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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 2020 aan het bestuur ter 

goedkeuring aangeboden. De jaarrekening 2020 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 2020 geeft de lezer inzicht in de overwegingen en besluiten die het bestuur 

gedurende 2020 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 2020 inclusief de jaarrekening door het 

bestuur maakt de penningmeester een vertaling van de cijfers 2020 in een balansoverzicht 

voor de nieuwsbrief aan de sponsorouders en donateurs. Hiermee legt hij namens het 

voltallige bestuur verantwoording af over haar financiën over 2020 aan de sponsorouders en 

donateurs. 

 

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. Stichting Namaste is niet 

belastingplichtig voor vennootschaps- en omzetbelasting (BTW). De financiële administratie is 

bijgehouden conform het facturenstelsel. 

 

I.3 DOELEN EN MIDDELEN STICHTING NAMASTE 

 

In de statuten van Stichting Namaste 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: 
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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 van Stichting Namaste voert haar werkzaamheden uit op basis van in 2015 

vastgelegd sponsorbeleid: 

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

blijft 10 jaar1;  

▪ De sponsoring van de kinderen duurt voort tot en met klas 12. Dit is het moment dat de 

kinderen hun hogere middelbare schoolopleiding hebben afgerond.  

▪ 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. Voor de kinderen, die voor 18 mei 2014 deel uitmaakten van het sponsorprogramma, 

wordt de sponsoring voortgezet tot het moment dat zij hun beroepsopleiding afgerond 

hebben. 

 

 

 
1 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 31-12-2020 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 

Frans Terwel  
 

Voorzitter 22-07-2017 22-07-2020 2023 

Elfred Bakker 
  

Penningmeester  06-03-2011 06-03-2019 2022 

Eric van Lokven  
 

Secretaris 01-06-1999 01-06-2021 2024 

Johan de Boer 
 

Lid 23-12-2014 23-12-2019 2022 

Riet de Boer 
 

Lid 23-12-2014 23-12-2019 2022 
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I.5 BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN GEDURENDE 2020 

 

I.5.1.  Aantal bestuursvergaderingen  

 

Het bestuur is in 2020 driemaal ter vergadering bijeen geweest: 22 februari 2020, 6 juni 

2020 en 31 oktober 2020. 

 

I.5.2.  Financiële besluitvormingen. 

 

Vanaf 2015 hanteert het bestuur financieel beleid waarin op een specifieke wijze wordt 

omgegaan met het exploitatieresultaat in combinatie met het opgebouwde vermogen. Het 

uitgangspunt hierbij is om jaarlijks bij de behandeling van het jaarverslag inclusief de 

jaarrekening een verdeling te maken van het 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) 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. 

 
In de vergadering van 5 juni 2021 is het concept jaarverslag inclusief de jaarrekening 2020 

door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld. Hiermee wordt de penningmeester door het 

bestuur gedechargeerd voor zijn werkzaamheden over het boekjaar 2020. 

 

I.5.3.  Bijzonderheden sponsorkinderen en sponsorouders 2020. 
 

Op 01-01-2020 zaten er 121 kinderen in het sponsorprogramma van Stichting Namaste. Van 

de 121 kinderen werden er 39 gesponsord door het Fonds Namaste. 
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Op 31-12-2020 zaten er 112 kinderen in het sponsorprogramma van Stichting Namaste. Van 

de 112 kinderen werden er 36 gesponsord door het Fonds Namaste. 

 

Aantal sponsorkinderen 2020 (peildatum 31-12-2020)

Aantal 

kinderen
FN

Aantal 

sponsorkdrn
Sponsorouders

1 Nirmal Sadan (St. Mary's) 25 4 21 20

2 St. Helen's 31 11 20 20

3 Pope Paul Mercy Home 32 13 19 15

4 KIDS 24 8 16 16

TOTAAL 112 36 76 71  
 

In 2020 hebben 7 kinderen hun studie afgerond en een baan gevonden. Daarnaast hebben 

wij 2 kinderen uit het sponsorprogramma genomen. Deze 2 kinderen hebben hun klas 12 

afgerond maar vallen onder de ‘nieuwe regeling’. Dat wil zeggen dat wij de kinderen die na 

01-05-2014 in het sponsorprogramma opgenomen zijn sponsoren tot zij klas 12 afgerond 

hebben. Zie paragraaf 1.3.1.  

 

In 2020 is het aantal sponsorouders binnen stichting Namaste met zes (6) sponsorouders 

verminderd door (tussentijdse) beëindigingen om uiteenlopende redenen (stopzetting financiële 

ondersteuning Holy Angels, afronding studie sponsorkind en overlijden). Deze sponsorouders 

droegen voor zes (6) kinderen bij.  

 

In 2020 heeft stichting Namaste helaas geen nieuwe sponsorouders mogen verwelkomen.  

 

I.5.4.  Genomen besluiten inzake sponsorprogramma  
 

• Beleid tot genereren eenmalige stortingen 

De financiële ondersteuning van het volgen van educatie van de kinderen in India is binnen 

onze stichting gebaseerd op een meerjarige relatie tussen een sponsorouder en het 

betreffende kind. Bij het bestuur waren signalen binnengekomen dat nieuwe sponsoren wel de 

bereidheid zouden hebben een eenmalig storting te doen of eenmalige gift beschikbaar te 

willen stellen, maar zich niet willen binden aan een meerjarige termijn. 

 

In 2020 heeft het bestuur zich de vragen gesteld op welke manier zij met deze signalen kan 

omgaan en of er een noodzaak bestaat om hiertoe aanvullend beleid te formuleren. De 

huidige gezonde financiële situatie van de stichting, die voldoende continuïteit biedt voor de 

toekomst, maakt het niet noodzakelijk om actieve fondswerving tot het verruimen van het 

volume van eenmalige giften als beleidsmatige prioriteit te verheffen. Het bestuur heeft, 

zonder hiertoe aanvullende beleid te formuleren of gerichte acties te ondernemen, de 

mogelijkheid tot het verstrekken van eenmalige bijdragen expliciet vermeld op haar website.  

 

• Stopzetting financiële ondersteuning Holy Angels Convent 
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In februari 2020 werd het bestuur verrast door de mededeling vanuit de leidinggevende van 

het Holy Angels Convent, dat in opdracht van de regering van het district per direct geen 

financiële ondersteuning uit het buitenland meer wordt toegestaan. In het verleden werden 

Namaste kinderen opgevangen en begeleid vanuit het voormalig weeshuis bij het Holy Angels 

Convent. De kinderen, die momenteel voor het volgen van hun opleiding financieel door de 

sponsorouders van Namaste worden ondersteund, hebben nog wel ouders die echter door hun 

sociaaleconomische omstandigheden absoluut niet in staat zijn de educatie voor hun kind(eren) 

te betalen. Deze situatie is volgens de districtsregering niet in overeenstemming met de 

wetgeving en dient daarom per direct beëindigd te worden. 

 

Het bestuur van Stichting Namaste heeft in overleg met de leidinggevende van het Holy 

Angels Convent onderzoek gedaan naar alternatieve mogelijkheden tot voortzetting van de 

financiële ondersteuning aan de sponsorkinderen. Helaas waren die er niet en heeft het 

bestuur dit besluit van de regering moeten accepteren. 

 

Door verrichte inspanningen vanuit het secretariaat en de grote bereidheid onder de 

sponsorouders om hun financiële bijdrage aan een ander Namaste kind beschikbaar te stellen, 

is het voor het bestuur mogelijk gemaakt een gelijkwaardig aantal kinderen te kunnen blijven 

ondersteunen in het volgen en afronden van hun educatie. 

 

I.5.5.  Genomen besluiten inzake projecthulp 
 

Jaarlijks wordt een bedrag van omstreeks € 750 beschikbaar gesteld ter bekostiging van 

medicijnen van sponsorkinderen/gezinsleden c.q. andere zaken die spelen binnen het gezin 

van het sponsorkind. Daarnaast heeft de projectgroep een verdeling gemaakt van de gift van 

€ 3500 voor de bekostiging van studiekosten van de sponsorkinderen. 

 

Een sponsorouder stelt zoals elk jaar een bedrag beschikbaar ten behoeve van de 

inwonenden van het Pope Paul VI/Mercy Home. Dit jaar bedraagt hun gift € 228. De 

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

 

In de maand juni 2020 is door 18 sponsorouders gereageerd om een gift beschikbaar te 

stellen, waarmee de kinderen extra ondersteund konden worden in tijde van COVID-19. Door 

deze ouders is het totaalbedrag van € 1.125 bijeengebracht, dat in juli 2020 aan de 

kinderen is overgemaakt. 

 

Alle betrokkenen die in 2020 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.  

 

Eind 2020 is bij het bestuur het signaal binnengekomen dat meerdere Namaste kinderen niet 

in staat waren om op een kwalitatieve wijze te genieten van het thuisonderwijs wegens het 

gebrek aan een computer of mobiele telefoon. Deze hulpmiddelen (devices) zijn noodzakelijk 

om de digitale lessen te kunnen volgen. Aan alle leidinggevenden is de vraag uitgezet welke 

Namaste kinderen niet in staat waren om de lessen te volgen vanwege het ontbreken van de 



8 

 

vereiste apparatuur. Met de overdracht in februari 2021 van de sponsorgelden voor de 

tweede helft van 2020 heeft het bestuur een extra bedrag vanuit de bestemmingsreserve 

overgemaakt aan Pope Paul Mercy Home voor de bekostiging van 11 mobiele telefoons 

inclusief beschermende telefoonhoezen. 

 

I.5.6. Nieuwsbrieven. 

 

In de nieuwsbrief van voorjaar 2020 heeft het bestuur verantwoording afgelegd over de 

verkregen giften voor het verminderen van het leed ten gevolge van de door de 

waternoodsramp getroffen kindertehuizen in het district Kerala. Deze verantwoording was 

voorzien van een fotoserie, welke het bestuur van de leidinggevende van KIDS had mogen 

ontvangen. Ook is melding gemaakt van de noodzakelijke wijzigingen in de statuten en het 

huishoudelijk reglement van de stichting. 

 

In de nieuwsbrief van het najaar 2020 heeft de penningmeester, namens het bestuur, 

verantwoording afgelegd over de inzet van de middelen over het boekjaar 2019, zoals 

vastgelegd in de jaarrekening. Door het bestuur is verantwoording afgelegd voor de wijze 

waarop de van de sponsorouders verkregen extra giften voor de door COVID-19 getroffen 

gezinnen van onze sponsorouders is overgemaakt. Eveneens is verantwoording afgelegd van 

de door het bestuur in juli 2020 overgemaakte extra middelen aan de sponsorkinderen voor 

het verminderen van de negatieve effecten als gevolg van de pandemie. 

 

I.5.7. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement Stichting Namaste 

 

Periodiek worden de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement door het bestuur 

geëvalueerd en gecontroleerd op haar actualiteit. Binnen de statuten was het noodzakelijk om 

de zetelverplaatsing van de stichting aan te brengen en de inhoud van de artikelen rondom 

de duur van het lidmaatschap binnen het bestuur van de stichting aan te scherpen. Op 3 juni 

2020 zijn deze wijzigingen middels een addendum op de bestaande statuten gepasseerd bij 

de notaris. 

 

Binnen het huishoudelijk reglement van de stichting is een artikel opgenomen, waarin 

omschreven is hoe de leden van het bestuur van de stichting omgaan met een 

vrijwilligersverklaring. 

 

I.5.8. Wijziging vergaderstructuur 

 

Door de noodzakelijke veranderingen ten gevolge van COVID-19 heeft het bestuur in oktober 

2020 digitaal vergaderd. Op basis van deze ervaring en ter vermindering van de belasting 

qua reistijd van enkele bestuursleden heeft het bestuur besloten om de geplande 

bestuursvergaderingen voortaan digitaal te houden. Uitzondering hierop is de 

bestuursvergadering in juni, waarin het bestuur het bestuursverslag en de jaarrekening 

vaststelt. Dit blijft een fysieke bijeenkomst. 
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1.5.9 Herhaald uitstel controlereis India 

 

In december 2020 is gebleken dat het maken van de periodieke controlereis door enkele 

bestuursleden naar de tehuizen gedurende 2021 als onhaalbaar moet worden beschouwd. De 

periodieke controlereis door een vertegenwoordiging vanuit het bestuur is vooralsnog gepland 

begin 2022. 

 

1.5.10 Mogelijkheid indienen voorstel eenmalige bijdrage  

 

Door het bestuur van een charitatieve instelling in de regio West-Friesland is aan het bestuur 

van Stichting Namaste de mogelijkheid geboden om een voorstel in te dienen tot het verkrijgen 

van een eenmalige bijdrage van maximaal € 5.000. Aan de leidinggevende van de tehuizen 

zullen hiertoe suggesties worden gevraagd. Tijdens de controlereis worden met de 

leidinggevenden de mogelijkheden doorgenomen en door de aanwezige bestuursleden op hun 

haalbaarheid en de meerwaarde voor het bereiken van de doelstellingen van de stichting 

ingeschat. 

 

1.5.11 Vrijwilligersverklaringen 

 

De bestuursleden van Stichting Namaste verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis 

dan wel ‘om-niet’. Om de zuiverheid van de relatie met de Belastingdienst van de 

afzonderlijke bestuursleden te borgen en het gegeven dat de bestuurlijke werkzaamheden 

zonder enige vergoeding worden verricht, heeft het bestuur in 2020 het besluit genomen om 

dit te realiseren door vastlegging in zogenoemde vrijwilligersverklaringen. Met deze 

verklaring doen de bestuursleden middels een gift aan Stichting Namaste afstand van de door 

hen verkregen vrijwilligersvergoeding. 
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FINANCIEEL DEEL 

 

STICHTING NAMASTE

Jaarrekening 2020

Exploitatierekening 2020

Omschrijving Werkelijk 2020  Werkelijk 2019

€ €

BATEN

Opbrengsten Sponsoring 29.480 21.452

Sponsoring oninbaar 0 0

Rentebaten 2 4

Totaal baten 29.482 21.456

LASTEN

Directe kosten

Holy Angels Convent 0 1.914

St Helen's Home 4.680 2.269

Nirmal Sadan 4.422 2.544

Popo Paul/Mercy Home 6.806 3.716

KIDS 3.431 2.157

Totaal directe kosten 19.340 12.600

Indirecte kosten

Afschrijvingskosten 69 209

Vrijwilligersbijdrage 8.500 480

Representatiekosten 55 27

Portokosten 396 4

Kantoor/telefoonkosten 446 577

Reis/verblijfkosten 0 0

Contr/abonnementen 28 0

Internet/website 195 176

Drukwerk 0 0

Algemene kosten 0 0

Bankkosten 487 520

Betalingsverschillen -53 -18

Totaal indirecte kosten 10.122 1.975

Totaal lasten 29.462 14.575

Resultaat 20 6.881
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Toelichting jaarrekening 2020 

 

Hiermee presenteert de penningmeester van Stichting Namaste de jaarrekening 2020. 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 2020 

 

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. Hoewel ten 

gevolge van de geldende rentetarieven op de uitstaande banksaldi nauwelijks rentebaten 

worden gegenereerd, worden deze voor het overzicht als baten afzonderlijk weergegeven. 

In 2020 zijn de baten vanuit sponsoring in vergelijk met 2019 toegenomen. Binnen het 

totaalbedrag van € 30.104 is een bedrag van € 16.194 aan giften verdisconteerd.  

 

Op basis van het aantal sponsorouders en het aantal door hen gesponsorde kinderen (84) 

dient een regulier bedrag aan sponsoring in 2020 binnen te komen van totaal € 13.104. 

Door diverse redenen (alleen voor het bestuur is hiertoe een bijlage verstrekt) hebben meerdere 

sponsorouders niet aan de betalingsverplichting in 2020 kunnen voldoen2. Anderszins hebben 

enkele sponsorouders een hoger bedrag ingebracht of hun nabetalingen over 2019 voldaan. 

Hierdoor is een regulier bedrag binnengekomen van € 13.920. Er is echter over 2020 een 

bedrag van € 30.104 ontvangen. Dit verschil is opgebouwd uit de giften en een 

afrondingsverschil van € 10. 

 

Door verschillende personen en instanties is in 2020 een bedrag van € 16.194 aan giften 

(incidentele sponsorbedragen) ontvangen van sponsorouders en extern betrokken instanties. De 

hoogte van dit bedrag in vergelijking met voorgaande jaren wordt beïnvloed door de extra 

giften van sponsorouders in het kader van COVID-19 en de werkwijze met de 

vrijwilligersverklaringen door de bestuursleden. 
 

De specificaties van het totale bedrag van € 16.194 aan incidentele giften over 2020 wordt 

getoond in het onderstaande overzichten. 

 

Overzicht giften 2020 tot 31-12-2020

Sponsorouders 4.549,00€      

Niet-sponsorouders 2.500,00€      

Bestuursleden Namaste 8.020,00€      

Giften COVID-19 1.125,00€      

TOTAAL 16.194,00€     

 
2 Aan de meerjarige betalingsverplichting van mevrouw Loogman-Meesters is door haar erven met de betaling van een 
eenmalig totaalbedrag voldaan. 
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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 2020 maakt de stichting 

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

spaarrekeningen3 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 2020 

weergegeven. 

 

Spec if icatie 

rentebaten

RABO 

2020

RABO 

2019

ING 

2020

ING 

2019

TOTAAL 

2020

TOTAAL 

2019

ING 5393111 Spaar -€       2,24€     

ING 5393111 Kwartaal -€       -€       

ING N 553-55969 -€       

RABO 3283.5086.90 1,00€       1,00€        

RABO 3283.5087.04 1,00€       1,11€        

RABO 1266.8755.22 0,09€       -€          

TOTAAL 2,09€    2 ,11€    -€    2 ,24€  2 ,09€    4 ,35€     
 

In 2020 zijn de rentebaten in vergelijking met 2019 afgenomen met € 2,26. Dit verschil wordt 

veroorzaakt door het feit dat de banken momenteel op zakelijke spaarrekeningen weinig tot 

geen rente verstrekken. Deze rentestand maakt liquiditeitenbeheer, waardoor met een 

efficiënte wijze van overboekingen van middelen tussen de rekening-courant en de 

spaarrekeningen een hogere renteopbrengst wordt vergaard, onmogelijk. 

 

LASTEN 

 

Directe kosten 

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

kindertehuizen in India. Over 2020 is er in totaal een bedrag van € 19.713 aan de 

sponsorkinderen beschikbaar gesteld. Omdat de middelen achteraf beschikbaar worden 

gesteld wordt hierbij in de jaarrekening een splitsing aangehouden. In het boekjaar 2020 zijn 

in juli 2020 de sponsorgelden voor het eerste halfjaar 2020 overgemaakt aan de 

leidinggevenden van de kindertehuizen. 

 

 
3 In 2020 heeft de ING bank de Zakelijke Spaarrekening omgezet naar de ING Saldo rekening. 
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O vergemaakte bedragen 2e helft 2019 (datum overboeking 03-02-2020)

Regulier Giften TOTAAL INR TOTAAL €

Mercy Home ₹ 98.084 ₹ 60.930 ₹ 159.014 € 2.058,97

KIDS ₹ 77.066 ₹ 4.700 ₹ 81.766 € 1.058,73

Holy Angels ₹ 73.563 ₹ 10.320 ₹ 83.883 € 1.085,58

St. Helen's ₹ 80.569 ₹ 4.107 ₹ 84.676 € 1.096,41

Nirmal Sadan ₹ 94.581 ₹ 2.055 ₹ 96.636 € 1.250,63

₹ 423.863 ₹ 82.112 ₹ 505.975 € 6 .550,32

O vergemaakte bedragen 1e helft 2020 (datum overboeking 15-07-2020)

Regulier Giften TOTAAL INR TOTAAL €

Mercy Home ₹ 112.096 ₹ 239.000 ₹ 351.096 € 4.183,95

KIDS ₹ 77.066 ₹ 127.200 ₹ 204.266 € 2.434,20

St. Helen's ₹ 80.569 ₹ 187.500 ₹ 268.069 € 3.194,53

Nirmal Sadan ₹ 94.581 ₹ 186.800 ₹ 281.381 € 3.350,39

₹ 364.312 ₹ 740.500 ₹ 1 .104.812 € 13.163,07

TO TAAL overgemaakt 2020 v ia RABO  842 ₹ 1 .610.787,00 € 19.713,39  
 

In januari van het daaropvolgende boekjaar (2021) worden de middelen voor het tweede 

halfjaar van 2020 beschikbaar gesteld. Bij de afsluiting van het boekjaar 2020 betekent dit 

dat aan de kindertehuizen een bedrag van € 6.177 nog te betalen is ten laste van 2020. Dit 

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

 

Indirecte kosten 

Vrijwilligersbijdrage 

De vrijwilligersbijdrage bestaat uit een bedrag van € 40 per maand dat aan de secretaris 

wordt verstrekt ter dekking van te maken kosten voor internet en telefonie met 

leidinggevenden in overeenstemming met huishoudelijk reglement artikel 20 lid 2. De overige 

bestuursleden ontvangen slechts een vergoeding voor gemaakte reiskosten volgens 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 

2019 en 2020. 
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Algemene beheerskosten

Werkeli jk  2020 Werkeli jk  2019

Portokosten 396,00€                  4,00€                      

Kantoor/telefoonkosten 445,74€                  577,00€                 

Reis- en verblijfkosten -€                        -€                        

Contributies en abonnementen 27,98€                    -€                        

Internet/website 194,88€                  175,89€                 

Drukwerk -€                        -€                        

Bankkosten 486,88€                  520,45€                 

Representatiekosten 55,00€                    27,25€                   

Totaal 1 .606,48€        1 .304,59€        

Procentuele verhouding 123,14% 100,00%  
 

Het werkelijk totaal aan algemene kosten over 2020 is ten opzichte van 2019 met € 303 

vermeerderd. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename aan portokosten 

in combinatie met kantoor/telefoonkosten (verschil van € 261).  

 

Afschrijving computerapparatuur 

De afschrijving computerapparatuur behelst het jaarlijkse bedrag aan afschrijving op de 

laptop en de laserprinter, die door het secretariaat in gebruik is. 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. Per 31-12-2019 is de volledige afschrijvingstermijn bereikt en kent deze 

computerapparatuur een boekwaarde van € 0. Om die reden zijn geen afschrijvingskosten 

over 2020 voor de laptop opgenomen. 

 

De aanschaf van de laserprinter vond plaats in 2017 voor een bedrag van € 345. Afschrijving 

vindt plaats in 5 jaar. Om die reden een bedrag van € 69 opgenomen als afschrijvingskosten 

over 2020. 

 

De totale afschrijvingskosten over 2020 bedragen € 69. 
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Bankkosten 

Bankkosten bedragen het totaal aan kosten, die over 2020 door de banken zijn gemaakt in 

het kader van het beheer van de bankrekeningen van de stichting. Hiernaast zijn 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 

2020 is een positief saldo van € 53 aan betalingsverschillen ontstaan. 

 

Positief saldo 

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

2020 een positief exploitatieresultaat behaald van € 20. Het verschil in het exploitatiesaldo 

2020 ten opzichte van 2019 bedraagt € 6860. Dit verschil wordt voor een groot deel 

veroorzaakt door het veel hogere bedrag aan overgemaakte middelen aan de 

sponsorkinderen in 2020 (verschil van € 6.780). 

De penningmeester stelt het bestuur voor om het positief exploitatieresultaat 2020 toe te 

voegen aan de bestemmingsreserves. Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans van 2020. 
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Balans per 31 december

2020 2019 2020 2019

€ € € €

Activa Passiva

Vaste activa Kapitaalrekeningen

Kantoorinventaris 1 1 Stichtingsvermogen 630 630

Computerapparatuur 137 206 Fonds Namaste 10.000 10.000

138 207 Bestemmingsreserve 23.748 23.728

Vlottende activa Algemene reserve 10.000 10.000

Rabobank 24.989 23.946 44.378 44.358

ING Bank 25.427 26.132

50.417 50.078 Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bedragen 0 0

Sponsoren nog te ontvangen 0 624 Nog te betalen bedragen 6.177 6.550

0 624 6.177 6.550

Totaal activa 50.555 50.909 Totaal passiva 50.555 50.908
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Balans 2020 

 

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 2017 heeft vervanging van de printer plaatsgehad. Boekwaarde bij aanschaf bedraagt € 

344,78 (afgerond € 345). De boekwaarde wordt gedurende 5 jaar verminderd met een 

bedrag van € 68,96 (afgerond € 69) aan afschrijving vanaf 2018 (het tweede gebruiksjaar). 

Boekwaarde printer per 31-12-2020 bedraagt hierdoor afgerond € 138 (€ 207- € 69). 

 

Per 31-12-2020 bedraagt de totale boekwaarde aan aanwezige computerapparatuur  

€ 138. 

 

Vlottende activa 

 

RABO bank 

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

2020 onderstaande specificatie te maken: 

 

RABO Rek. Nr. 1-1-2020 31-12-2020

Rekening Courant 3656.74.842 3.918€           4.963€           

Spaarrekening Algemene reserve 3283.5086.90 10.001€         10.000€         

Spaarrekening Fonds Namaste 3283.5087.04 10.001€         10.000€         

Spaarrekening 1266.8755.22 26€                 26€                 

TOTAAL 23.946€         24.989€          

 

ING bank 

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

2020 onderstaande specificatie te maken: 

 

ING Rek.nr. 1-10-2020 31-12-2020

Rekening Courant 5393111 6.502€           5.448€           

ING Saldorekening N 553-55969 -€                    8.233€           

Zakelijke Spaarrekening 5393111 12.883€         -€                    

Zakelijke Kwartaal Spaarrekening 5393111 6.747€           11.747€         

TOTAAL 26.132€         25.428€          
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Sponsoren nog te ontvangen 

Bij de afsluiting van het boekjaar 2020 resteerde geen bedrag aan nog te ontvangen 

sponsoren / openstaande betalingen. 

 

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 2020 geen middelen meer 

toegevoegd. 

 

Algemene reserve 

Gezien het feit dat de bankrekening, waarop de algemene reserve van Stichting Namaste 

(RABO 3283. 508.690) wordt beheerd, ten gevolge van de besluitvorming over de 

resultaatverdeling in de jaarrekening 2015 haar maximale niveau van € 10.000 heeft bereikt 

(vastgesteld bestuursbeleid) worden aan dit fonds in 2020 geen middelen meer toegevoegd. 

 

Algemene reserve en bestemmingsreserves 

Op basis van vastgesteld beleid maakt het bestuur van Stichting Namaste jaarlijks bij de 

behandeling van het bestuursverslag inclusief de jaarrekening een verdeling van het 

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. 

 

Kortlopende schulden 

 

Vooruit ontvangen bedragen 

Onder de kostenplaats ‘Vooruit ontvangen bedragen’ zijn in 2020 geen bedragen 

opgenomen, daar geen sprake is van een ontvangst van bedragen in 2020 bestemd voor 

2021. 

 

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 2020. 

 

Voorstel resultaatverdeling 2020 

In de getoonde exploitatierekening 2020 heeft de verdeling van het positief saldo van  
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€ 20 plaatsgevonden in overeenstemming met het vigerend bestuurlijk financieel beleid (zie 

pagina 5 van het jaarverslag 2020).  

 

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

Algemene Reserve, ten gunste gebracht van de ‘bestemmingsreserves’, waardoor een totaal 

van € 23.748 wordt bereikt (€ 23.728 over 2019 vermeerderd met € 20 over 2020). 

 

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

verdeling van het batig exploitatieresultaat 2020. 

 

Overwegingen van de penningmeester aan het bestuur n.a.v. de jaarrekening 2020. 

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

exploitatieresultaat gewijzigd en de inzet van de bestemmingsreserves vastgelegd. 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. 

 

Ondanks het genomen besluit in 2020 om de gezinnen van de sponsorkinderen financieel 

nadrukkelijk meer te ondersteunen ter compensatie van de verminderde inkomsten ten gevolge 

van de COVID-19 pandemie, blijft de stand van de huidige bestemmingsreserves gelijk. Dit is 

een direct gevolg van de toename van de verkregen eenmalige donaties van sponsorouders 

en externe instanties / bedrijven, die de doelstelling van onze stichting een warm hart 

toedragen. 

 

Ook in 2021 zijn de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor vele gezinnen van onze 

sponsorkinderen groot. De penningmeester stelt daarom voor om naast het jaarlijks maximale 

bedrag van € 750 uit de bestemmingsreserve een extra bedrag van € 1.250 ter compensatie 

van de financiële situatie in deze gezinnen beschikbaar te stellen. 

 

Tevens geeft de penningmeester de overige bestuursleden in overweging om aan het einde 

van het boekjaar 2021, wanneer enig zicht is op de financiële positie van Stichting Namaste 

over 2021 een besluit te nemen tot een mogelijke extra financiële aanvulling van jaarlijkse 

bijdrage per sponsorkind voor de overige of wellicht alle sponsorkinderen. 


