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RAPPORT 
 
 
Algemeen 
 
 
De stichting is opgericht per 19 mei 2003 en 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. 
 
Ter realisering van haar doelstelling is de stichting een samenwerking aangegaan met de 
Indiase non-gouvernementele organisatie Nav Bharat Jagriti Kendra, gevestigd in Hazaribag, 
Jharkhand, India. Daartoe in staat gesteld door de financiële ondersteuning van de stichting 
bouwt en beheert Nav Bharat Jagriti Kendra een tehuis voor de opvang en verzorging van 
wezen en verlaten kinderen, het Lord Buddha Home for Children, in Bodhgaya, een plaats in 
de deelstaat Bihar in India. Naast huisvesting en verzorging staan onderwijs & opleiding en 
basisgezondheidszorg daarbij centraal. Meer informatie hierover vindt de lezer op de website 
van de stichting: kinderhulpbodhgaya.helpt.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nijmegen, 30 mei 2007 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
M. Kaekebeke 
penningmeester a.i.
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Balans per 31 december 2006 
 
In Euro’s 
 
 
 
 
 31 december 2006 31 december 2005 
 
Activa 
 

  

Debiteuren 
 

6.041,63  1.232,34  

Liquide middelen 62.258,28  51.949,39  
 ____________ ____________ 
Totaal Activa € 68.299,91 € 53.181,73 
 
 
 
 

  

Passiva 
 

  

Stichtingsvermogen 
 

67.629,87 
 

 22.411,73  

Crediteuren 670,04  30.770,00  
 ____________ ____________ 
Totaal Passiva 
 

€ 68.299,91 € 53.181,73 

           
 
 
 
 
 
 
Nijmegen, 
 
Stichting Kinderhulp Bodhgaya 
 
 
 
 
Voorzitter              Penningmeester   Secretaris 



Stichting Kinderhulp Bodhgaya 

Jaarrekening 2006, Stichting Kinderhulp Bodhgaya 6 

Staat van Baten en Lasten 2006 
 
In Euro’s 
 
 
 
 
 
 2006 2005 
   
Baten 
 

  

Rentebaten 380,34  1.232  
Overige baten 53.574,51  36.068  
Buitengewone baten                          44.243  
 ____________ ____________ 
Som der baten € 53.954,85 € 81.543 
 
 

  

Lasten 
 

  

Projectbestedingen 2.178,00  40.000  
Organisatiekosten 1.673,93   
Overige kosten 4.884,78  1.340  
 ____________ ____________ 
Som der lasten € 8.736,71 € 41.340 
   
 ____________ ____________ 
Resultaat € 45.218,14 € 40.203 
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Grondslagen voor de Financiële Verslaglegging  
 
 
 
Algemeen 
 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de 
bepaling van het resultaat is de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.  
 
 
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. 

 
• Debiteuren 
Waardering vindt plaats tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele 
oninbaarheid. 

 
• Crediteuren 
Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde. 

 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 

• Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten (o.a. giften, subsidies en 
inkomsten uit gevoerde acties) enerzijds en de projectbestedingen en onkosten anderzijds. 

 
• Giften 
Dit betreft de opbrengst uit fondswervende activiteiten en donaties. Baten uit hoofde van 
fondswerving op basis van het kasstelsel. Alle overige baten, waaronder toegezegde 
bedragen tijdens speciale acties zoals het Charity Dinner, worden toegerekend aan het jaar 
waarop deze betrekking hebben. 
 



Stichting Kinderhulp Bodhgaya 

Jaarrekening 2006, Stichting Kinderhulp Bodhgaya 8 

Toelichting op de Balans per 31 december 2006 
 
 
 
 
Debiteuren             31-12-2006 
 
Te vorderen rente RABO BedrijfsTeleRekening     €         380,34 
Nog te ontvangen toezeggingen Charity Dinner   €      5.661,29 
 
Totaal         €      6.041,63 
 
 
 
 
Liquide middelen          31-12-2006 
 
RABO Verenigingspakket (rek.no. 1816.59.573)   €    22.275,94 
RABO BedrijfsTeleRekening  (rek.no. 3490.210.876)  €    39.982,34 
 
Totaal         €    62.258,28 
 
 
 
 
Crediteuren           31-12-2006 
 
Leveranciers Charity Dinner 17 november 2006   €         378,12 
Secretariaat        €         291,92 
 
Totaal         €         670,04 
 
 
 
Stichtingsvermogen 
 
Beginstand 1 januari 2006      €    22.411,73 
Bij: resultaat 2006       €    45.218,14 
 
Eindstand 31 december 2006      €    67.629,87 
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Niet uit de balans blijkende inkomsten: Wilde Ganzen 
 
Het tegoed bij Wilde Ganzen is in het boekjaar 2006 door een drietal stortingen toegenomen. 
Deze inkomsten werden gedeeltelijk rechtstreeks aan Wilde Ganzen overgemaakt door de 
actievoerders. Het deel van de inkomsten in het kader van de acties, dat via de RABO 
rekening van de stichting werd ontvangen, is doorgestort naar de rekening van Wilde Ganzen 
onder vermelding van het actienummer 2004.167. 
 
Het betreft de opbrengst van de volgende acties die in december 2005 onder de vlag van 
Wilde Ganzen zijn gevoerd: 
 

• Een benefietoptreden medio december 2005 van de bekende coverband Roy & the 
Rodjers, waarbij in totaal € 1.600,- aan Wilde ganzen is overgemaakt; 

• De Kerstmarkt Werkenrode, die eveneens in december 2005 plaats vond en waarvan 
de opbrengst ad € 960,00 naar Wilde Ganzen is doorgestort. 

 
Voorts is in 2006 op de rekening van Wilde Ganzen nog een gift van TNT Postgroep 
ontvangen, die behoort bij de opbrengst van de in augustus 2005 georganiseerde Indiadag en 
per abuis niet eerder was overgemaakt. Het bedrag van deze gift bedraagt € 10.000,-. 
 
Deze inkomsten zijn door Wilde Ganzen (onder aftrek van 9% organisatiekosten van Wilde 
Ganzen ) gestaffeld en via een premiering tot maximaal 70% opgehoogd.  
 
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 het geval van Stichting Kinderhulp Bodhgaya: Nav Bharat Jagriti Kendra in Hazaribag, 
Jharkhand, India. De door Wilde Ganzen rechtstreeks ontvangen inkomsten en de door haar 
gedane overboekingen naar Nav Bharat Jagriti Kendra kunnen dus niet binnen de 
boekhouding van de stichting worden verantwoord. 
 
 
In 2006 heeft Wilde Ganzen één overboeking verricht naar Nav Bharat Jagriti Kendra in 
Hazaribag ter grootte van € 10.000,-. De ontvangst van dit bedrag is opgenomen in de 
Jaarrekening 2006-2007 van NBJK (het boekjaar in India loopt telkens van de maand april in 
enig jaar tot en met de maand maart in het jaar daarop). 
 
 
Per 1-1-2007 bedraagt het tegoed bij Wilde Ganzen € 9.415,47.   
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Toelichting op de Resultatenrekening 2006 
 
 
De baten laten zich als volgt specificeren: 
 
 
Rentebaten        €           380,34 
 
 
Overige baten 
 

Donateurs (via incassomachtiging)    €        7.420,00 
 
Giften (incl. periodieke schenkingen)   €      12.149,93 

 
Subsidies 

 
Stichting Derde Wereld Fonds    €     3.750,00 
Demes Beheer BV            €   15.000,00 

       ___________ 
         €      18.750,00 
 

Charity Dinner      €      16.214,58 
 

         _____________ 
 

Totaal                                                              €      54.534,51 
 

Af: overboeking naar Wilde Ganzen    €           960,00 
         _____________ 
 
Totaal Overige Baten      €      53.574,51 
           
 
 
De lasten laten zich als volgt specificeren: 
 
Projectbestedingen 
 
In 2006 is ten laste van de bankrekening van de stichting een bedrag ad  € 32.948,00 
overgemaakt aan onze samenwerkingspartner in India, Nav Bharat Jagriti Kendra.. Van dit 
bedrag was reeds € 30.770 in 2005 toegezegd en in de Jaarrekening 2005 als nog te betalen 
verplichting opgenomen, zodat de projectbesteding ten laste van het boekjaar 2006 € 2.178 
bedraagt.  
 
Naast deze projectbesteding rechtstreeks ten laste van het banktegoed van de stichting bij de 
RABO-bank is van het bij Wilde Ganzen opgebouwde tegoed een bedrag ad € 10.000 naar het 
project in India overgemaakt, zoals op de vorige bladzijde vermeld. 
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Organisatiekosten: 
 
De stichting heeft zich ten doel gesteld om een maximale netto-opbrengst voor de stichting te 
genereren en deze ten goede te laten komen van het project. Dat betekent dat de bestuursleden 
nagenoeg alle onkosten voor eigen rekening nemen. Het betreft hierbij: 
 

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

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

• alle reiskosten van bestuursleden van de Stichting bij het bezoeken van acties en 
acquisities voor nieuwe activiteiten; 

Als gevolg van  bovenstaand uitgangspunt resteren voor de stichting nog slechts enkele 
beperkte kosten. Deze betreffen: 
 

• Bankkosten: 
De RABO bank brengt kosten in rekening gebracht voor het uitvoeren van de incasso 
opdrachten van de donateurs en voor kosten van het overmaken van gelden naar India, voor 
2006 in totaal € 138,74.  
 

• Kosten Kamer van Koophandel: 
Daarnaast zijn er de jaarlijkse kosten voor de Kamer van Koophandel, in 2006 € 43,16. 
 

• Kosten brochure werving donateurs: 
In 2006 is een nieuwe brochure voor de werving van donateurs gedrukt, de kosten daarvan 
bedroegen € 1.200,11. 
 

• Overige kosten secretariaat: 
Dit betreft de kosten van papier, enveloppen, postzegels etc. alsmede kopieerkosten die door 
de secretaris gemaakt worden. In 2006 bedroegen de kosten hiervan € 291,92. Deze laatste 
kosten zijn als verplichting voor 2006 opgenomen (crediteuren: Secretariaat). In voorgaande 
jaren werden deze kosten door degene die het secretariaat voert uit eigen middelen betaald.  
 
 
Tezamen vormen deze kosten de Organisatiekosten. Voor 2006 bedragen de 
Organisatiekosten derhalve € 1.673,93. Uitgedrukt als percentage van de baten 2006 is dit 3,1 
procent. De kosten van de nieuwe brochure, die meerdere jaren meegaat, zijn er de oorzaak 
van dat dit percentage dit jaar belangrijk hoger is dan voorgaande jaren het geval was. 
 
 
 
Overige uitgaven: 
 
De overige uitgaven hebben betrekking op enerzijds de kosten van het op 17 november 2006 
in de Holtheurnse Hof gehouden Charity Dinner: “a Lovely Night for a Bodhgaya Child”, en 
anderzijds de kosten van het adverteren op Marktplaats. 
 
De kosten voor het Charity Dinner bedragen: € 4.872,78, waarvan in 2006 betaald: € 4.494,66 
en als verplichting 2006 opgenomen: € 378,12 (crediteuren: leveranciers Charity Dinner). 
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Tegenover deze kosten van het Charity Dinner staan baten ad € 16.214,58, zodat de netto-
opbrengst van het Charity Dinner €  11.341,80 bedraagt. 
 
Tot slot is een bedrag ad € 12,00 besteed aan adverteren op Marktplaats om een aantal op de 
in 2005 gehouden Indiadag verworven objecten te koop aan te bieden. De opbrengst daarvan 
bedroeg € 425,00. 
 
 



 

 



 

 

 


