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RAPPORT 
 
 
Algemeen 
 
 
De stichting is opgericht per 19 mei 2003 een heeft als doel: 
 

De kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kastenloze kinderen en 
hun ouders in de regio Bodhgaya, in de deelstaat Bihar India te bevorderen, met name 
op het gebied van onderwijs/opleiding, medische zorg, voeding en arbeid. De stichting 
maakt geen onderscheid naar ras, religie of geslacht. 

 
 
De stichting beoogt geen winst te maken. 
 
 
 
 
 
 
Resultaat 
 
De stichting heeft over het boekjaar 2004 een resultaat van € 1.530 gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nijmegen,  24 maart 2005 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
J.R.M. Heijltjes 
penningmeester
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Balans per 31 december 2004 
 
In Euro’s 
 
 
 
Activa                   31 december 2004       31 december 2003 
 
 
Vlottende activa         
Te vorderen rente         337          - 
 
 
Liquide middelen    56.884            11.448 
 
 
 
Totaal      57.221            11.448 
 
 
 
 
Passiva 
 
 
Stichtingsvermogen 12.978         11.448 
 
 
Kortlopende schulden 
Nog te betalen bedragen  44.243  - 
 
 
Totaal      
  57.221          11.448 
 
 
 
 
 
 
Nijmegen, 16 januari 2005 
 
Stichting Kinderhulp Bodhgaya 
 
 
 
 
Voorzitter              Penningmeester   Secretaris 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2004 
 
In Euro’s 
 
 2004  2003 
   
Baten 103.276  11.489
   
Lasten   
   
Projectbestedingen 100.200  -
Overige kosten 1.637  -
   
Som der lasten 101.837  -
   
Rentelasten 316  41
Rentebaten 407  -
   
 91  -             41
   
   
Resultaat 1.530  11.488
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGLEGGING 
 
Algemeen 
 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de 
bepaling van het resultaat is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Voor de 
verantwoording wordt voorshands het kasstelsel gevolgd. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 

• Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 
stichting. 

 
• Overige activa en passiva 
Waardering vindt plaats tegen nominale waarde. 

 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 

• Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de giften enerzijds en de bestede 
kostprijs van de projecten anderzijds. 

 
• Baten 
Dit betreft de opbrengst uit fondswervende activiteiten en donaties.
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TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2004 
 
In Euro’s 
 
Liquide middelen 
 
Deze bestaan uit: 
 31-12-2004 
  
Rekening Rabobank 2.314 
Internet spaarrekening 54.570 
  
Totaal 56.884 
 
 
Stichtingsvermogen 
 2004 
  
Beginstand 1 januari 2004 11.448 
Bij: resultaat 2004 1.530 
  
Eindstand 31 december 2004 12.978 
 
 
Kortlopende schulden 
 31-12-2004 
Nog te betalen bedragen  
  
Eenmalige projectkosten 44.104 
Overige 139 
  
Totaal 44.243 
 
 
Niet uit de balans blijkende inkomsten 
 
Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft in het boekjaar 2004 een aantal acties gevoerd onder de 
vlag van Wilde Ganzen. De inkomsten worden door Wilde Ganzen (onder aftrek van 7% 
organisatiekosten van Wilde Ganzen ) gestaffeld en via een premiering tot maximaal 70% 
opgehoogd.  
De inkomsten worden deels rechtstreeks overgemaakt door de actievoerders en deze blijven 
derhalve buiten de boekhouding van Stichting Kinderhulp Bodhgaya. Een deel van de 
inkomsten dat via de RABO rekening van de stichting wordt ontvangen, wordt doorgestort 
naar de rekening van Wilde Ganzen onder actienummer 2004.167. 
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De acties over 2004 betreffen onder andere: 

• een sponsorloop van de Prins Clausschool te Nijmegen, 
• een actie bij het VO Blaucapel College te Utrecht; 
• een kunstactie van het praktijkonderwijs te Nijmegen; 
• een Griekse middag in het Lindenholt College te Nijmegen; 
• een inzamelingsactie bij het afscheid van een conrector op een school voor VO; 
• een actie ter gelegenheid van een reünie bij de PABO Nijmegen; 
• de verkoop van een gesponsorde CD “Lord Buddha Home for Children”; 
• de verkoop van een zeefdruk van kunstenaar Angelos Tassapoulos. 

 
Via de bankrekening van Stichting Kinderhulp Bodhgaya is € 7.075 overgeboekt naar de 
rekening van Wilde Ganzen.  
 
 
Op 1 januari bedroeg het saldo van het tegoed bij Wilde Ganzen :  
 
Aantal giften: 67 
Bruto Opbrengst: 14.220 
Netto (93%): 13.225 
Premie: 8.113 
Totaal: €   21.338 
 
Wilde Ganzen te Hilversum voert een beleid waarbij de opgebouwde tegoeden door Wilde 
Ganzen rechtstreeks worden overgemaakt naar de rekening van de buitenlandse counterpart, 
in geval van Stichting Kinderhulp Bodhgaya dus rechtstreeks naar Nav Bharat Jagriti Kendra 
in Hazaribag, India. Deze inkomsten kunnen dus niet binnen de boekhouding van de stichting 
worden verantwoord. De controle op de uitgaven van de overgemaakte gelden wordt gevoerd 
door Wilde Ganzen, waarbij een strenge verantwoording van de bestedingen wordt vereist. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2004 
 
De baten laten zich als volgt specificeren: 
 
Eenmalige acties       €       6.533 
 
Giften         €     10.748 
 
Donateurs        €       9.815 
 
Subsidies 
 
NCDO                                        €    45.000 
Anton Jurgensfonds       -    15.000 
Trifud Trust        -      2.500 
JOBENA        -      1.000 
NOVIB        -    12.000 
COS Gelderland/SPA      -          680 
         €     76.180 
 
 
Totaal          €   103.276 
 
 
De uitgaven laten zich als volgt specificeren: 
 
Projectbestedingen 
 
Conform het projectplan 2003-2005 – welk in de notulen van d.d. 19 juli 2003 als 
bestuursbesluit is goedgekeurd - is er een bedrag van € 100.200 eenmalig gereserveerd voor 
projectkosten, betreffende de aankoop van de grond en de bouw van het kinderhuiscomplex.  
 
De totale projectbestedingen in 2004 bedragen € 56.096. Er is voor € 31.096 een stuk land 
aangeschaft en er is € 25.000 betaald betreffende een voorschot voor de bouw van het 
kinderhuiscomplex. De economische en juridische eigendom van het stuk land en het te 
realiseren kinderhuiscomplex berusten bij de Non Gouvernementele Organisatie Nav Bharat 
Jagriti Kendra te India. Dit is de Indiase zusterorganisatie van de Stichting Kinderhulp 
Bodhgaya. Onder de kortlopende schulden is het restantbedrag € 44.104 opgenomen onder 
nog te betalen bedragen. 
 
De stichting heeft zich ten doel gesteld om een maximale netto-opbrengst voor de stichting te 
genereren en ten goede te laten komen van het project. Dat betekent dat de bestuursleden 
praktisch alle onkosten voor eigen rekening nemen. Het betreft hierbij: 

• alle reiskosten en verblijfkosten bij bezoeken van de adviseur en bestuursleden van 
Nav Bharat Jagriti Kendra aan Nederland; 

• alle reiskosten en verblijfkosten bij bezoeken van bestuursleden aan het project in 
India; 

• alle reiskosten van bestuursleden bij het bezoeken van acties en acquisities voor 
nieuwe activiteiten; 
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• alle kosten van porti, telefoon, kopieerwerk, kantoorbenodigdheden, representatie, 

abonnementen en dergelijke. 
 
Ondanks bovenstaande is de stichting geconfronteerd met enkele onvoorziene kosten. 
Deze uitgaven betreffen: 
 

• Financieringskosten:  
 

De RABO bank heeft kosten in rekening gebracht voor het uitvoeren van incasso opdrachten 
van de donateurs en voor kosten van het overmaken van gelden naar India.  
 
De totale kosten voor 2004 bedragen € 316.  
Eind 2004 is een verzoek uitgegaan naar de RABO bank om de in rekening gebrachte 
transactiekosten te compenseren in een vorm van “structurele sponsoring” ter hoogte van 
minimaal het bedrag van de in rekening gebrachte transactiekosten. 
Onder de post organisatiekosten zijn voorts opgenomen de kosten welke verband houden met 
de inschrijving van de stichting in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te 
Nijmegen. 
De totale onvoorziene kosten voor 2004 bedragen € 316. 
De gedeclareerde onvoorziene kosten van de organisatie bedragen daarmee slechts 0,31 % 
van de totale inkomsten 2004. In het boekjaar 2005 zal er aan worden gewerkt om zelfs dit 
lage percentage verder terug te kunnen brengen. 
 

• Overige kosten 
 
De totale kosten bedragen € 1.637 en zijn verantwoorde investeringen die rechtstreeks ten 
goede komen aan het project. 
 
Het vervaardigen van de zeefdrukken zijn “om niet” gesponsord door een bedrijf. Vlak voor 
de start van de actie bleek dat voor de zeefdrukken speciaal vetvrij papier vereist was, 
waarover de zeefdrukkerij niet beschikte. Gezien de krappe tijdsmarge tussen het zeefdrukken 
en de op handen zijnde actie kon geen sponsor meer gevonden worden die het speciale papier 
om niet ter beschikking wilde stellen. De hierdoor ontstane eenmalige investeringskosten (200 
vel speciaal papier) zijn voor rekening gekomen van de stichting. De kosten bedroegen € 683 
maar wegen niet op tegen de uiteindelijk te realiseren inkomsten van € 10.000.  
    
Voor de organisatie en uitvoering van de Griekse middag zijn kosten gemaakt tot een bedrag 
van € 835. Deze kosten zijn voor een groot deel gedekt door een ontvangen doelsubsidie van 
COS Gelderland/SPA fonds ten bedrage van € 680. De Griekse middag heeft per saldo een 
netto-opbrengst via Wilde Ganzen van € 7.000.  
  
Als laatste uitgave is een digitale camera aangeschaft van € 119. Deze camera is cadeau 
gedaan aan Nav Bharat Jagriti Kendra in India, ter gelegenheid van de eerste steenlegging van 
het Lord Buddha Home for Children op 4 november 2004. Het doel van dit geschenk is om 
Nav Bharat Jagriti Kendra met enige regelmaat foto’s over de bouw via e-mail te laten 
doorsturen naar Stichting Kinderhulp Bodhgaya. Daarmee kan de voortgang van de bouw ook 
via foto’s worden gevolgd en gecontroleerd. Tevens kunnen de foto’s op onze website worden 
gepubliceerd om zo ook (potentiële) subsidiegevers en (potentiële) donateurs hiervan op de 
hoogte te kunnen houden. 
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     05/055/35.0497/RD/LK 
 
OVERIGE GEGEVENS 
 
ACCOUNTANTSVERKLARING 
 
Opdracht 
 
Wij hebben de jaarrekening 2004 Stichting Kinderhulp Bodhgaya te Nijmegen gecontroleerd. 
Op de jaarrekening 2003 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de in de winst- 
en verliesrekening ter vergelijking opgenomen bedragen niet gecontroleerd. De jaarrekening 
is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting Het is onze 
verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 
 
Werkzaamheden 
 
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met 
betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te 
worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer 
een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling 
van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening 
zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de stichting daarbij heeft 
gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van 
mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. 
 
Oordeel 
 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen per 31 december 2004 en van het resultaat over 2004 in 
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening. 
 
Nijmegen, 24 maart 2005  
 
 
 
Berk Accountants en Belastingadviseurs 

 

Kerkenbos 10-27 
Postbus 10525 
6500 MB  Nijmegen 
Tel. (024) 378 48 48 
Fax (024) 378 35 68 
E-mail: nijmegen@berk.nl 
 
 


