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Financiële verantwoording en financieel beleid Stichting Dhanu
Maya’s Home 2018

1. Financiële gegevens
Stichting Dhanu Maya’s Home
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer):
858443703
KvK-nummer: 70746664
Statutaire zetel: gemeente Wageningen
Datum van oprichting: 26-01-2018
Bankrekening Internet Zaken Rekening Triodosbank
NL27 TRIO 0379 2255 14 t.n.v Stichting Dhanu Maya’s Home
De Hof 4
7218 LB Almen
Belasting: Omzetbelasting
Aangiftetijdvak: Vrijstelling
BTW-nummer: 8584.43.703.B01
BTW-identificatienummer: NL8584.43.703.B01

2. Contactgegevens in Nederland
Post-adres: De Hof 4, 7218 LB, ALMEN
Email: info@dhanumayashome.com
Website: www.dhanumayashome.com

3. Contact gegevens Dhanu Mayas Home in Nepal
Onze contactpersoon in Nepal is mevr. Dhanu Maya, Brirendranagar, ward 7,
Surkhet District, Nepal (+977-9858055398).
Nepal Investment Bank LTD., Durbar Marg 3412, Kathmandu
BIC: NIBLNPKT
Surkhet (022)
Maya Gurung
Savings account-NPR 0220 5050 262 101
4. Boekjaar en jaarstukken
Het boekjaar is gelijk aan het kalender jaar.
Binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar wordt door het bestuur een balans
opgemaakt en een jaarrekening opgemaakt, vastgesteld en vervolgens via de
website van de stichting openbaar gemaakt.
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Voor het begin van het nieuwe boekjaar wordt een begroting voor het aanstaande
jaar opgesteld en op de website van de stichting geplaatst.

5. Jaarrekening 2018
5.1 De jaarrekening 2018

OVERZICHT JAARREKENING DHANU MAYA'S HOME 2018
BALANS DHANU MAYA'S HOME 2018
ACTIVA
Bankrekening 37.92.25.514

PASSIVA
€

Kortlopende schulden en overlopende passiva
(- foutieve afboeking Bever)

Totaal Activa

€

3.715,43

Eigen vermogen 01-01-2018

€

-€ 174,90

Resultaat 2018

€ 3.540,53

Eigen vermogen 31-12-2018

€

Totaal Passiva

€ 3.540,53

3.540,53

-

3.540,53

INKOMSTEN-UITGAVEN DHANU MAYA'S HOME 2018
INKOMSTEN
Giften

Totaal Inkomsten 2018
Resultaat Inkomsten minus Uitgaven

UITGAVEN
€

€

3.620,00

3.620,00

Bankkosten

€

Automatiseringskosten (webhosting)

€

25,65
53,82

Totaal Uitgaven 2018

€

79,47

€ 3.540,53

5.2 Toelichting op de jaarrekening 2018
De activiteiten van de Stichting zijn dit jaar gestart. Begin november is er een brief
uitgegaan naar ons netwerk waarin we gevraagd hebben of mensen de stichting
Dhanu Maya’s Home willen steunen met een jaarlijkse bijdrage gedurende 3 jaar. 34
mensen hebben zich aangemeld als donateur en enkele mensen hebben eenmalig
een bedrag overgemaakt. De totale inkomsten aan giften in 2018 bedraagt €
3.620,00.
De kosten van de stichting bedroegen in 2018 in het totaal € 79,47 en bestaan uit
bankkosten en automatiseringskosten (hosting van de website).
Het resultaat van de stichting in 2018 bedraagt € 3.540,53.
Door het positieve resultaat in 2018 is het eigen vermogen van de stichting
toegenomen van € 0,00 op 24-9-2018 naar € 3.540,53. Dit bedrag zal in 2019
worden gebruikt om een viertal schenkingen te doen aan Dhanu Maya en haar
kinderen in Surkhet Nepal. Het gaat om schenkingen van € 750,00 per schenking, in
taal € 3.000 euro in 2019. Het geld wat nog overblijft na de schenking aan Dhanu
Maya, na aftrek van de kosten die de stichting maakt, wordt gereserveerd t.b.v
Dhana Maya. Het is de bedoeling om voor haar een bedrag te sparen waarmee zij
eigen passende huisvesting voor de kinderen kan financieren.
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De eenmalige kosten die de stichting heeft gemaakt voor de feitelijke oprichting,
zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanvragen van een domein
naam voor de website zijn door de bestuursleden zelf bekostigd. De notariskosten bij
de oprichting zijn aan de stichting geschonken door notaris mr. P.K. Smook uit
Eefde. Waarvoor we op deze plaats nogmaals onze dank uitspreken.
6. Balans 2018
Door het positieve resultaat in 2018 is het eigen vermogen van de stichting
toegenomen van € 0,00 op 24-9-2018 naar € 3.540,53.
7. Begroting 2019 – 2021
Zie Bijlage 1.

8. Fondsenwerving en vermogensopbouw
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door eenmalige en door regelmatige
donaties. We zullen donateurs uitnodigen om jaarlijks cq. maandelijks een vast
bedrag te storten. We vragen hen om zich hier voor een periode van minimaal 3 jaar
aan te committeren. We hebben reeds van meerdere mensen toezeggingen
gekregen.
Het is onze ambitie om jaarlijks een omzet van 3800 euro te genereren. In totaal
3000 euro zullen we in 4 kwartalen per jaar direct doneren aan Dhanu Maya. In
overleg hebben we vastgesteld dat dit geld voldoende moet zijn om kleding, voeding
en vooral onderwijs te betalen van de kinderen die onder haar hoede staan.
Daarnaast zullen we van het gedoneerde geld 400 euro op een spaarrekening
vastzetten. Het doel is om een bedrag te sparen voor Dhanu Maya waarmee ze op
termijn een stukje grond kan kopen en wellicht een bescheiden huis kan bouwen
voor haar en haar aangenomen kinderen.
Het bestuur probeert de kosten van de stichting zo laag mogelijk te houden zodat zo
veel mogelijk geld naar het gezinsvervangend huis in Surkhet kan stromen. De
kosten zullen zich naar verwachting beperken tot 200- 400 euro per jaar.
Om de continuïteit van de stichting te waarborgen en onverwachtste uitgaven te
kunnen dekken wordt elk jaar een bedrag van 100 euro gereserveerd.
Donateurs en andere belangstellenden zullen 2 keer per jaar door de stichting op de
hoogte worden gebracht van de activiteiten van de stichting en de besteding van het
gedoneerde geld.
9. Financieel beheer in de dagelijkse praktijk
De penningmeester voert het dagelijks beheer over de financiën van de stichting. De
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penningmeester stelt na het einde van het boekjaar een financiële jaarrekening op
die wordt besproken met het voltallige bestuur. Tevens maakt de penningmeester
een begroting voor de start van het nieuwe boekjaar en bespreekt deze met de
andere bestuursleden. Het voltallige bestuur moet zijn fiat geven aan de
jaarrekening en begroting.
De jaarrekening wordt binnen 6 maanden na afsluiting gepubliceerd op de website
van de stichting. De begroting wordt 1 maand voor het begin van het nieuwe
boekjaar kenbaar gemaakt via de website.
Met betrekking tot het overmaken van bedragen die buiten de goedgekeurde
begroting vallen, is afgesproken is dat de penningmeester hierover overleg voert met
tenminste een van de andere bestuursleden.
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Bijlage 1: Begroting Stichting Dhanu Maya’s Home 2019 – 2021

BEGROTING Stichting Dhanu Maya's Home

2019 - 2021

BEGROTING
2019
UIT
datum
specificatie

bedrag

Bankkosten Triodos NL27 TRIO 0379 2255 14
- maandelijkse kosten € 8,50
- wereldpas
- 20 overboekingen uit
- 250 overboekingen in
- 4 internationale overboekingen a € 100

€ 102,00
€ 20,00
€
1,40
€ 37,50
€ 100,00

Abonnement website hosting p.m

€

Schenking aan Dhanu Maya's 1ste helft
Schenking aan Dhanu Maya's 2de helft

€ 1.500,00
€ 1.500,00

70,00

IN
specificatie

bedrag

Eenmalige schenkingen
- 5 schenkingen van gemiddeld € 40

€ 250,00

Schenkingen op reguliere basis:
- 10 mensen € 20 per maand
- 10 mensen € 25 per maand
- 10 mensen € 50 per maand
- 10 mensen € 100 per maand
- 5 mensen € 200 per maand
- 2 mensen € 300 per maand

€
€
€
€
€
€

200,00
250,00
500,00
1.000,00
1.000,00
600,00

Reservering "spaarpot voor Dhanu Maya" bijv tbv bouwgrond/huis € 369,10
Reservering financiele reserve Stichting tbv continuiteit

€ 100,00
€ 3.800,00

BEGROTING
2020
UIT
datum
specificatie

bedrag

Bankkosten Triodos NL27 TRIO 0379 2255 14
- maandelijkse kosten € 8,50
- wereldpas
- 20 overboekingen uit
- 250 overboekingen in
- 4 internationale overboekingen a € 100

€ 102,00
€ 20,00
€
1,40
€ 37,50
€ 100,00

Abonnement website hosting p.m

€

Schenking aan Dhanu Maya's 1ste helft
Schenking aan Dhanu Maya's 2de helft

€ 1.500,00
€ 1.500,00

70,00

€ 3.800,00

IN
specificatie

bedrag

Eenmalige schenkingen
- 5 schenkingen van gemiddeld € 40

€ 250,00

Schenkingen op reguliere basis:
- 10 mensen € 20 per maand
- 10 mensen € 25 per maand
- 10 mensen € 50 per maand
- 10 mensen € 100 per maand
- 5 mensen € 200 per maand
- 2 mensen € 300 per maand

€
€
€
€
€
€

200,00
250,00
500,00
1.000,00
1.000,00
600,00

Reservering "spaarpot voor Dhanu Maya" bijv tbv bouwgrond/huis € 369,10
Reservering financiele reserve Stichting tbv continuiteit

€ 100,00
€ 3.800,00

BEGROTING
2021
UIT
datum
specificatie

bedrag

Bankkosten Triodos NL27 TRIO 0379 2255 14
- maandelijkse kosten € 8,50
- wereldpas
- 20 overboekingen uit
- 250 overboekingen in
- 4 internationale overboekingen a € 100

€ 102,00
€ 20,00
€
1,40
€ 37,50
€ 100,00

Abonnement website hosting p.m

€

Schenking aan Dhanu Maya's 1ste helft
Schenking aan Dhanu Maya's 2de helft

€ 1.500,00
€ 1.500,00

70,00

€ 3.800,00

IN
specificatie

bedrag

Eenmalige schenkingen
- 5 schenkingen van gemiddeld € 40

€ 250,00

Schenkingen op reguliere basis:
- 10 mensen € 20 per maand
- 10 mensen € 25 per maand
- 10 mensen € 50 per maand
- 10 mensen € 100 per maand
- 5 mensen € 200 per maand
- 2 mensen € 300 per maand

€
€
€
€
€
€

200,00
250,00
500,00
1.000,00
1.000,00
600,00

Reservering "spaarpot voor Dhanu Maya" bijv tbv bouwgrond/huis € 369,10
Reservering financiele reserve Stichting tbv continuiteit

€ 100,00
€ 3.800,00

€ 3.800,00
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