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Inleiding
Actuele ontwikkelingen in Tibet

Inmiddels is het 8 jaar geleden, sinds we in 2008 de mogelijkheden voor het realiseren van onze
doelstellingen steeds beperkter hebben zien worden als gevolg van de actuele ontwikkelingen in
Tibet. De ondersteuning van de basisscholen hebben we geheel moeten stoppen. Ook alle nevenactiviteiten die voortkwamen uit de schoolprojecten, zoals de gezondheidszorg en de groentekassen,
hebben we sinds 2011 moeten stoppen. We hebben alle contacten met de contactpersonen, waarmee
we sinds 1998 samenwerkten, helaas ook moeten beëindigen.
In samenwerking met nieuwe, zeer betrokken contactpersonen in Tibet ondersteunen we inmiddels al
weer jaren individuele getalenteerde jonge Tibetanen uit arme gezinnen met een beurs om een studie
aan een universiteit of beroepsopleiding mogelijk te maken.
Financiële verantwoording
Wij zijn bijzonder blij te merken dat onze groep donateurs nagenoeg stabiel is. Deze groep zeer
trouwe, betrokken donateurs, getuige de vaak zeer enthousiaste reacties op onze nieuwsbrieven
ondersteunen ons werk door dik en dun.
Doordat echter de incidentele donaties (bijvoorbeeld door sponsoracties) teruggelopen zijn, teren wij
al enkele jaren in op onze reserves.
In 2015 is in totaal € 30.500,= besteed aan studiebeurzen aan studenten in Tibet. Dit bedrag is hoger
dan de inkomsten en daardoor hebben we ook in 2015 moeten putten uit onze reserves. Wel is
zichtbaar dat het interen op reserves minder wordt, als gevolg van de vorig jaar ingestelde
beurzenstop.
De overheadkosten bedroegen in 2015 € 602,22. Het grootste deel hiervan betrof bankkosten voor de
overboekingen van de beurzen naar Tibet. Het percentage overheadkosten is 1,9% van het totaal.
Verwachte ontwikkelingen en gebeurtenissen na balansdatum
Gezien het feit dat we al enkele jaren interen op de reserves, hebben we vorig jaar het toekennen van
nieuwe studiebeurzen moeten stoppen.
Ons uitgangspunt is dat wij een student gedurende zijn of haar gehele studie willen kunnen blijven
ondersteunen. Dit betekent dat wij niet alleen per jaar bekijken hoeveel ruimte er is voor nieuwe
beurzen, maar dat we daarbij rekening houden met de studieduur en het eventuele doorstromen naar
vervolgopleidingen.
De studenten die op dit moment een beurs ontvangen, zullen nog enkele jaren bezig zijn met hun
studie.
Zolang wij te maken hebben met een negatief saldo op onze balans, zullen we deze beurzenstop
helaas in acht moeten houden.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 leden: Janneke Rentema, voorzitter; Marleen de Ruijter, secretaris; Dorien
van Niekerk, lid.
J.H. Rentema,
voorzitter
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Balans
31 december
2015

31 december
2014

ING rekening 8015905

11.625,62

11.164,33

Triodos Internet Zakenrekening 39.05.17.739

2.279,81

2.312,06

Triodos Internet Rendementrekening
220.51.37.905

46.372,90

57.264,47

Totaal activa

60.278,33

70.740,86

Besteedbaar vermogen

60.278,33

70.740,86

Totaal passiva

60.278,33

70.740,86

2015

2014

Fondsenwerving
Donaties

20.531,26

23.049,42

Beschikbaar uit fondsenwerving

20.531,26

23.049,42

Subsidies overheden en anderen
Financiële baten en lasten
Overige baten en lasten

108,43

0,00

Beschikbaar voor doelstelling

20.639,69

23.049,42

Besteed aan doelstelling
Projecten in Tibet
Uitvoeringskosten

30.500,00
602,22

38.139,93
889,64

Totaal besteed aan doelstelling

31.102,22

39.029,57

Overschot is toegevoegd aan
Vrij besteedbaar vermogen

-10.462,53

-15.980,15

Activa

Passiva
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Toelichting op de balans
Eigen vermogen
Saldo op 1 januari 2015
Bij: resultaat 2015

70.740,86
-10.462,53

Saldo op 31 december 2015

60.278,33

Toelichting op de staat van baten en lasten
Verleende studiebeurzen

30.500,00
30.500,00

37.139,93

2015

2014

Bankkosten
Publiciteit en voorlichting
Inschrijving kamer van koophandel
Domeinregistratie internet
Notariskosten

276,88
84,73
59,11
181,50
0,00

477,71
300,15
24,08
770,24
208,25

Totaal overige kosten

602,22

1.780,43

Specificatie van de overige kosten

Jaarrekening Stichting Tibet naar School 2013

