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Balans per 31 december 2021 ( in Euro’s) 

 

Balans 

Activa  

Type liquide 
middelen 

Beschrijving 31-12-2021 31-12-2020 

Bankrekening RABO 53521 46548 

Spaarrekening RABO 25104 25101 

Indiase rek.           3521          2500 

Totaal activa  82146 74149 

 

Passiva  

Reserves  31-12-2021 31-12-2020 

bestemmingsreserve 82146 74149 

   

   

Totaal passiva 82146 74149 

 

Toelichting: 

Het aanvankelijk beeld over 2021 was dat er ook in 2021 

minder sponsorgelden aan inkomsten zouden bij komen dan 

een jaar eerder. Dit had uiteraard vooral te maken met het 

Coronavirus COVID 19. Maar….toen begin december duidelijk 

werd dat Maartje kon terugkeren naar India en de kinderen 

weer terug konden komen ontving de stichting tot grote vreugde 

en verrassing een enorm bedrag van vele sponsoren voor de 

about:blank


wederopbouw en nieuwe start van Koni. En dit alles n.a.v. van 

een uitvoerig bericht van Maartje via de website over de situatie 

van Koni op dat moment. 

Uiteraard waren ook de uitgaven relatief verminderd omdat de 

kinderen vanaf einde maart 2020 niet meer in Koni verbleven 

(op last van de Indiase overheid). Dit had een flinke invloed op 

de variablele kosten. 

Tot grote vreugde is het nu beschikbare geld dus ondanks de 

Corona perikelen op een zeer solide niveau voor de 

eerstkomende jaren. 

Het bestuur heeft in 2021 de beslissing van maart 2020 om de 

bijdragen aan vergoedingen voor de lokale medewerkers 

(teachers, helpervrouwen, Shoba en Chetena) te blijven 

voldoen (naast de vergoedingen die door de plaatselijke Board 

worden vergoed) gecontinueerd. 

  

Staat van Baten en Lasten  2021 ( in Euro’s) 

 

 

Baten 2021 

Sponsorgelden 31616 

  

  

Som der baten 31616 

 

 

 

Lasten 2021 

Vaste lasten 27264 



Variabele kosten India 3435 

Incidentele kosten (visum ) 220 

Kosten stichting in Nederland 959 

Reiskosten 1291 

  

Resultaat 7997 

Som der lasten 41176 

 

Toelichting bij de staat vab baten en lasten 

Onder de vaste lasten vallen: 

A. De salarissen van het hoofd  zorg en behandeling, de 

headmaster, de helpervrouwen, de teachers. 

B. Gebruik scooter. 

C. Telefoon en internet. 

 

Onder de variabele kosten vallen: 

A. Hygiëne 

B. Medicijnen (Nvt in 2021) 

C. Leermiddelen  

D. Fietsen (Nvt in 2021) 

E. IPad 

F. Onderhoud 

G. Kleding (Nvt in 2021) 

H. Transport in India 

I. Extra voeding (bv. fruit) kinderen (Nvt 2021) 

 

NB: dit betreft in zijn algemeenheid de 

belangrijkste gebruikelijke variabele kosten; in 

2021 was dat nagenoeg nihil. 

Kosten Stichting in Nederland zijn: 



A. Kosten Bank 

B. Website 

C. Accountant 

D. promotiekosten 

 

Daarnaast zijn er nog reiskosten besteed aan 1x een retour 

India - Nederland voor het hoofd zorg en behandeling. I.v.m. de 

Corona problemen en het vertrek op zeer korte termijn  betrof 

het een relatief duur ticket.  

 

BEGROTING 2022 

Evenals voor 2021 is het wat betreft 2022 op dit moment niet 

mogelijk een concrete begroting te maken. In eerste instantie 

zullen de eerste kosten betrekking hebben op de heropening 

van het gebouw, het “het terughalen” van de kinderen en de 

opstart van het programma. 

Daarnaast zal een aantal (al of niet lopende) projecten die 

waren voorzien voor 2021 afgewikkeld worden.  

Wat uiteindelijk gunstig is voor de Stichting is het feit dat door 

de lokale Stichting  - tot onze grote verrassing - kort voor de 

heropening en terugkeer van de kinderen - het tehuis inclusief 

tuin geheel is opgeknapt.  

Tijdens het schijven van dit financieel overzicht wordt door het 

Hoofd van de lokale stichting in samenwerking met het hoofd 

begeleiding en zorg een inventarisatie van de overblijvende 

kosten van materialen die zijn stukgegaan tijdens de lange 

sluiting door de regen (2 regenseizoenen) en van nieuw te 

kopen kleding en andere voorzieningen voor de kinderen 

opgemaakt . Al deze kosten kunnen in ieder geval gemakkelijk 

betaald worden uit de extra schenkingen tijdens van de recente 

periode.   

 



 

 


