
Resultatenrekening en Balans over 2017 
      Inkomsten  Uitgaven 
Saldo per 1-1-2017    50117,45 
Saldo renterekening per 1-1-2017             200450,28 
Saldo Nepal per 1-1-2017   23538,35 
Donaties algemeen    20036,74 1 
Donaties kinderen    02681,00  
Donaties leraren    12180,00 
Steun aan Tibetanen    00240,00 
Donaties schoolprojecten   15245,00 2 
Donaties Siddhi Memorial Hospital  01300,00 
Steun meervoudig gehandicapten  30880,00 3 
Donatie tbv Haribol    03000,00 
Donaties school Daduwa   00749,00 4 
Rente      00202,31 
 
Saldo per 31-12-2017      32959,83 
Saldo renterekening per 31-12-2017               165652,59 
Saldo Nepal per 31-12-2017     23755,01 
Bankkosten       00374,54 
Sari Oene (retour)      02200,00 
Overhead tbv vliegtickets     02659,38 
Overhead tbv website      00290,44 
Haribol        03000,00 
Sponsoring leerlingen/studenten    06255,78  
Sponsoring leerlingen dovenschool    01017,54 
Sponsoring verpleegkundige SMH    00500,00 
Sponsoring kinderen met handicap Daduwa   00469,09 
Opknapbeurt dovenschool     00471,21 
Sponsoring salarissen onderwijzers    20000,00  
Meervoudig gehandicapten salaris ondersteuning  02513,09  
Meervoudig gehandicapten families    01341,84 
Meervoudig gehandicapten transport en chauffeur  27000,00 
SMH en Asha Maya      01552,36  
Ondersteuning muscular dystrofie    00436,30   
Medische ondersteuning algemeen    01242,59  
Projecten algemeen       01848,60 
Transportkosten tbv projecten     00479,93  
Huur kantoor / appartement      02689,88 
Kosten tbv inrichting school Daduwa    01814,32 
Ondersteuning kinderen Prajapati (aardbeving)   00743,30 
Lening aan Sanu Prajapati     07000,00 
Medisch (school)kamp Purseray Dhada    05294,57 
Medisch kamp Thulo Parcel incl staaroperaties   08763,97    
Bouw twee scholen in Trisuli gebied    39267,02 
Koerscorrectie Nepalese roepie   00973,05 
Totalen                 361593,18         361593,18 
 
 

                                                           
1 Waarvan 4431,77 van wereldwinkels. 
2 Waarvan 7500,00 van wereldwinkels. 
3 Waarvan 18500,00 van wereldwinkels. 
4 Waarvan 399,00 van wereldwinkels. 



Balans 
Saldo per 31-12-2017    32959,83 
Saldo renterekening per 31-12-2017             165652,59 
Saldo Nepal per 31-12-2017   23755,01 
Reservering leraren      30268,28 
Reservering onderwijsonderst      04182,75 
Reservering opleiding studenten    23948,35 
Reservering schoolbouw Rasuwa 2    35000,00 
Reservering producent projecten    00738,12 
Reservering drinkwaterprojecten    12248,40 
Inkomsten genererend project Tibetanen1 06009,72 
Lenig aan Sanu Prajapati   07000,00 
Lening aan projectleider 2   03074,83 
Reserve algemeen      132066,08 
Totalen      238451,98 238451,98 
 
Toelichting 
De koers van de Nepalese roepie was dit jaar extreem fluctuerend. Dit startte met een koers van 
114,5 rps per euro, steeg even naar 115,8 en daalde vervolgens naar 111,4 en 111,3 en 111,2 en 
109,9 en 109,1 om vervolgens weer te stijgen naar 114,1 en 123 (!) 120,6 en als laatste 122. Er is 
gewerkt met een gemiddelde koers (114,6) maar boekhoudkundig is een koersverschil opgevoerd om 
in- en uitgaven kloppend te krijgen. 
De inkomsten voor de financiering van leraren en voor de studiekosten van leerlingen en studenten  
is fors terug gelopen. Dit is opgevangen door de reserveringen, maar die liepen in beide gevallen ook 
ca 20% terug. Desondanks zijn de opgebouwde reserveringen nog hoog en worden wat de leraren 
betreft enkele scholen langzaam afgebouwd tot 0.  Verschillende kleine scholen -vooral in het 
onbegaanbare berggebied-  blijven onze ondersteuning nodig hebben omdat de regering er niets 
doet. 
Voor 2019 hebben we gelden gereserveerd voor de bouw van één school, maar in november 2018 
wordt besloten of we er twee gaan bouwen. De kosten voor de tweede school gaan dan van de 
algemene reserve af. 
We hebben verschillende leningen uitstaan. De ervaring is dat ze allemaal afgelost worden, maar het 
Tibetaanse project baart ons wel zorgen. 
De lening aan Madat Nepal Handel is afgelost middels een verlaging van de reservering 
ondersteuning producent projecten. 
Wat het appartement betreft: mensen van Madat Nepal hebben ca 80 dagen gebruikt gemaakt van 
het appartement. Hotelkosten zouden ongeveer gelijk staan aan 2000 euro. Maar door alle 
faciliteiten van het kantoor worden hier veel vergaderingen gehouden, wordt gewerkt aan 
nieuwsbrief en website zowel wat tekst als beeldmateriaal betreft. Al deze extra zaken zouden in een 
normaal hotel niet mogelijk zijn. Vandaar dat we het kantoor / appartement aanhouden. Het is 
trouwens te huur om de kosten zo laag mogelijk te houden. 25 euro per kamer per nacht incl. 
gebruik kantoor. Excl. drinkwater en telefoonkosten. 
Voor verdere inhoudelijke zaken wordt verwezen naar de nieuwsbrief over 2017. 
 
Opgemaakt 11 mei 2018 


