
Financieel overzicht 2015 Stichting Japthi Mijdrecht en prognose 2016. 

a. Beginsaldo 1 januari 2015                                        58.701 E 

b. Eindsaldo 31 december 2015                                   48.137 E 

c. Totaal uitgaven 2015……………………………………..    57.500 E 

d. Totaal aan giften 2015 ……………………………………..50.939 E 

 

Op Indiase rekening 2500 E. 

 

Enkele toelichtende opmerkingen. 

 

2015 laat ongeveer hetzelfde beeld zien als 2014 en daarvoor. De uitgaven zijn 

op jaar basis plus minus 8000 hoger dan de inkomsten. Gelukkig is er nog 

steeds een redelijke buffer en kan Koni nog zeker een paar jaar op dezelfde 

wijze dankzij de steun van de Nederlandse Stichting doorgaan. Het blijft echter 

altijd een spannende situatie, ondanks de vele donateurs die maandelijks 

trouw hun bijdrage blijven leveren. Maar we blijven daarnaast sterk afhankelijk 

van de incidentele giften door spontane acties.    

2015 was een jaar dat in het teken stond van een sterke intensivering van de 

lesmethoden en invoering daarvan met name dankzij de hulp van vele 

gespecialiseerde (logopedisten en ergotherapeuten) vrijwilligers. Dit ging 

uiteraard gepaard met extra kosten vanwege de aanschaf van nieuwe 

lesmaterialen, werven van die vrijwilligers, trainen van plaatselijke teachers en 

orientatie. 

Ook op gebouwelijk is er veel gebeurd wat opnieuw hoge kosten met zich 

bracht. Opknappen van de buitenkant (geheel geschilderd), lekkages 

gerepareerd, kapotte pijpleiding vernieuwd enz.enz.  

Daarnaast is er voor de meisjes een nieuwe badkamer aangelegd en is gestart 

met de bouw van een groot nieuw leslokaal. 

Andere kosten vergende zaken: aanschaf fietsen, trampoline enz. Dit alles om 

de motoriek van de kinderen te verbeteren en zijn de salarissen van de 4 

helpervrouwen iets verhoogd. 



Voor meer gedetailleerde informatie verwijs ik naar het jaarverslag 2015, wat 

is te vinden op de website van de Stichting en de website van ANBI.      

Zoals in het financieel verslag van 2014 reeds is aangekondigd ontvangt 

Maartje voor haar werkzaamheden 1 januari 2014 het minimum loon en is zij 

ook op een meer verantwoorde wijze in staat om zelf verantwoordelijk te zijn 

voor al haar kosten van levensonderhoud, ziekte en verblijf. 

Het is nog steeds positief dat de plaatselijke stichting en bevolking haar 

verantwoordelijkheid neemt en bijdraagt in de kosten. Zo wordt binnenkort 

een nieuwe waterput aangelegd met het doel de watervoorziening efficienter, 

beter te garanderen dat er steeds water is, en last but not least de kosten lager 

worden. De financiering zal door de plaatselijke stichting geschieden.      

Conclusie:   

In 2015 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 32.800 Euro betaald. 

Dit is aanzienlijk meer dan in 2014 het geval was en is vooral veroorzaakt door 

de herstelwerkzaamheden en onderhoud aan het gebouw en aanleg nieuwe 

badkamer en aanbouw groot nieuw leslokaal. 

Aan bruto salaris Maartje werd in 2015 een bedrag van 19.000 Euro 

uitgekeerd.  

Prognose 2016: 

Het blijft elk jaar weer totaal onvoorspelbaar wat er aan giften zal 

binnenkomen bij de stichting. Om die reden zal ook in 2016 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. 

Voor 2016 wordt voor de uitgaven een iets kleiner bedrag begroot. Hopelijk 

blijven grote tegenvallers uit kunnen de kosten voor 2016 hiermede gedekt 

worden. Voor zover thans te overzien zal de grootste uitgavenpost de 

renovatie van de keuken zijn. Maar het blijft een feit dat de (meer)kosten voor 



levensonderhoud, gezondheid en opleiding van de kinderen aanzienlijk groot 

blijven.  

Maartje zal hier zeer zorgvuldig op toezien en rekening mee houden.  

Voor zover thans te overzien zal in 2016 tenminste een bedrag benodigd zijn 

van: 

Kosten salaris Maartje: bruto jaarsalaris………………………..19000 

1x ticket naar Nederland   ……………………………………….....        750 

Kosten extra voeding; medicijnen; etc. Koni ………………….   9.000 

Totaal:                                                                                          28.750 Euro. 

Aan vaste individuele donaties mag tenminste uitgegaan worden van 12000 

Euro. 

Het totaal saldo van de Stichting bedraagt op dit moment 48.000 (plus 2500 

euro op Indiase rekening voor directe uitgaven). 

In het jaarverslag van 2014 stond in het financieel; verslag: “2015 en de jaren 

daarna  zal dus het jaar worden van zorgvuldig kijken naar het uitgaven 

patroon en waar mogelijk extra zoeken naar sponsoren.” 

Dat geldt onverkort voor het jaar 2016 e.v. 

Rest het bestuur de vele donateurs en incidentele schenkers (clubs en 

individueel) hartelijk te dank voor hun blijvende steun.  

Dankzij die steun blijft Maartje in de gelegenheid haar liefde en zorg te blijven 

geven aan de kinderen van Koni. 

Opgesteld door Jan van den Brand, penningmeester/secretaris, februari 2016. 

Aldus vast gesteld en na verificatie  goedgekeurd door het Bestuur van de 

Stichting Japthi Mijdrecht: 

Februari 2016,   

Niek Martens, Voorzitter,                                    Piet van Buul, bestuurslid   



    

 

  


