo 4.703            9.061    
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Toelichting jaarrekening 2014 

 

Hiermee presenteert de penningmeester van Stichting Namaste de concept jaarrekening 2015. 

Met deze jaarrekening wordt een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld geschetst van het 

verloop van baten en lasten, alsook de ontwikkeling van de vermogenspositie van de stichting. 

 

Exploitatierekening 2015 

 

BATEN 

 

Opbrengsten sponsoring 

De baten van de stichting bestaan voornamelijk uit opbrengsten sponsoring, waarbij een 

onderscheid te maken is tussen de maandelijkse bijdragen en de incidentele giften. Daarnaast 

vormen de over 2015 behaalde rentebaten een bron van inkomsten. 

Ten opzichte van 2014 zijn in 2015 de baten vanuit sponsoring afgenomen. Binnen het totaal 

bedrag van € 20.139 is een bedrag van € 5.300 aan giften verdisconteerd. In het 

onderstaande overzicht is een aansluiting gemaakt over de opbrengsten vanuit sponsoring. 

 

Opmerking

Opbrengsten sponsoring 15.132€   

Vermindering sponsoring 2015 -156€        De Jong Openstaande betaling 2015; sponsoring beëindigd m.i. v. 2016

-78€          Van Wijk Openstaande betaling 2015

-130€        Narain Openstaande betaling 2015

-39€          Fenijn A.A. Openstaande betaling 2015; sponsoring beëindigd m.i. v. 2016

-65€          Groenewold Openstaande betaling 2015

-13€          Kindcentrum Stelle Overgang directie

-26€          Pelgrim Afboeking openstaande betaling 2014

Sub totaal 14.625€   

Ontvangen 2015 19.925€   

Sub totaal 5.300€      

Giften niet sponsorouders 1.400€      

3.900€      

Teveel ontvangen sponsoring 2014 en 2016 -€               

Giften sponsorouders 3.900€       
 

Op basis van het aantal sponsorouders en het aantal door hen  gesponsorde kinderen  (97) 

dient een regulier bedrag aan sponsoring in 2015 binnen te komen van totaal € 15.132. Door 

diverse redenen (zie kolom opmerking) hebben meerdere sponsorouders niet aan de 

(volledige) betalingsverplichting kunnen voldoen. Hierdoor is een regulier bedrag 

binnengekomen van € 14.625. Er is echter over 2015 een bedrag van € 19.925 ontvangen. 

Dit teveel ontvangen bedraagt € 3.900 aan incidentele giften van sponsorouders en een 

bedrag van € 1.400 aan incidentele giften verkregen van niet sponsorouders. 
 

Rekeninghoudend met de incidentele giften is het totale bedrag € 5.300 aan incidentele giften 

over 2015. Voor een specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar het onderstaande 

overzicht. 
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Overzicht giften 2015 tot 31-12-2015

Datum Naam bedrag Opmerkingen

jan-15 Stg. White Group 750,00€         

mrt-15 mevr. B. Oostenveld 42,00€          T.b.v. Jijina Jose

jun-15 A.M. Hendriks 31,45€          

okt-15 A.M. Hendriks 25,00€          

nov-15 Stg. White Group 650,00€         

dec-15 J. Lijnse 584,00€         

dec-15 P. Rooymans 322,40€         

dec-15 A.M. Hendriks 45,00€          Fam. Rajkumar

dec-15 E. Fronen 500,00€         T.b.v. projecten

dec-15 Dhr. H. van der Stoel 100,00€         T.b.v. Tresa

dec-15 Dhr. H. van der Stoel 3.000,00€      

5.299,85€   
 

Rentebaten 

Door de stichting worden enkele bankrekeningen beheerd bij de RABO bank en, ING bank. Bij 

alle banken maakt de stichting gebruik van een rekening courant. In 2015 maakt de stichting 

bij de RABO bank en ING bank eveneens gebruik van respectievelijk drie (3) en twee (2) 

spaarrekeningen in het kader van het liquiditeitenbeheer. 

 

Op de spaarrekeningen zijn o.a. de saldi van de algemene reserve en het Fonds Namaste 

ondergebracht. In onderstaand overzicht is een specificatie van de rentebaten over 2015 

weergegeven. 

 

Specificatie rentebaten RABO 

2015

RABO 

2014

ING 2015 ING 2014 ABN 

AMRO 

2015

ABN 

AMRO 

2014

TOTAAL 

2015

TOTAAL 

2014

ING 5393111 Spaar 12,17€      21,71€      

ING 5393111 Kwartaal 57,01€      -€          

RABO 3283.5086.90 62,52€      102,57€   

RABO 3283.5087.04 103,05€   106,87€   

RABO 1266.8755.22 31,01€      53,17€      

ABN 533040558 -€          -€          

TOTAAL 196,58€   262,61€   69,18€      21,71€      -€          -€          265,76€   284,32€    
 

In 2015 zijn de rentebaten in vergelijking met 2014 afgenomen met € 18,56. Dit verschil 

wordt veroorzaakt door de extreem lage rentestand op de huidige spaarrekeningen.  

 

In de exploitatierekening zijn slechts de rentebaten van de RABO rekeningen verwerkt. De 

rentebaten van de ING rekeningen zijn opgenomen in het totale banksaldi en alleen in het 

kader van de verantwoording in de toelichting separaat in bovenstaand overzicht 

weergegeven. 
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LASTEN 

 

Directe kosten 

De directe kosten van de stichting bestaan uit de overgemaakte middelen aan de 

kindertehuizen in India. Over 2015 is er in totaal een bedrag van € 12.903 aan de 

sponsorkinderen beschikbaar gesteld. Omdat de middelen achteraf beschikbaar worden 

gesteld wordt hierbij in de jaarrekening een splitsing aangehouden. In het boekjaar 2015 zijn 

in juli 2015 de sponsorgelden voor het eerste halfjaar 2015 overgemaakt aan de 

leidinggevenden van de kindertehuizen. 

 

Overgemaakte bedragen 2e helft 2014 (datum overboeking 20-01-2015)

Regulier INR Giften INR TOTAAL INR Regulier Giften Totaal

St Vincent's 30.290 23.143 53.433 435,84€     333,00€     768,84€       

Mercy Home 37.610 166.845 204.455 536,27€     2.400,09€  2.936,36€    

KIDS 44.270 1.064 45.334 636,85€     15,30€       652,15€       

Holy Angels 44.270 1.170 45.440 637,72€     16,85€       654,57€       

St. Helen's 41.940 1.464 43.404 603,31€     21,06€       624,37€       

St. Mary's 39.610 8.789 48.399 569,79€     126,44€     696,23€       

237.990 202.475 440.465 3.419,37€  2.913,15€  6.332,52€    

Overgemaakte bedragen 1e helft 2015 (datum overboeking 28-07-2015)

Regulier INR Giften INR TOTAAL INR Regulier Giften Totaal

St Vincent's 30.290 53.000 83.290 437,96€     766,33€     1.204,29€    

Mercy Home 39.610 115.000 154.610 572,72€     1.662,79€  2.235,51€    

KIDS 46.212 51.500 97.712 668,18€     744,64€     1.412,82€    

Holy Angels 44.270 18.000 62.270 641,66€     260,90€     902,56€       

St. Helen's 41.940 53.000 94.940 606,41€     766,33€     1.372,74€    

St. Mary's 39.610 35.000 74.610 572,72€     506,07€     1.078,79€    

241.932 325.500 567.432 3.499,03€  4.707,68€  8.206,71€    

TOTAAL overgemaakt via RABO 842 6.918,41€  7.620,82€  14.539,23€  

over 2015  
 

In februari van het daarop volgende boekjaar (2016) worden de middelen voor het tweede 

halfjaar van 2015 beschikbaar gesteld. Bij de afsluiting van het boekjaar 2015 betekent dit 

dat aan de kindertehuizen een bedrag van € 4.696 nog te betalen is ten laste van 2015. Dit 

bedrag staat vermeld onder de post “Nog te betalen bedragen” op de balans. 

 

Indirecte kosten 

Vrijwilligersbijdrage 

De vrijwilligersbijdrage bestaat uit een bedrag van € 75 per maand dat aan de secretaris 

wordt verstrekt ter dekking van te maken kosten voor internet en telefonie met 
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leidinggevenden conform huishoudelijk reglement artikel 20 lid 2. De overige bestuursleden 

ontvangen slechts een vergoeding voor gemaakte reiskosten conform artikel 20 lid 1 van het 

huishoudelijk reglement, welke zij op declaratiebasis kunnen indienen. 

 

Algemene beheerskosten 

De algemene beheerskosten zijn in de jaarrekening gespecificeerd weergegeven na de 

balans. In onderstaand overzicht wordt een vergelijking gemaakt in de algemene kosten tussen 

2014 en 2015. 

 

Algemene beheerskosten

Werkelijk 

2015

Werkelijk 

2014

Verhouding 

2015-2014

Portokosten 400 495 81%

Kantoor/telefoonkosten 453 429 106%

Reis- en verblijfkosten 0 138 0%

Contributies en abonnementen 0 0 0%

Internet/website 55 47 117%

Drukwerk 418 12 3483%

Algemene kosten 48 109 44%

Totaal 1374 1230 112%  
 

Naar aanleiding van dit overzicht zijn de volgende conclusies te trekken: 

1. Het werkelijk totaal aan algemene kosten over 2015 verschilt weinig met de werkelijke 

kosten over 2014. 

2. In 2015 zijn door de bestuursleden geen gemaakte reiskosten gedeclareerd. 

3. De kostenpost ‘drukwerk’ in 2015 wijken sterk af ten opzichte van die van 2014, 

omdat in 2015 hierin de noodzakelijke kosten voor de vervanging van het briefpapier 

en de aanschaf van nieuwe enveloppen zijn verwerkt. 

 

Afschrijving computerapparatuur 

De afschrijving computerapparatuur behelst het jaarlijkse bedrag aan afschrijving op de 

laptops, die door het secretariaat in gebruik zijn. Deze afschrijving vertaalt zich in een 

vermindering van de boekwaarde van de computerapparatuur binnen de vaste activa op de 

balans. 

 

In 2015 heeft het bestuur besloten de laptop, die in gebruik was door de heer Van Lokven te 

vervangen. De aanschafwaarde van de laptop bedroeg € 699,=. Afschrijving vindt plaats in 

5 jaar. Om die reden een bedrag van € 139,80 opgenomen als afschrijvingskosten over 

2015. 

 

Financiële kosten 

Financiële kosten bedragen het totaal aan kosten, die over 2015 door de banken zijn 

gemaakt in het kader van het beheer van de bankrekeningen van de stichting. Hiernaast zijn 
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de gemaakte kosten bij de afdrachten aan de kindertehuizen (bankkosten buitenlandse 

boekingen) hierin opgenomen. 

 

Betalingsverschillen 

Betalingsverschillen ontstaan doordat enkele sponsorouders een afwijkende bijdrage 

beschikbaar stellen dan de door het bestuur vastgestelde maandelijkse bijdrage van € 13. 

Enkele ouders betalen een bedrag van € 11,34, hetgeen echter wordt gecompenseerd door 

sponsorouders die per kind maandelijks een hoger bedrag dan € 13 beschikbaar stellen. Over 

2015 is een negatief saldo van € 0,16 aan betalingsverschillen ontstaan. 

 

Batig saldo 

Op grond van de gevoerde boekhouding en de som tussen de baten en de lasten wordt over 

2015 een positief exploitatieresultaat behaald van € 4.703.  
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Balans per 31 december 2015 (bedragen in €)

31.12.2015 31.12.2014

Activa

Vaste activa

Kantoorinventaris 1                    1                         

Computerapparatuur 559               -                     

560                     1            

Vlottende activa

Sponsoren nog te ontvangen 312               1.365                 

Nog te ontvangen bedragen -                -                     

Rabobank 23.327         22.033              

ING Bank 17.858         15.542              

ABN AMRO -                46                      

Kas 11                 53                      

41.508               39.039 

Totaal Activa 42.068               39.040 

Passiva

Kapitaalrekeningen

Stichtingsvermogen 630               630                    

Fonds Namaste 10.000         10.000              

Algemene reserve 10.000         10.000              

Bestemmingsreserves 16.742         12.039              

37.372               32.669 

Kortlopende schulden

Nog te betalen bedragen 4.696            6.332                 

Nog te verrekenen posten -                39                      

  4.696                 6.371    

Totaal Passiva 42.068               39.040 

Verloop Eigen vermogen:

Stand begin boekjaar 32.669               

saldo baten en lasten lopend jaar 4.703                 

Stand einde boekjaar 37.372               

Controle 37.372               

Verschil -                      
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Werkelijk 2015 Werkelijk 2014

Algemene beheerskosten

Portokosten 400                    495                     

Kantoor/telefoonkosten 453                    429                     

Reis- en verblijfkosten -                     138                     

Contributies en abonnementen -                     -                      

Internet/website 55                      47                       

Drukwerk 418                    12                       

Algemene kosten -                     109                     

Totaal 1.326            1.230     
 

Balans 2015 

 

ACTIVA 

 

Vaste activa 

 

Kantoorinventaris 

Kantoorinventaris dat door de stichting in de loop der jaren is aangeschaft en is afgeschreven 

tot de restwaarde van € 1. 

 

Computerapparatuur 

In 2015 heeft vervanging van de laptop plaatsgehad. Boekwaarde bedraagt daardoor € 

699,=. De boekwaarde wordt verminderd met een bedrag van € 139,80 aan afschrijving 

voor het eerste gebruiksjaar. Boekwaarde computerapparatuur per 31-12-2015 bedraagt 

hierdoor € 559,20. 

 

Vlottende activa 

 

Sponsoren nog te ontvangen 

Bij de opmaak van de jaarrekening 2014 heeft het bestuur de penningmeester de opdracht 

gegeven inspanningen te verrichten op het alsnog verkrijgen van het bedrag van € 1.365 ( 

verdeeld  over € 1.260 en € 104) aan nog te ontvangen bedragen vanuit de sponsorouders. 

Gedurende 2015 heeft het bestuur besloten aan de sponsorouder met het openstaande 

bedrag van € 1.260 het bedrag van € 125 kwijt te schelden. Hiermee resteerde nog een te 

ontvangen bedrag van € 1.135. In april 2015 heeft deze sponsorouder het bedrag van  

€ 1.109 alsnog voldaan. Het resterende bedrag van € 26 is afgeboekt. 

 

In juni 2015 heeft de andere sponsorouder een bedrag van € 195 overgemaakt. Hiermee is 

de openstaande betaling van € 104 over 2014 verrekend. 
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Over 2015 resteert een bedrag van € 507 aan nog te ontvangen sponsoren / openstaande 

betalingen. Bij de behandeling van de jaarrekening 2015 stelt penningmeester aan het 

bestuur het onderstaande voor: 

- het bedrag van € 195 af te boeken op basis van diverse moverende redenen (vertrek 

buitenland, overgang directie en kwijtschelding gering resterend openstaand bedrag); 

- gedurende 2016 het overige nog te ontvangen bedrag van € 312 op basis van 

voortduring sponsoring en eerder gedane toezeggingen van betreffende 

sponsorouders alsnog te innen. 

 

Nog te ontvangen bedragen 

Er zijn in 2015 bij de penningmeester geen toezeggingen bekend omtrent giften van 

natuurlijke of rechtspersonen voor het boekjaar 2016, welke nog niet in 2015 zijn ontvangen. 

Derhalve zijn geen nog te ontvangen posten opgenomen op de balans van 2015. 

 

RABO bank 

Voor het saldototaal van de bij de RABO bank in beheer zijnde bankrekeningen is op 31-12-

2015 onderstaande specificatie te maken: 

 

RABO 31-12-2015

Rekening Courant 3656.74.842 1.459€     

Spaarrekening Algemene reserve 3283.5086.90 10.000€  

Spaarrekening Fonds Namaste 3283.5087.04 10.000€  

Spaarrekening 1266.8755.22 1.868€     

TOTAAL 23.327€   
 

ING bank 

Voor het saldototaal van de bij de ING bank in beheer zijnde bankrekeningen is op 31-12-

2015 onderstaande specificatie te maken: 

 

ING 31-12-2015

Rekening Courant 5393111 4.779€     

Zakelijke Spaarrekening 5393111 4.291€     

Zakelijke Kwartaal Spaarrekening 5393111 8.816€     

TOTAAL 17.886€   
 

ABN AMRO 

In 2015 is, met goedkeuring van het bestuur, de ABN AMRO bankrekening opgeheven. Het 

nog resterende saldo is overgeboekt naar de rekening courant van de RABO bankrekening. 
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PASSIVA 

 

Kapitaalrekeningen 

 

Fonds Namaste 

Gezien het feit dat de bankrekening, waarop de reservering van het Fonds Namaste (RABO 

3283.508.704) wordt beheerd, op 31-12-2014 haar maximale niveau van € 10.000 

bedraagt (vastgesteld bestuursbeleid) worden aan dit fonds in 2015 geen middelen meer 

toegevoegd. 

 

Algemene reserve en bestemmingsreserves 

In de bestuursvergadering van 01-03-2015 heeft de penningmeester aan de hand van 

financiële kengetallen, die in samenwerking met de secretaris waren onderzocht, de discussie 

gevoerd over de wijze, waarop binnen de stichting omgegaan zou moeten worden met het 

exploitatieresultaat in combinatie met het opgebouwde vermogen. 

 

Uitgangspunt is om jaarlijks bij de behandeling van het jaarverslag inclusief de jaarrekening 

een verdeling te maken van positief exploitatieresultaat in een aanvulling op de algemene 

reserve en projectmatig in te zetten middelen (bestemmingsreserves). 

 

Met deze wijze van inzet van de middelen behoudt het bestuur de vereiste flexibiliteit over de 

inzet, kunnen per jaar hiertoe bestedingsdoelen worden aangedragen en gewijzigd en kan het 

bestuur haar verantwoordelijkheid ten aanzien van een zo maximaal mogelijke inzet van de 

middelen voor de kinderen blijven waarborgen. 

 

Uitgaande van het bestuursbesluit omtrent de verdeling van het exploitatieresultaat 2014 zijn 

door de penningmeester de onderstaande acties uitgevoerd: 

1. Het bedrag van de algemene reserve (RABO 3283.508.690) te verhogen tot haar 

maximale hoogte van € 10.000, zoals in het financieel beleid van Stichting Namaste is 

vastgelegd. 

2. Het resterende bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserves. Deze reserves kan 

het bestuur op basis van vraagarticulatie (waaronder wensen en behoeften 

aangegeven vanuit leidinggevenden van de kindertehuizen) projectmatig inzetten. Met 

de nog te besteden middelen vanuit giften over 2014 komt het totaal aan 

bestemmingsreserves op € 12.039. 

 

Kortlopende schulden 

 

Nog te betalen bedragen 

Over de kostenplaats “Nog te betalen bedragen”is reeds een toelichting verstrekt onder de 

kostenplaats “directe kosten”binnen de exploitatierekening over 2015. 

 

Nog te verrekenen posten 

Nog te verrekenen posten betreft de bijdrage van een sponsorouder, die in 2014 teveel is 

ontvangen en in 2015 wordt gerestitueerd (€ 39). 
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Voorstel resultaatverdeling 2015 

In de getoonde exploitatierekening 2015 heeft de verdeling van het batig saldo van € 4.703 

plaatsgevonden conform vigerend bestuurlijk beleid (zie pagina 3 van het jaarverslag 2015).  

 

Het batig saldo is, vanwege de maximale toekenning aan het Fonds Namaste en de Algemene 

Reserve, toegevoegd aan de “bestemmingsreserves’, waardoor een totaal van € 16.742 

wordt bereikt (€ 12.039 over 2014 en € 4.703 over 2015). 

 

De penningmeester vraagt aan het bestuur om haar akkoord af te geven voor deze wijze van 

verdeling van het batig exploitatieresultaat 2015. 

 

Overwegingen van de penningmeester aan het bestuur n.a.v. de jaarrekening 2015. 

In 2015 heeft het bestuur haar beleid ten aanzien van de verdeling van het 

exploitatieresultaat gewijzigd en de inzet van de bestemmingsreserves vastgelegd (zie ook 

pagina 5 van het jaarverslag). Dit beleid is als volgt vastgelegd met de intentie een 

duidelijker onderscheid te kunnen maken tussen baten en lasten vanuit reguliere en incidentele 

geldstromen. Daarnaast wenste het bestuur jaarlijks de financiële flexibiliteit te hebben om 

jaarlijks overwegingen te maken op welke wijze binnen het beleid rondom de 

bestemmingsreserves deze middelen ingezet kunnen worden ten behoeve van de 

sponsorkinderen. 

 

Gezien de stand van de huidige bestemmingsreserves geeft de penningmeester het bestuur in 

overweging om een deel van deze reserves in te zetten ten behoeve van de doelen 2 

(eenmalige bijdrage aan alle sponsorkinderen ter verbetering van de woon- en 

leefomstandigheden van individuele kinderen) en 5 (eenmalige extra bijdrage in studiekosten). 

 

Uitgaande van de peildatum 31-12-2015 worden door Stichting Namaste 108 kinderen 

binnen de tehuizen gesponsord. De penningmeester stelt voor om voor elk kind een extra 

bijdrage van € 50,- (INR 3.780 – valutadatum 13-05-2016) beschikbaar te stellen ten laste 

van de bestemmingsreserves. Hiermee wordt het totaal aan bestemmingsreserves gereduceerd 

tot € 11.342 (€ 16.742 - € 5.400). Hiermee bestaat nog voldoende ruimte om uitvoering te 

geven aan de overige bestemmingsdoelen genoemd in het beleid van de stichting. 

 

Anderszins kan overwogen worden om middelen beschikbaar te stellen aan de 

leidinggevenden van de tehuizen, alwaar de sponsorkinderen van onze stichting verblijven, ter 

verbetering van de faciliteiten binnen deze tehuizen voor de kinderen (bestedingsdoel 6). 

Hiertoe stelt de penningmeester voor om een bedrag van € 1.000   (INR 75.606 – 

valutadatum 13-05-2016) per tehuis beschikbaar te stellen. Hiermee wordt het totaal aan 

bestemmingsreserves gereduceerd tot € 10.742 (€ 16.742 - € 6.000), waardoor nog steeds 

voldoende ruimte bestaat om uitvoering te geven aan de overige bestemmingsdoelen 

genoemd in het beleid van de stichting. 

Bij het maken van deze overweging dient het bestuur zich er wel van bewust te zijn dat de 

verbetering van de faciliteiten aan het tehuis niet alleen de sponsorkinderen van onze stichting 

ten goede zullen komen, maar alle kinderen die in het tehuis verblijven. Deze ruimte qua inzet 

van de middelen zal dan door het bestuur aan de leidinggevenden geboden moeten worden. 


