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Jaarrapport voor Stichting Shide Children Home, Dharan voor het jaar 2016.

Hierbij doen wij u graag het financiële verslag toekomen over 2016 en de begroting van 2017. Dit verslag bevat:
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Met vriendelijke groet,
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           Een gelukkige voorzitter, omringd door kinderen in het nieuwe uniform.
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Jaarrapport voor Stichting Shide Children Home, Dharan voor het jaar 2016.

Resultatenrekening over en jaar 2016 en budget voor 2017.

Realisatie Budget Realisatie Budget

31-12-2015 31-12-2017

Opbrengsten en kosten Nederland

Donaties aardbeving in 2015 1.120        -                150         -                

Legaat Trudy van Schalkwijk in 2017 -                -                -              15.000      

Donaties  1. 20.724      19.500      22.462    19.500      

Donaties ontbijt- en maaltijdproject -                -                3.995      -                

Donaties 2016 budget waterleiding Dipendraschool 2. -                -                276         276           

Extra donaties 'uitbreiding Dipendra school' 3. -                -                -              10.000      

Donaties 2016 budget zonnepanelen Duhabi en Saraswati 4. -                -                384         384           

Opbrengst fondsenwerving etc. -                1.500        2.130      2.000        

Verkoop goederen -                500           110         100           

Opbrengst algemene fondsenwerving: 21.844      21.500      29.507    47.260      

Resultaten projecten:

Resultaat project 'Khokana home': 5. -                -                -174        -                

Resultaat project 'koe voor Dhankuta': 6. -                -                168         -                

21.844      21.500      29.501    47.260      

Folders/nieuwsbrieven -57            -250          -58          -250          

Administratiekosten -175          -175          -              -                

Bankrente 73             60             34           25             

Bankkosten -358          -350          -181        -250          

-517          -715          -205        -475          

Saldo Nederland 21.327      20.785      29.295    46.785      

31-12-2016
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Jaarrapport voor Stichting Shide Children Home, Dharan voor het jaar 2016.

Resultatenrekening over en jaar 2016 en budget voor 2017.

Opbrengsten en kosten Nepal Realisatie Budget Realisatie Budget

31-12-2015 31-12-2017

Donaties Nepal 7. 219            -              79            -                

Bankkosten Nepal -                -              -62           -65            

Bankrente 25              20            15            15             

244            20            32            15             

Salariskosten kantoor 8. -1.442       -1.300     -1.954      -2.500       

Overige kantoorkosten -1.917       -1.600     -1.798      -1.750       

Totale kosten kantoor -3.359       -2.900     -3.752      -4.250       

Salariskosten projecten 9. -9.745       -9.578     -9.834      -13.500     

Kosten voedsel 10. -6.382       -7.000     -8.007      -8.000       

Kosten educatie 11. -961          -782        -1.039      -892          

Kosten hygiëne/medicijnen 12. -563          -752        -584         -381          

Overige kosten 13. -2.849       -              -2.428      -                

Project 'uniformen Dipendra' 14. -                -              -3.134      

Project 'extention Dipendraschool' -                -              -               -16.000     

Project 'boundarywall' Dipendra -                -2.656     -               -2.500       

Schade aardbeving Duhabi -                -              -213         -900          

Totale kosten  projecten -20.500     -20.768   -25.238    -42.173     

Totale kosten/opbrengsten Nepal -23.615     -23.648   -28.958    -46.408     

31-12-2016

15.
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Jaarrapport voor Stichting Shide Children Home, Dharan voor het jaar 2016.

Resultatenrekening over en jaar 2016 en budget voor 2017.

Realisatie Budget Realisatie Budget

31-12-2015 31-12-2017

Saldo Nederland 21.327      20.785   29.295     46.785      

Totale kosten/opbrengsten Nepal -23.615     -23.648  -28.958    -46.408     

Koersresultaat -867          -             1.016       -                

Resultaat -3.155       -2.863    1.353       377           

Toevoeging/onttrekking reserve Nederland -4.973       -2.863    1.542       377           

Toevoeging/onttrekking reserve Nepal 1.818        -             -189         -                

-                -             -               -                

Kosten NL in % totale kosten 2,12% 2,93% 0,70% 1,01%

Totale overheadkosten in % totale kosten 18,44% 16,83% 15,55% 11,08%

Tenslotte staat er onderaan het overzicht 2 percentages; het 1
e
 percentage is de verhouding van de kosten van de 

Nederlandse stichting in vergelijking met alle kosten. Dit percentage bedraagt 0,7 %.  Dit percentage is lager dan in

voorgaande jaren door ontbreken van kosten voor administratie en door stijging van de totale kosten.

Als we de indirecte kantoorkosten zoals eerder beschreven er ook vanaf halen gaat er ruim 84 % van alle ontvangen 

inkomsten naar de kinderen; een mooi percentage!

31-12-2016
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Jaarrapport voor Stichting Shide Children Home, Dharan voor het jaar 2016.

Balans overzicht 2016.

Activa 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013

Saldo ING betaalrekening 218          209          2.055       609

Saldo ING spaarrekening 7.704       6.170       9.297       5.672

Saldi bank en kas Nepal 4.184       4.373       2.555       6.671

12.106     10.752     13.907     12.952

Passiva

Aanvangskapitaal 10.752     13.907     12.951     15.407     

Resultaat 1.354       -3.155      956          -2.455      

12.106     10.752     13.907     12.952     

Project: een koe voor Dhankuta.
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Jaarrapport voor Stichting Shide Children Home, Dharan voor het jaar 2016.

Algemene toelichting

Op pagina 3 van de jaarverantwoording staan de opbrengsten en de kosten in Nederland,

en de saldi (koe voor Dhankuta en Kokhana home) van twee incidentele projecten voor

bevriende kindertehuizen.

Tevens zijn deze kosten verdeeld in kantoorkosten en kosten van de projecten. 

De kantoorkosten zijn alle kosten (voornamelijk de salariskosten van de officemanager) 

die worden gemaakt om er voor te zorgen dat de bijdragen die wij betalen aan de projecten 

(het Saraswati weeshuis, het Duhabi weeshuis en de Dipendraschool) goed worden besteed. 

De officemanager bezoekt de weeshuizen en de school, praat met de mensen die daar 

werken en daarmee controleert hij of de bedragen die wij vanuit Nederland naar het kantoor

overmaken de juiste bestemming krijgen.

De opbrengsten uit de giften zijn fors gestegen t.o.v. 2015. Daarbij staat voor 2017 een 

uitbreiding van Dipendra school op het programma. Extra giften van de Rotaryclubs in 

Kathmandu en in de VS worden verwacht ter financiering. Daarnaast kwam het bericht

binnen dat een legaat mag worden verwacht t.g.v. € 15.000.

Door stijging van kosten en inkomsten, drukken de indirecte kosten minder zwaar, waardoor

de percentages gunstiger worden.

In februari 2017 zal een nieuwe manager worden aangesteld; tevens wordt een parttime

boekhouder aangenomen, zodat controle op de activiteiten wordt verbeterd.

Het koersresultaat viel gunstig uit dit jaar; overwogen wordt de momenten van overboeking 

van de bijdragen af te stemmen op gunstige koersmomenten. Anderzijds is de aanwezig-

heid van grote geldsommen in Nepal ongewenst.

Als wisselkoers voor omrekening van de kosten  in Nepal naar Euro is de koers medio 2016 

gebruikt:

1-1-2016 € 1 = Nep. 114,00₹     

Gemiddeld 2016 € 1 = Nep. 113,00₹     

31-12-2016 € 1 = Nep. 113,00₹     

Dipendra school, lunch.
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Jaarrapport voor Stichting Shide Children Home, Dharan voor het jaar 2016.

Toelichting op resultatenoverzicht

1. Donaties in Nederland in de vorm van periodieke of incidentele overmakingen.

2. Waterleiding Dipendraschool. Het budget aan donaties t.b.v. verbetering van de watervoorziening blijft staan.

3. Uitbreiding Dipendraschool. Plannen bestaan voor uitbreiding meer meerdere klaslokalen en mogelijk een kantoorruimte

voor de manager. Uitbreiding is nodig om de school tot een volwaardige lagere school te maken, die voldoet aan de

voorwaarden van de Nepalese overheid.

4. Zonnepanelen Duhabi en Saraswati. Giften kwamen binnen t.b.v. deze doelen. De bedragen blijven in het budget ge-

handhaafd tot realisatie ervan mogelijk wordt.

5. Project Kokhana home: dit kindertehuis in Katmandu had zelf een sponsor gevonden voor reparatie van hun dak. 

De sponsor wilde doneren via een gevestigde organisatie, de Stichting verschafte deze dienst.

6. Project koe voor Dhankuta. Geld voor de gewenste koe voor dit, in de voetbergen gevestigde kindertehuis werd 

ingezameld en de koe aangeschaft.

7. Donaties Nepal. Het betreft hier giften van bezoekende belangstellenden uit Nederland.

Lokaal worden t.b.v de kindertehuizen donaties ontvangen, volgens opgave van de administrateur in Nepal:

Voor Saraswati: Nep. 1.055.871₹       (2015) Nep. 2.099.561₹   (2016)

Voor Duhabi: Nep. 81.528₹            (2015) Nep. 166.606₹      (2016)

Saraswati heeft aangegeven in 2017 geen steun van de Stichting te behoeven. Het bestuur van dit kindertehuis

heeft aangegeven zelfstandig verder te willen gaan. Uitgekeken wordt naar een nieuw project ter vervanging.

8. Salariskosten kantoor. Het betreft hier salariskosten van de office manager en de accountant.

In het budget 2016 werd een derde van deze kosten werd toegewezen aan 'salariskosten projecten', daar de 

kantoormanager de projecten bezoekt; bij toewijzing van de kosten in 2016 is hiermee geen rekening gehouden.

9. Salariskosten projecten. Salarissen van het personeel van twee kindertehuizen en Dipendra school.

10. Kosten voedsel. Kosten voeding voor 2 kindertehuizen en Dipendra school. 

11. Kosten educatie. Dit betreffen vooral schoolboeken.

12. Kostenhygiëne en medicijnen. Zeep e.d. en medicijnen.

13. Overige kosten. Onderhoud gebouwen, gas (om op te koken voor het bereiden van voedsel), reiskosten etc.

14. Project uniformen. De kinderen van Dipendra school ontvingen uniformen, compleet met trui en ondergoed.

15. Uitbreiding Dipendraschool en omheining. Wellicht kunnen beide projecten worden samengevoegd daar de muur deel gaat

uitmaken van de nieuwe schoollokalen. Omheining is wenselijk daar buren dreigen het terrein stilzwijgend in bezit te nemen.
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