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Voorwoord voorzitter.
Een voorzichtige opluchting dringt tot mij door bij het volgen van de dagelijkse besmettingscijfers
vanuit ‘onze’ twee zuidelijke deelstaten, Kerala en Tamil Nadu. Er lijkt tóch sprake van een dalende
trend in het aantal besmettingsgevallen. Wát zou het mooi zijn als ook in India de mensen
voldoende weerstand krijgen tegen Corona.
• Voor de kinderen betekent dit dat de scholen weer geopend worden. Net als in Nederland
verheugen ook de kinderen in India zich er weer op elkaar te ontmoeten en samen aan hun
toekomst te werken.
Geregeld denk ik daarbij ook aan ons eigen sponsorkind. “Hoe gaat het momenteel met
haar?” en “Wat zal de lange schoolafwezigheid voor gevolgen hebben?”. Ieder van ons zal
zo vást wel eens vergelijkbare gedachten hebben. Natuurlijk hopen we spoedig weer mooie
verhalen te kunnen lezen.
Als Stichting Namaste blijven we dankbaar dat u zich verbonden weet aan de kinderen die, sowieso
voor de financiële kant van de studie, aan uw zorg zijn toevertrouwd. Waar je stil van kan worden is
het feit dat iemand bij leven al bepaald heeft dat bij het levenseinde een deel van de nalatenschap
bestemd moet worden voor de voortgang van het werk van Namaste. Onlangs mocht Stichting
Namaste een legaat ontvangen waardoor een extra aantal kinderen financieel ondersteund kunnen
worden. Die betrokkenheid heeft diepe indruk gemaakt. In het Jaarverslag 2020 dat inmiddels
geplaatst is op de website van onze stichting kunt u zien hoeveel kinderen inmiddels al financieel
ondersteund worden. Elk kind is er één!
•

In de vorige Nieuwsbrief maakte ik al melding van de nieuwe Namaste-folder. U, als
sponsorouder, kan deze folder in december tegemoet zien, samen met de rapportages over
het tweede deel van 2021 en eventuele andere stukken. De nieuwe folder is ook geplaatst
op onze website en hierdoor beschikbaar voor alle bezoekers van onze website.
Klik hier voor de folder https://stichtingnamaste.nl/website/wpcontent/uploads/2021/10/Namaste3.pdf

•

Nogmaals attendeer ik u op het feit dat Stichting Namaste inmiddels ook op Facebook te
vinden is. Indien u wel eens gebruik maakt van dit digitale medium dan wijs ik u graag op onze
pagina. ……….Van harte aanbevolen!

Afsluitend, het bestuur van Stichting Namaste is u zeer dankbaar voor uw trouw en volharding in het
ondersteunen van de kinderen in India. Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Wij wensen u alle goeds toe en daarin kracht en volharding voor uzelf en uw naasten.
Met hartelijke groet,
Frans Terwel
(voorzitter)

Financiële verantwoording 2020.
In de bestuursvergadering van 5 juni 2021 is door de penningmeester een toelichting verstrekt op het
jaarverslag 2020 inclusief de jaarrekening. Ter verantwoording aan de sponsorouders wordt in deze
nieuwsbrief een toelichting op de exploitatierekening en de balans van 31-12-2020 gegeven.
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Exploitatierekening 2020
Omschrijving

Werkelijk 2020

INKOMSTEN
Totale baten

Werkelijk 2019

€ 29.482

€ 21.456

UITGAVEN
Totaal directe kosten
Totaal indirecte kosten

€
€

19.340
10.122

€
€

12.600
1.975

Totale uitgaven

€

29.462

€

14.575

Resultaat

€

20

€

6.881

De totale baten over 2020 geven in vergelijking met 2019 het onderstaande beeld:
- het aantal sponsorouders neemt af waardoor de structurele baten verminderen;
- de verkregen incidentele baten (giften) nemen toe.
De incidentele baten over 2020 geven een vertekend beeld. De oorzaak hiervan is een andere wijze van
administreren van de vrijwilligersvergoeding van de bestuursleden. De aan de bestuursleden
daadwerkelijk uitbetaalde vrijwilligersvergoeding wordt door hen als een gift aan de stichting
teruggestort. Voor deze verwerkingswijze is gekozen ten behoeve van een transparante
verantwoording aan de Belastingdienst.
Totale directe kosten zijn de bedragen van de sponsorouders die worden overgemaakt naar de
sponsorkinderen. Totale indirecte kosten zijn alle kosten die noodzakelijk zijn om als stichting de
dienstverlening voor de sponsorouders en de kinderen te kunnen doen. Hierbij moet u o.a. denken aan
portokosten, afschrijvingskosten ICT, kosten website en bankkosten.
Over het boekjaar 2020 is een zeer beperkt positief exploitatieresultaat geboekt van € 20,=. Dit bedrag
wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve, die ingezet wordt voor incidentele uitgaven, waarover
het bestuur een besluit neemt.
Balans per 31 december
2020
€
Activa
Vaste activa
Kantoorinventaris
Computerapparatuur

2019
€

1
137

2019
€

1
206
138

Vlottende activa
Rabobank
ING Bank

24.989
25.427

0

624
0

Totaal activa

630
10.000
23.748
10.000

23.946
26.132
50.417

Sponsoren nog te ontvangen

Passiva
Kapitaalrekeningen
Stichtingsvermogen
Fonds Namaste
207 Bestemmingsreserve
Algemene reserve

50.555

2018
€

630
10.000
23.728
10.000
44.378

50.078 Kortlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
624

50.909 Totaal passiva

0
6.177

44.358

0
6.550
6.177

6.550

50.555

50.908

Activa:
Vaste activa:
- computerapparatuur (laptop en printer): jaarlijks wordt 25% van het aanschafbedrag van de
digitale apparatuur afgeschreven, die in gebruik is van het secretariaat.

Vlottende activa:
- dit zijn de aanwezige liquide middelen op de door de
stichting beheerde bankrekeningen. Het totaal aan
liquide middelen bedraagt € 50.417 die onder de passiva
staan verdeeld.
Sponsoren nog te ontvangen:
- dit zijn nog te innen bedragen van sponsorouders over
2020. Vanuit de balans blijkt dat alle sponsoren over 2020
aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.
Passiva:
Kapitaalrekeningen:
- het stichtingsvermogen, Fonds Namaste en de algemene reserve hebben hun maximale hoogte
bereikt op basis van vastgesteld bestuurlijk beleid. Om die reden zijn deze balansposten in 2020
gelijk aan 2019;
- de bestemmingsreserve is in 2020 met € 20 toegenomen ten opzichte van 2019. Deze toename is
het positief exploitatieresultaat over 2020.
Kortlopende schulden:
- vooruit-ontvangen bedragen: dit zijn in 2020 reeds ontvangen bedragen van sponsorouders voor
het boekjaar 2021. De balans laat zien dat er geen sponsorbedragen voor 2021 in 2020 zijn
ontvangen;
- nog te betalen bedragen: de sponsorbedragen voor de kinderen worden elk half jaar met
terugwerkende kracht overgemaakt naar de leidinggevenden van de tehuizen. Dit bedrag is het
over te maken bedrag over de tweede helft van 2020 dat in januari 2021 wordt overgeboekt.
Het bestuur heeft de penningmeester na zijn
toelichting in de vergadering decharge verleend. Als
bestuur hopen wij dat wij u met deze verantwoording
weer voldoende inzicht hebben verstrekt in de
financiële huishouding van de stichting.
Het volledige jaarverslag 2020 is geplaatst op de
website van onze stichting. Voor het verkrijgen van
nadere informatie over de bestuurlijke activiteiten in
2020 en de daaraan verbonden effecten voor de
financiën van Stichting Namaste verwijst het bestuur u naar onze website.

WBTR
Bovenstaande letters hebben betrekking op een nieuw fenomeen waaraan ook Stichting Namaste
gebonden is. Sinds 1 juli van dit jaar zijn stichtingen en verenigingen gehouden aan de Wet Bestuur
en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht
van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over
taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.
De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer,
zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen
schaden. De wet gaat bijvoorbeeld zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ tegen, door
procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.
Onze penningmeester heeft voor Stichting Namaste alles in gang gezet en we zijn blij u te kunnen
melden dat onze stichting voldoet aan de voorwaarden van deze wet.
Het leek ons correct u, als betrokkene van Stichting Namaste, hiervan op de hoogte te stellen.

Heropening van de scholen in Kerala en Tamil Nadu.
Het is fijn dat wij u in deze Nieuwsbrief iets kunnen melden over het fysieke
onderwijs van uw sponsorkind(eren). De sponsorkinderen in India gingen sinds
het uitbreken van de pandemie niet meer naar school en volgden hun lessen
thuis “online”. Alle sponsorkinderen hebben het fysieke onderwijs enorm
gemist. Uit recente studies is gebleken dat veel kinderen een leerachterstand
hebben opgelopen. Daarnaast hebben zij ook het sociale contact met hun leraren en medeleerlingen
(vrienden) enorm gemist.
Wij kunnen u als bestuur eindelijk informeren dat het “online” volgen van lessen waarschijnlijk
binnenkort voorbij is. De leidinggevenden van de tehuizen in India hebben ons gemeld dat het fysieke
onderwijs in Tamil Nadu voor klas 9 t/m 12 en het universitaire onderwijs per 1 september weer van
start is gegaan. Vanaf 1 november gaat het fysieke onderwijs voor alle overige klassen in zowel Tamil
Nadu als Kerala weer van start. Ook gaan dan de kleuterscholen weer open in Tamil Nadu. De grote
vraag is ….. blijft dit zo en kan het veilig??
In de deelstaat Kerala zijn er dagelijks nog enorm veel besmettingen (13.000 a 14.000 per dag!) op 35
miljoen inwoners. In de deelstaat Tamil Nadu ligt het aantal besmettingen veel lager (tussen de 1.100
en 1.300 per dag) terwijl deze deelstaat veel meer inwoners heeft, te weten 68 miljoen. Leuk om te
vermelden is: dat in deze deelstaat drones ingezet worden om vaccins naar zeer afgelegen gebieden
te brengen zodat de mensen daar ook gevaccineerd kunnen worden!
Natuurramp in Kerala medio oktober 2021.
Bezig met de afronding van deze Nieuwsbrief
kregen wij informatie van de leidinggevende van
het tehuis K.I.D.S., dat de deelstaat Kerala weer
getroffen is door een zeer ernstige natuurramp.
Zware regenval heeft ervoor gezorgd dat er grote
overstromingen zijn en tevens enorme
aardverschuivingen plaatsgevonden hebben. Er
zijn veel mensen verdronken. Het juiste aantal
doden is onbekend bij het opmaken van dit stuk
omdat velen nog vermist worden. Alle gezinnen
van onze sponsorkinderen van K.I.D.S. zijn veilig. De grootste ramp heeft zich 150 kilometer
noordelijker van Kottapuram voltrokken (Kottayam) maar het noodweer houdt aan de komende
dagen.
Wegen zijn onbegaanbaar door de overstromingen en liggen vol slib. De minister-president van de
deelstaat Kerala heeft de burgers aangeraden om naar opvangkampen te gaan in hoger gelegen
gebieden of te verhuizen naar veiliger gelegen plaatsen. Er blijft de mensen in India weinig bespaard!
Met vriendelijke groet,
Bestuur stichting Namaste.

