
Financiën 2016 
 
Resultatenrekening    inkomsten uitgaven 
 
Saldo per 1-1-2016                 57831,75  
Saldo renterekening               199296,97 
Saldo Nepal     31497,85 
Donaties algemeen    15541,97 
Donaties algemeen wereldwinkels  01394,51 
Donaties aardbeving    05379,68 
Donaties gezondheidszorg wereldwinkels 03183,71      
Donaties meervoudig gehandicapten  06506,26 
Donaties meervoudig gehandicapten  18000,00 
Donaties opleidingen kinderen/studenten 06686,00 
Steun aan Tibetanen    00200,00 
Sponsoring leraren    14805,20 
Sponsoring scholen algemeen   07024,00 
Sponsoring scholen wereldwinkels  07000,00 
Sponsoring Daduwa    02000,00    
Ondersteuning Siddhi Memorial Hosp.  00075,00     
Sponsoring producenten wereldwinkels 23200,00 
Leningen in Nepal terug   01501,73 
Kruisposten voor balans   02200,00 
Rente renterek     00838,26 
Bankkosten / kvk      00355,63 
Saldo 31-12-2016      50117,45 
Koerscorrectie Nepalese roepie     02002,85 
Saldo in Nepal       23538,35 
Renterekening 31-12-2016                200450,28      
Sponsoring leerlingen/studenten    07466,51  
Sponsoring leerlingen dovenschool    00761,68  
Sponsoring salarissen onderwijzers    16213,55  
Meervoudig gehandicapten salaris ondersteuning  01642,43  
Meervoudig gehandicapten attentie    00010,27 
Siddhi        01500,00  
Drinkwaterproject Mechchhe Pauwa    00034,22  
Ondersteuning muscular dystrofie    01240,38   
Medische ondersteuning algemeen    00855,44  
Leraren training programma     06730,00 
Afronding Tibetanen glaskralen project    00570,37  
Ondersteuning Tibetanen     00598,81  
Transformator Haribol ww project    08340,47   
Projecten algemeen      00912,75  
Kosten projectleiders      00484,87  
Lening projectleider3      04277,16 
 
Aardbeving gerelateerd 
Herbouw school Utargot     29940,12  
Herbouw school Daduwa     32506,42  
Herbouw school 1 Trisuli fase 1     17108,64  
Ondersteuning 4 families meerv. Gehandic   00102,66  
Steun drinkwater kamp      00153,98  



Opknappen dovenschool     00157,53  
Kleine nood in Bhaktapur     00095,81  
 
Totalen                  404162,93       404162,93 
 
   
Balans per 31-12-2016 
Saldo per 31-12-2016                50117,45 
Saldo renterekening per 31-12-2016             200450,28 
Saldo in Nepal     23538,35 
Sarie kruispost       02200,00 
Reservering leraren      38088,28 
Reservering onderwijsonderst      04182,75 
Reservering opleiding studenten    29509,76 
Reservering schoolprojecten     15643,66 
Reservering producent projecten    03937,08 
Reservering drinkwaterprojecten    12248,40 
Reservering KNO problemen/schoolonderz   09889,58 
Reservering meervoudig gehandicapten   03623,80 
Reservering meervoudig gehandicapten bus   30000,00 
Aardbeving herbouw Tresuli 1     10000,00 
Aardbeving herbouw Tresuli 2     30000,00 
Inkomsten genererend project Tibetanen1 06009,72 
Lening aan projectleider   00263,36 
Lening aan projectleider 2   03801,95 
Lening aan Madat Nepal Handel  03000,00    
Algemene reserve      97857,80 
Totalen      287181,11 287181,11    
 
Toelichting op de resultatenrekening en balans 
In vergelijking met voorgaande jaren is er steeds minder binnen gekomen aan sponsorgelden voor 
leraren. Dat komt omdat verschillende ‘lijfrenten’ zijn afgelopen. De reserve is nog steeds hoog, maar 
in 2017 en 2018 lopen de meeste ‘lijfrenten’ af. Verschillende lopen definitief af. Daarbij komt dat we 
een deel van het personeel bij het meervoudig gehandicapten project ook als leraren zien en van de 
overige leraren de salarissen ook weer gestegen zijn. In 2017 zal een leraar in Mechchhe Pauwa 
afgebouwd worden en in 2018 volgen en meer, ook van andere scholen. 
Het leraren training programma is mede opgezet en gefinancierd door Edukans. Op de balans is nog 
voldoende reserve om in 2017 een training te doen en mogelijk zelfs een laatste in 2018. 
Wat de scholen betreft zijn de reguliere projecten en de aardbevingsgerelateerde projecten moeilijk 
te scheiden. Bouw hebben we onder de aardbevingsgelden ondergebracht. Studiematerialen onder 
sponsoring leerlingen. Daaronder vallen ook de extra inrichting voor de school in Daduwa. Voor 2017 
zijn verschillende aanvragen voor het sponsoren van leerlingen binnen gekomen die we allemaal 
gehonoreerd hebben. 
Voor de bouw van Utargot en Daduwa was 60.000 euro  gereserveerd. Daduwa ging licht over het 
budget heen en we zijn in dit jaar nog een herbouw van een derde school aangegaan bij Tresuli. De 
extra gelden komen uit aardbevingsgelden die gereserveerd waren. In 2017 volgt nog een tweede 
school bij Tresuli. Dat betekent dat de aardbevingsgelden dan op zijn, evenals een belangrijk deel van 
het reguliere schoolbudget. 
Voor het meervoudig gehandicapten project zijn gelden opgebouwd voor de aanschaf van een bus 
om kinderen te vervoeren. Dit krijgt in het voorjaar van 2017 zijn beslag en wordt geraamd op 30.000 
euro.  



In 2016 heeft geen medische check-up op de scholen plaats gevonden. Dat heeft verschillende 
oorzaken. Geboekt is nu een medische check-up in het gebied rond Purseray Dhada in maart 2017 en 
gepland in het Thulo Parsel gebied in oktober/november.  
De gelden voor het drinkwaterproject in Mechchhe Pauwa blijven gereserveerd. De waternood is 
inmiddels zo hoog dat alle politieke tegenstellingen aan de kant zijn gezet en alle betrokkenen bij 
elkaar zijn gaan zitten in één comité om het project vlot te trekken. We voorzien dat we in 2017 
eindelijk dit project kunnen afronden. 
De aflossingen van leningen aan projectleiders loopt als gepland. Alleen het Tibetaanse project heeft 
een jaar lang niet afgelost. In november is afgesproken dat deze hervat moeten worden, wat ook 
gemakkelijk kan omdat het restaurant/noedelproductie project nu voorspoedig verloopt. Het 
glaskralenproject als inkomsten genererend gebeuren is definitief afgesloten. Van de 
producentproject gelden is een deel gebruikt om de lening aan Madat Nepal Handel af te lossen en 
om het miniboeddhabeelden project af te sluiten. 
Omdat projecten begrotingsjaar overschrijdend zijn en de koers van de roepie enorm kan 
schommelen is het onmogelijk om zonder een koerscorrectie een goede boekhouding uit te voeren. 
De koers in 2015 was 111.92 en in 2016 was de gemiddelde koers 116.9. 
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