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Inleiding
Actuele ontwikkelingen in Tibet
e

In het 21 levensjaar van onze stichting hebben we helaas opnieuw moeten constateren dat de
mogelijkheden voor het realiseren van onze doelstellingen steeds beperkter worden als gevolg van de
actuele ontwikkelingen in Tibet. Deze reeds in 2008 ingezette trend duurt nog altijd voort. De
ondersteuning van de basisscholen hebben we sinds dat jaar geheel moeten stoppen. Ook alle
neven-activiteiten 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 zeer betrokken nieuwe 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. In 2019 zijn dat onze enige activiteiten
geweest.
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, hebben
wij al enkele jaren ingeteerd op onze reserves. Als gevolg van de in 2015 ingestelde beurzenstop is
dat geminimaliseerd. Omdat de boekdatum van enkele overboekingen naar onze contactpersonen
niet in 2019 viel, hebben wij in dit boekjaar geen reserves aan hoeven aan te spreken.
In 2019 is in totaal € 9.340,- besteed aan studiebeurzen aan studenten in Tibet. De overheadkosten
bedroegen in 2019 € 605,51. Dit betrof grotendeels bankkosten.
Verwachte ontwikkelingen en gebeurtenissen na balansdatum
In 2019 hebben wij besproken dat we willen bezien of onze stichting nog kan blijven doen waar wij
voor opgericht zijn. Gezien het feit dat de ontwikkelingen in Tibet het steeds ingewikkelder maken om
de realisering van onze doelstellingen te kunnen voortzetten, overwegen wij geen nieuwe studenten
meer aan te nemen, maar de studenten die momenteel een beurs ontvangen vanuit de reserves te
financieren.
In 2020 zal na ruggespraak met de contactpersonen in Tibet verder worden overwogen of we deze
optie inderdaad zullen gaan uitvoeren of dat de actuele ontwikkelingen om een ander passend
antwoord vragen.
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 2019

31 december 2018

8.502,71

4.726,99

Triodos Zakenrekening NL 61 TRIO 0390 5177 39
Triodos Rendementrekening NL 05 TRIO 22051379 05

10.721,67
39.195,37

2.176,31
41.695,37

Totaal activa

58.419,75

48.598,67

Besteedbaar vermogen

58.419,75

48.598,67

Totaal passiva

58.419,75

48.598,67

2019

2018

19.766,59

17.405,92

19.766,59

17.405,92

0,00

0,00

19.766,59

17.405,92

Besteed aan doelstelling
Projecten in Tibet
Uitvoeringskosten

9.340,00
605,51

21.954,43
421,39

Totaal besteed aan doelstelling

9.945,51

22.375,82

Overschot is toegevoegd aan
Vrij besteedbaar vermogen

9.821,08

-4.969,90

Activa
ING Zakelijke rekening NL 27 INGB 0008 0159 05

Passiva

Staat van baten en lasten
Fondsenwerving
Donaties
Overig
Kosten uit eigen fondsenwerving
Beschikbaar uit fondsenwerving
Subsidies overheden en anderen
Financiële baten en lasten
Overige baten en lasten
Beschikbaar voor doelstelling

Toelichting op de balans
Eigen vermogen
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Saldo op 1 januari 2019
Bij: resultaat 2019

48.598,67
9.821,08

Saldo op 31 december 2019

58.419,75

Specificatie van de overige kosten
Jaar 2019

Jaar 2018

Bankkosten
Publiciteit en voorlichting

308,11
117,40

329,31
154,64

Website, o.a.Domeinregistratie

180,00

37,93

Totaal overige kosten

605,51

521,88
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