Financieel overzicht 2014 Stichting Japthi Mijdrecht en prognose 2015.
a.
b.
c.
d.

Beginsaldo 1 januari 2014
62.807 E
Eindsaldo 31 december 2014
58.701 E
Totaal uitgaven 2014………………………………………..45.171 E
Totaal aan giften 2013 ……………………………………..33.139 E
Enkele toelichtende opmerkingen.

Optisch is er een groot verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Dat wordt
vooral veroorzaakt door het in 2015 ontvangen van een aantal relatief grote
giften die in 2014 reeds waren toegezegd. Op basis van de gedane
toezeggingen werden in december al enkele grotere uitgaven gedaan en zijn
4000 euro op de lokale rekening gestort.
Dat wordt bevestigd door het saldo op 20 januari 2015: 63000 Euro, en dat
saldo mag nog verhoogd worden met een bedrag van 3500 Euro dat op de
rekening in India (voor directe uitgaven) staat .
2014 Was in vele opzichten een jaar dat zich niet alleen kenmerkte door een
aantal verbeteringen van het tehuis Koni, o.a. een extra kantoorruimte en een
nieuwe overdekte zandbak, overkapping van de slaapkamers. Maar daarnaast
vooral door vele investeringen ten behoeve van het ontwikkelen, introduceren
en implementeren van een aantal speciale leermodules van het programma
LEESPRAAT.
Ook werden voor de kinderen speciale fietsjes en een hometrainer (ook voor
gebruik door vrijwilligers) aangeschaft.
Als gevolg van de operatie die Maartje in december 2013 heeft ondergaan was
het noodzakelijk dat zij in 2014 een paar maal in Nederland was voor controle
en onderzoeken. Daarbij maakte zij impliciet gebruik van het volgen van
opleidingen, promotie activiteiten en zoeken naar materialen en hulp
middelen.
Aan hulpmiddelen, - rolstoelen en kinderfietsjes – werd een totaalbedrag van
5000 Euro uitgegeven.

De introductie van de nieuwe leermethode LEESPRAAT voor kinderen met een
downsyndroom heeft in 2014 een zeer sterk vervolg gekregen en werd feitelijk
volledig geimplementeerd. Hiervoor heeft Maartje uiteraard verdere
trainingen gevolgd in Nederland . Het is een bijzondere methode en de eerste
resultaten werden in 2014 duidelijk zichtbaar.
Het bereiken van zo’n goede resultaten was mede te danken aan de komst van
diverse gekwalificeerde vrijwilligers ( zoals logopedisten) en het kunnen
opleiden en aanstellen van (inmiddels) 2 leraressen.
Dit mooie succes is mede te danken aan een bijzondere gift van de RABO BANK
die juist dit project had geselecteerd uit vele inzendingen van projecten en
gehonoreerd met een bedrag van 5000 Euro.
Tenslotte: Tot 2013 werden voor Maartje alle inhearente kosten betaald en
beschikte zij dus niet over eigen inkomsten. Dit is door het Bestuur niet langer
verantwoord geacht en op basis daarvan is per jan. 2013 aan Maartje een per
diem toegekend van 35 euro p.d. Hiervan diende zij dan uiteraard haar eigen
kosten van levens onderhoud, verzekeringen en verdere prive kosten c.q.
uitgaven te voldoen.
Dit bleek een niet toelaatbare constructie om diverse redenen (vooral fiscale)
en daarom heeft het Bestuur begin 2014 besloten om Maartje een
dienstverband (op basis van minimumloon) aan te bieden, hetgeen inmiddels
geëffectueerd is.
Conclusie:
In 2014 werd aan investeringen in breed verband – gebouw, materialen en
hulpmiddelen, kinderen (o.a. kleding, medische verzorging, medicijnen en
extra fruit), helpsters en Shoba - voor telkens verschillende doelen een totaal
bedrag van plus minus 20.000 Euro betaald.
Aan bruto salaris Maartje werd in 2014 een bedrag van 19.000 Euro
uitgekeerd.
Prognose 2015:
Het blijft elk jaar weer totaal onvoorspelbaar wat er aan giften zal
binnenkomen bij de stichting. Om die reden zal ook in 2015 een aangepast

uitgavenpatroon moeten plaatsvinden. Ook blijft het wenselijk dat de lokale
stichting een grotere bijdrage zal leveren aan het tehuis. Dit blijft een
moeizaam proces.
Wel duidelijk is dat de begrote uitgaven voor 2015 maximaal hetzelfde zullen
moeten blijven dan in 2014. Investeringen in het gebouw als zodanig,
investeringen in materialen en hulpmiddelen en bijdragen medicijnen zullen
echter noodzakelijk blijven. Maartje zal hier zeer zorgvuldig op toezien en
rekening mee houden.
Voor zover thans te overzien zal in 2015 tenminste een bedrag benodigd zijn
van:
Kosten salaris Maartje: bruto jaarsalaris………………………..19000
1x ticket naar Nederland ……………………………………….....

750

Kosten extra voeding; medicijnen; etc. Koni …………………. 10.000
Totaal:

29.750 Euro.

Aan vaste individuele donaties mag tenminste uitgegaan worden van 12000
Euro.
Het totaal saldo van de Stichting bedraagt op dit moment 63.000 (plus 3500
euro op Indiase rekening voor directe uitgaven).
2015 en de jaren daarna zal dus het jaar worden van zorgvuldig kijken naar het
uitgaven patroon en waar mogelijk extra zoeken naar sponsoren.
Opgesteld door Jan van den Brand, penningmeester/secretaris, januari 2015.
Aldus vast gesteld en na verificatie goedgekeurd door het Bestuur van de
Stichting Japthi Mijdrecht:
Februari 2015,

Niek Martens, Voorzitter

Piet van Buul, bestuurslid

