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3. Balans per 31 december 2019 Bedragen tussen haakjes zijn negatief

Debet 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Vlottende activa

Vorderingen korte termijn

Debiteuren -                             678                        

Te ontvangen rente 6.1 69 106

Totaal vorderingen korte termijn 69 784

Liquide middelen 6.2 313.977 256.396

314.046 257.180

Credit 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Algemene reserve 6.3 8.787 5.247

Schulden korte termijn

Doorbetalingsverplichtingen 6.4 264.395 205.429

Vooruitontvangen van sponsorouders 6.5 40.864 46.504

Totaal schulden korte termijn 305.259 251.933

314.046 257.180
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4. Staat van baten en lasten over 2019 Bedragen tussen haakjes zijn negatief

2019 2018

€ €

Inkomsten

Donateurs 7.1 58.999 84.148

Sponsorouders 7.2 47.724 50.318

Diversen 7.1 274 1.441

106.997 135.908

Af: donaties en subsidies

       voor een bepaald doel 7.1 106.997 134.786

subtotaal Algemene donaties 0 1.122

Af: bijdragen aan projecten uit

     de algemene reserve

- Sponsoring leerlingen 7.2 (3.908) (3.986)

(3.908) (3.986)

subtotaal 3.908 5.108

Af: Algemene kosten 7.3 437 371

subtotaal 3.471 4.737

Bij: Rentebaten 7.4 69 106

Resultaat boekjaar 3.540 4.843
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2019 en de staat 

      van baten en lasten over 2019

Algemeen

Activiteiten

De stichting is op 19 december 1997 opgericht.

Volgens de statuten heeft de stichting ten doel het ondersteunen en/of het

opzetten van duurzame projecten, gericht op armoedebestrijding, medische basiszorg, 

basiseducatie en/of verbetering van het milieu in ontwikkelingslanden in het algemeen 

en Azië, meer specifiek Nepal, in het bijzonder.

Stichting Vajra Nederland werft bijdragen van fondsen en particiulieren voor projecten die

door Vajra Foundation Nepal zijn ingediend en die door Stichting Vajra zijn goedgekeurd.

Als de benodigde gelden zijn vergaard, wordt de bijdrage in drie delen doorbetaald aan Vajra

Foundation Nepal en aangewend voor de bedoelde projecten. Het laatste deel (10%) van de 

bijdrage wordt betaald na oplevering. Vajra Foundation Nepal betaalt een substantieel deel 

van de projectkosten.

Schoolgeld voor sponsorleerlingen op Vajra Academy wordt per schooljaar betaald.

In deze toelichting wordt onderscheid gemaakt tussen Stichting Vajra en Vajra

Foundation Nepal. Waar alleen "Vajra" is vermeld, wordt verwezen naar het

samenwerkingsverband van beide partnerorganisaties.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Het rapport is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, 

zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Algemene reserve

Het eigen vermogen van de stichting wordt aangewend als continuïteitsreserve, die dient als buffer 

bij een plotselinge daling van de algemene donaties. Voor deze buffer is geen minimum- en geen 

maximumbedrag vastgesteld.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel 

onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt 

bepaald op basis van individuele waardering van de uitstaande vorderingen.

Inkomsten

De inkomsten zijn de ontvangsten uit donaties, subsidies en andere inkomsten, die toe te kennen 

zijn aan het boekjaar. Subsidies, donaties en giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Subsidies voor projecten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn toegekend.

De inkomsten van sponsorouders worden opgenomen overeenkomstig de met de sponsorouders 

overeengekomen contractperioden.

Verliezen worden in aanmerking genomen indien zij hun oorsprong vinden in het boekjaar en zodra 

deze voorzienbaar zijn.

Kosten

Projectkosten en Algemene kosten zijn apart in het exploitatieoverzicht opgenomen. Projectkosten worden 

in het jaar waarop ze betrekking hebben in mindering gebracht op de inkomsten van de betreffende 

projecten. Algemene kosten worden genomen in het jaar waarop ze betrekking hebben. Zij worden niet 

doorbelast naar de projecten, doch afzonderlijk vermeld in de staat van baten en lasten.
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6. Toelichting op de afzonderllijke posten van de balans per 31 december 2019

31-12-2019 31-12-2018

Balans debet € €

Vorderingen op korte termijn

6.1 Te ontvangen rente spaarrekening 69 106

69 106

6.2 Liquide middelen

NL96 INGB 0003 2370 25 7.115 1.440

NL87 ASNB  0929 3745 41 306.862 254.956

313.977 256.396

Balans credit

6.3 Algemene reserve

Stand per 1 januari 5.247 404

Af: saldo baten en lasten boekjaar -                             -                             

Bij: saldo baten en lasten boekjaar 3.540                     4.843                     

Stand per 31 december 8.787 5.247

Schulden op korte termijn

6.4 Doorbetalingsverplichtingen

De doorbetalingsverplichtingen komen voort uit ontvangsten van donateurs, die bedragen hebben 

gestort voor een bepaald bestedingsdoel en ontvangen subsidies, die subsidiegevers hebben verstrekt 

of toegezegd voor vast omschreven doelen. Omdat op deze wijze door derden bestedingsbeperkingen

zijn opgelegd, hebben deze doorbetalingsverplichtingen het karakter van "bestemmingsfondsen".

Zie hierna voor samenvatting en specificatie.

Doorbetalingsverplichtingen - Samenvatting

6.4.1 Vajra Academy 263.960                 204.961                 

6.4.2 Diversen 435                        468                        

264.395 205.429
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Doorbetalingsverplichtingen - Specificatie 2019 2018

€ €

6.4.1 Vajra Academy 

Stand per 1 januari 204.961                 120.813                 

Ontvangen donaties 39.729                   64.878                   

Particuliere toezegging 2016-2020 19.270 19.270

Besteed -                             -                             

Stand per 31 december 263.960                 204.961                 

6.4.2 Diversen

Stand per 1 januari 468                        467                        

Boeken

   Ontvangen

   - Boekenverkoop 274                        320                        

   Besteed

   - Aanschaf boeken -307                       -318                       

Stand per 31 december 435                        468                        

6.5 Vooruitontvangen bedragen

Donaties, vooruitbetaald

- Stichting Rojocatho Fund 2019-2024 8.003                     9.270                     

- Stichting Sherpaland, 2017-2018 -                             -                             

- Stichting Sherpaland, 2019-2024 10.354                   14.726                   

- Sponsorouders, vooruitbetaald 22.508 22.508

40.864 46.504

6.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Elke toezegging voor sponsoring van een leerling wordt gedaan voor vijf jaar. 

Met het huidige aantal sponsorkinderen is jaarlijks een bedrag van circa 50.000 euro

gemoeid. De contracten met de sponsorouders zijn merendeels afgesloten voor

een periode van vijf jaar. Gedurende de resterende looptijd zijn de inkomsten

uit de bestaande contracten als volgt:

31-12-2019 31-12-2018

2020 38.168                   28.743                   

2021 28.253 17.544

2022 21.698 12.443

2023 11.240 3.923

2024 2.955
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7. Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat 

      van baten en lasten over 2019

7.1 Inkomsten 2019 2018

€ €

Donateurs 58.999 84.148

Sponsorouders 47.724 50.318

Diversen 274 1.441

106.997 135.908

Donaties en subsidies voor een bepaald doel

Donaties en subsidies die door donateurs en subsidiegevers zijn verstrekt met opgave van 

een bepaald doel (geoormerkt) worden overeenkomstig de geoormerkte doelstelling  

doorbetaald naar Vajra Foundation Nepal.

Specificatie 2019 2018

€ €

Donaties - geoormerkt

Vajra Academy

- Particuliere toezegging 2016-2020 19.270 19.270

- Overige donaties 39.729 64.878

Diversen

- Boekenverkoop 274 320

Sponsorbijdragen

- Sponsoring leerlingen 47.724 50.318

Totaal donaties - geoormerkt 106.997 134.786
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7.2 Sponsoring leerlingen

Dankzij 66 (2018: 70; 2017: 74; 2016: 78; 2015: 92; 2014: 95; 2013: 93; 2012: 90) sponsorouders 

konden 105 (2018: 114; 2017: 124; 2016: 133; 2015: 146; 2014: 155; 2013: 158; 2012: 160) leerlingen 

een opleiding volgen. 

Sponsorleerlingen uit afgelegen gebieden wonen in het internaat van de Vajra Academy. 

In Nepal is schoolgeld verschuldigd over het gehele schooljaar van 1 april t/m 31 maart, ook indien 

een leerling in de loop van dat jaar op school komt. 

Met sommige sponsorouders worden contracten afgesloten voor perioden die afwijken van de school-

jaren; hierdoor kunnen periodeverschillen optreden.

Specificatie periodeverschillen 2019 2018

€ €

Totaal ontvangen van sponsorouders 47.724 50.318

Vrijval vooruitontvangen Sherpaland 2018 -                             4.585

Vrijval vooruitontvangen Sherpaland 2019 4.373 -                             

in 2019 afgedragen voor 2019 48.188                   50.917                   

Periodeverschil 3.908 3.986

7.3 Algemene kosten

Kantoorkosten -                             -                             

Internet 84                          40                          

Verzending nieuwsbrief -                             -                             

Bankkosten 353                        331                        

Overige kosten -                             -                             

437 371

Specificatie bankkosten:  196 (2018: 180) kosten rekening; 157 (2018: 151) transfer provisie buitenland.

7.4 Rentebaten

Rente spaarrekening ASN Bank 69 106
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