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I. BELEIDSMATIG DEEL 

 

 

I.1 INLEIDING 

 

Hierbij wordt het, door de secretaris en penningmeester, opgestelde concept jaarverslag 

inclusief de jaarrekening van Stichting Namaste over het boekjaar 2021 aan het bestuur ter 

goedkeuring aangeboden. De jaarrekening 2021 wordt middels een integraal jaarverslag 

aan het bestuur aangeboden conform lid 3 en lid 4 artikel 11 van de statuten: “de rekening 

van het beheer door de penningmeester over het afgelopen boekjaar wordt vergezeld van 

een schriftelijk verslag over de financiële positie van de stichting” en “omtrent de verrichtingen 

en de gang van zaken in het desbetreffende boekjaar”.  

Het jaarverslag 2021 geeft de lezer inzicht in de overwegingen en besluiten die het bestuur 

gedurende 2021 heeft gemaakt en genomen bij het invullen van hun bestuurlijke 

doelstellingen. Tevens wordt inzicht verstrekt in de financiële gevolgen van deze besluiten door 

een toelichting op het exploitatieoverzicht en de vermogenspositie van de stichting middels een 

toelichting op de balans. 

Na goedkeuring en vaststelling van het jaarverslag 2021 inclusief de jaarrekening door het 

bestuur maakt de penningmeester een vertaling van de cijfers 2021 in een balansoverzicht 

voor de nieuwsbrief aan de sponsorouders en donateurs. Hiermee legt hij namens het 

voltallige bestuur verantwoording af over haar financiën over 2021 aan de sponsorouders en 

donateurs. 

 

I.2 ALGEMENE INFORMATIE 

 

Stichting Namaste staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te 

Almere onder nummer 41110561. Het door de belastingdienst toegekende ANBI nummer is 

66.784. Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 67.54.302. Stichting Namaste is niet 

belastingplichtig voor vennootschaps- en omzetbelasting (BTW). De financiële administratie is 

bijgehouden conform het facturenstelsel. 

 

I.3 DOELEN EN MIDDELEN STICHTING NAMASTE 

 

In de statuten van Stichting Namaste zijn de doelen en de middelen om deze doelen te 

bereiken, vastgelegd: 

1. De stichting heeft ten doel het financieel steunen van kansarme niet adoptabele 

kinderen in India, door middel van sponsoring en voorts door alle wettige middelen die 

het doel kunnen bereiken; 

2. In samenwerking met leidinggevenden van de tehuizen en kloosters in India, waar deze 

kansarme kinderen grotendeels verblijven, opstarten en financieren van kleinschalige 

projecten. 

 

Voor de realisering van deze doelen en uitoefening van de noodzakelijke werkzaamheden 

dient aan enkele voorwaarden te worden voldaan: 
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- Voldoende sponsorouders ten behoeve van de financiering van de reguliere kosten van 

de kinderen in India die met hun opleiding gemoeid gaan; 

- Voldoende extra inkomsten door middel van projecten of giften ten behoeve van de 

financiering van extra voorzieningen aan de kinderen of hun directe familie, waardoor 

afronding van de studie wordt geborgd (medicijnen, geld voor operatie of andere 

kortstondige ondersteuning in de thuissituatie); 

- Voldoende bestuurskracht om de vereiste bestuurlijke taken uit te voeren en 

voorwaarden te kunnen blijven realiseren, die noodzakelijk zijn om de doelen te 

bereiken. 

 

1.3.1 Sponsorbeleid  

Het bestuur van Stichting Namaste voert haar werkzaamheden uit op basis van in 2015 

vastgelegd sponsorbeleid: 

▪ De minimum leeftijd van de kinderen, die in het sponsorprogramma opgenomen worden, 

blijft 10 jaar1;  

▪ De sponsoring van de kinderen duurt voort tot en met klas 12. Dit is het moment dat de 

kinderen hun hogere middelbare schoolopleiding hebben afgerond.  

▪ Nadat het kind de examens van klas 12 met goed gevolg afgelegd heeft, neemt het 

secretariaat contact op met de betreffende sponsorouder(s). Indien de sponsorouder zelf 

expliciet aangeeft dat zij het kind willen blijven sponsoren tot hij/zij hun beroepsopleiding 

afgerond heeft dan wordt hiervoor een uitzondering gemaakt door het bestuur.  

 

N.B. Voor de kinderen, die voor 18 mei 2014 deel uitmaakten van het sponsorprogramma, 

wordt de sponsoring voortgezet tot het moment dat zij hun beroepsopleiding afgerond 

hebben. 

 

 

 
1 Hier kan slechts in bijzondere situaties op basis van een bestuurlijk besluit van worden afgeweken. 



4 

 

1.4 ROOSTER VAN AFTREDEN 

 

Op 31-12-2021 hebben de onderstaande natuurlijke personen zitting in het bestuur van Stichting Namaste. In het overzicht zijn de eerste datum 

van benoeming van de bestuursleden opgenomen en hun datum van aftreden c.q. herkiesbaar stellen volgens artikel 5 lid 1 van de 

stichtingsstatuten. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De bestuurlijke termijn van de heer Bakker loopt af per 06-03-2022. Hij stelt zich niet meer herkiesbaar voor een nieuwe termijn van drie jaar. 
Beëindiging van zijn werkzaamheden als penningmeester vindt plaats na de bestuurlijke behandeling van het jaarverslag 2021 in juni 2022. Het 

bestuur heeft het besluit genomen om de financiële administratie vanaf 1 augustus 2022 deels onder te brengen bij een extern bureau. 

 
Naam bestuurslid 

 
Functie bestuurslid Datum aantreden 

 
Datum aftreden of  

herkiezing 
Aftredend en herkiesbaar in 

Frans Terwel  
 

Voorzitter 22-07-2017 22-07-2020 2023 

Elfred Bakker 
  

Penningmeester  06-03-2011 06-03-2019 2022 

Eric van Lokven  
 

Secretaris 01-06-1999 01-06-2021 2024 

Johan de Boer 
 

Lid 23-12-2014 23-12-2019 2022 

Riet de Boer 
 

Lid 23-12-2014 23-12-2019 2022 
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I.5 BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN GEDURENDE 2021 

 

I.5.1.  Aantal bestuursvergaderingen  

 

Het bestuur is in 2021 driemaal ter vergadering bijeengeweest: 20 februari 2021, 5 juni 

2021 en 30 oktober 2021. 

 

I.5.2.  Financiële besluitvormingen. 

 

Vanaf 2015 hanteert het bestuur financieel beleid waarin op een specifieke wijze wordt 

omgegaan met het exploitatieresultaat in combinatie met het opgebouwde vermogen. Het 

uitgangspunt hierbij is om jaarlijks bij de behandeling van het jaarverslag inclusief de 

jaarrekening een verdeling te maken van het positief exploitatieresultaat in een aanvulling op 

de algemene reserve en projectmatig in te zetten middelen (bestemmingsreserves). De 

bestemmingsreserve is gevormd om aan de financiering van specifieke vragen/projecten van 

de leidinggevenden van de kindertehuizen in India te kunnen voldoen. De bestemmingsreserve 

wordt gevoed door het positief exploitatieresultaat op basis van het door het bestuur 

genomen besluit ten aanzien van de verdeling van het resultaat. 

 

Het bestuur heeft zes (6) doeleinden benoemd waaraan de bestemmingsreserve besteed mag 

worden te weten: 

1. Verhoging afdracht sponsorgelden. 

2. Eenmalige bijdrage aan alle sponsorkinderen (verbeteren van de woon- en 

leefomstandigheden van individuele kinderen).  

3. Beschikbaar stellen giften voor medicijnen sponsorkinderen of gezinsleden. 

4. Financiële ondersteuning gezin van een sponsorkind. 

5. Giften voor studie/scholing (eenmalige extra bijdrage in studiekosten). 

6. Projecthulp (binnengekomen giften) voor bijvoorbeeld verbeteren van de faciliteiten 

binnen de tehuizen voor de kinderen (verwarming, elektriciteit), verbetering van de 

faciliteiten voor de leidinggevenden in het kader van communicatie 

(computerapparatuur). 

 

Met deze wijze van inzet van de middelen behoudt het bestuur de vereiste flexibiliteit over de 

inzet, kunnen per jaar hiertoe bestedingsdoelen worden aangedragen en gewijzigd en kan het 

bestuur haar verantwoordelijkheid ten aanzien van een zo maximaal mogelijke inzet van de 

middelen voor de kinderen blijven waarborgen. 

 
In de vergadering van 4 juni 2022 is het concept jaarverslag inclusief de jaarrekening 2021 

door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld. Hiermee wordt de penningmeester door het 

bestuur gedechargeerd voor zijn werkzaamheden over het boekjaar 2021. 

 

I.5.3.  Bijzonderheden sponsorkinderen en sponsorouders 2021. 
 

Op 01-01-2021 zaten er 112 kinderen in het sponsorprogramma van Stichting Namaste. Van 

de 112 kinderen werden er 36 gesponsord door het Fonds Namaste. 
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Op 31-12-2021 zaten er 123 kinderen in het sponsorprogramma van Stichting Namaste. Van 

de 123 kinderen werden er 38 gesponsord door het Fonds Namaste. Van de 71 

sponsorouders ondersteunen meerdere ouders meer dan één sponsorkind. 

  

Aantal sponsorkinderen 2021 (peildatum 31-12-2021)

Aantal 

kinderen
FN

Aantal 

sponsorkdrn
Sponsorouders

1 Nirmal Sadan (St. Mary's) 27 5 22 19

2 St. Helen's 34 11 23 21

3 Pope Paul Mercy Home 35 14 21 16

4 KIDS 27 8 19 15

TOTAAL 123 38 85 71  
 

In 2021 hebben 5 kinderen hun studie afgerond en een baan gevonden. Daarnaast hebben 

wij 6 kinderen uit het sponsorprogramma genomen. Van deze 6 kinderen hebben 4 kinderen 

hun klas 12 afgerond maar zij vallen onder de ‘nieuwe regeling’. Dat wil zeggen dat deze 

kinderen na 01-05-2014 in het sponsorprogramma opgenomen zijn en gesponsord worden tot 

zij klas 12 afgerond hebben (zie paragraaf 1.3.1). De overige 2 kinderen zijn verhuisd naar 

andere delen van India (ouders van beide sponsorkinderen kampten met geestelijke 

problemen en daarom hebben andere familieleden besloten om volledige zorg voor deze 

gezinnen op zich te nemen). 

 

In 2021 zijn er 2 sponsorouders gestopt bij stichting Namaste en er zijn 2 sponsorouders 

overleden. In 2021 zijn er helaas geen nieuwe sponsorouders bijgekomen.  

 

Eén van onze sponsorouders heeft testamentair laten vastleggen dat na zijn overlijden aan 

Stichting Namaste een schenking (legaat) van € 10.000 beschikbaar moest worden gesteld. 

Deze schenking heeft onze stichting in het voorjaar van 2021 mogen ontvangen. In overleg met 

de familieleden wordt vanaf 1 juli 2021 de opleiding van acht (8) kinderen met behulp van 

deze schenking financieel ondersteund. Vanaf 2022 wordt de financiële ondersteuning van 

deze sponsorkinderen onttrokken uit de bestemmingsreserve. 

 

I.5.4.  Genomen besluiten inzake sponsorprogramma  
 

• Beleid als gevolg van de aangescherpte FCRA-regelgeving 

In het jaarverslag 2020 heeft het bestuur melding gemaakt van de beperkingen en 

aanscherpingen van de Foreign Cortribution Regulation Act (FCRA) op basis van een nieuwe 

wet, die op 28 september 2020 is ondertekend. FCRA is een wet van het Indiase parlement, 

die regelt hoe non-profitorganisaties in India buitenlandse financiering kunnen ontvangen.  

 

Voorheen moesten non-profitorganisaties die buitenlandse financiering ontvingen onder FCRA 

een bankrekening aanmaken bij een door de overheid goedgekeurde bank. Volgens de 

gewijzigde FCRA-wetgeving moeten alle non-profitorganisaties een nieuwe bankrekening 

aanvragen bij de State Bank of India in New Delhi. Het betreffende filiaal van de State Bank 
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of India in New Delhi is verplicht om de bijdrage en het beoogde gebruik ervan aan de 

centrale overheid te melden. 

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van India heeft richtlijnen vrijgegeven waaruit blijkt dat 

FCRA-geregistreerde non-profitorganisaties tot 31 maart 2021 de tijd hebben om de nieuwe 

aangewezen FCRA-bankrekening te openen. Non-profitorganisaties hoeven de Staatsbank in 

Delhi niet te bezoeken om deze rekening te openen. 

 

Non-profit organisaties, zoals de kindertehuizen, die vanuit Stichting Namaste financieel 

worden ondersteund, dienen aan te kunnen tonen dat zij aan deze wetgeving voldoen. Als zij 

daaraan niet voldoen, dan heeft het Indiase parlement de bevoegdheid om het betreffende 

kindertehuis te verbieden langer financiële ondersteuning te mogen ontvangen vanuit het 

buitenland, zoals eerder is opgelegd aan het Holy Angels’ Convent. 

 

Met name het openen van de voorgeschreven bankrekening bij de State Bank of New Delhi 

heeft bij de leidinggevenden van de kindertehuizen (en daarmee het bestuur) tot 

hoofdbrekens geleid. Pas eind 2021 is voor het bestuur duidelijk geworden dat de FCRA-

registratie aan het St. Helen’s Home for the Children is toegekend. Vanwege deze reden zijn 

de overboekingen van de reguliere bijdragen aan de sponsorkinderen en de extra giften aan 

dit tehuis pas in januari 2022 en april 2022 door de penningmeester overgeboekt.  

 

Vanwege deze aanscherpingen vanuit FCRA-regelgeving en de daarmee samenhangende 

toenemende risico’s tot het overmaken van de middelen van de sponsorkinderen beraadt het 

bestuur van Stichting Namaste zich in 2022 op specifiek hiertoe te formuleren financieel 

beleid.  

 

I.5.5.  Genomen besluiten inzake projecthulp 
 

Jaarlijks wordt een bedrag van omstreeks € 750 beschikbaar gesteld ter bekostiging van 

medicijnen van sponsorkinderen/gezinsleden c.q. andere zaken die spelen binnen het gezin 

van het sponsorkind. Voor 2021 heeft het bestuur een extra bedrag van € 1.250 beschikbaar 

gesteld ter compensatie van de financiële situatie van de gezinnen, die door het voortduren 

van de mondiale COVID-19 pandemie het zwaarst getroffen zijn. Daarnaast heeft de 

projectgroep een verdeling gemaakt van de gift van € 5.000 voor de bekostiging van 

studiekosten van de sponsorkinderen. 

 

Een sponsorouder stelt zoals elk jaar een bedrag beschikbaar ten behoeve van de 

inwonenden van het Pope Paul VI/Mercy Home. Dit jaar bedraagt hun gift € 228. De 

leidinggevende mag zelf besluiten wat zij voor de bewoners aan wil schaffen. 

 

Alle betrokkenen die in 2021 een gift over hebben gemaakt aan Stichting Namaste voor één 

of meerdere van hiervoor genoemde project(en), hebben een persoonlijk schrijven ontvangen 

waarin het bestuur haar dank uitspreekt voor de door hen overgemaakte giften.  
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I.5.6. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

 

In het verleden zijn er incidenten geweest bij stichtingen. Zo hebben bestuurders zichzelf of hun 

vrienden verrijkt ten nadele van stichtingen. Ook zijn er meerdere situaties geweest van slecht 

bestuur, onzorgvuldig handelen, onduidelijke afspraken en misbruik van stemrecht.  

 

Om misstanden tegen te gaan en stichtingen en hun bestuursleden hiertegen te beschermen, is 

vanaf 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. 

Alle stichtingen, grote en kleine, moeten bestuurlijk professioneler worden. Bestuursleden zijn 

hoofdelijk aansprakelijk als hun stichting zich niet aan de nieuwe wet houdt. Bestuursleden 

moeten gaan vastleggen wat zij hebben gedaan om problemen te voorkomen. 

 

Besturen van stichtingen hebben de verplichting ervoor te zorgen dat binnen een periode van 

5 jaar na inwerkingtreding van de WBTR alle bestuursleden handelen volgens deze wet. In de 

WBTR heet dit dat alle bestuurders van stichtingen gehouden zijn een goed bestuurder te zijn 

of wel een goed bestuurder dient het belang van de stichting en houdt zich aan de afspraken 

die binnen de stichting zijn gemaakt.  

 

De WBTR stelt dat bestuursleden van stichtingen bij het vervullen van hun taak het belang van 

de stichting voorop moeten stellen. Dat betekent dat je samen met je medebestuurders 

verantwoordelijk bent voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de 

resultaten van de stichting. Wat betekent dit in de praktijk van alledag? Bij goed bestuur kun 

je denken aan de volgende thema’s: 

 

Handelen in stichtingsbelang 

Dat betekent handelen als bestuurder en niet als privépersoon. Je hebt een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid om de stichting goed te dienen, zowel intern als extern. Goed bestuur wil 

zeggen dat je zo handelt én dat je het uitdraagt. 

 

Integer en transparant handelen 

Dat betekent: oog hebben voor het stichtingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. 

 

Goed vastleggen van doelen en organisatie 

Dat betekent: concreet maken wat je stichting beoogt en hoe je dat wilt bereiken. 

 

Goed regelen en vastleggen van stichtingsfinanciën 

Dat betekent: zorgdragen dat het stichtingsgeld wordt gebruikt voor de afgesproken doelen 

 

Zorgvuldig omgaan met investeringen 

Dat betekent: juiste procedures en zorgvuldig omgaan met grote, risicovolle uitgaven. 

 

Voorkom fraude en onenigheid. 

Dat betekent: zorg voor goede procedures en afspraken. 
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Ga bewust om met risico’s voor de stichting 

Dat betekent: breng in kaart welke risico’s er zijn en wat je doet om die te minimaliseren. 

 

Om na te gaan op welke wijze het bestuur van Stichting Namaste aan de WBTR diende te 

voldoen, heeft de penningmeester hiertoe een webinar via WBTR.nl2 gevolgd. Naar 

aanleiding van deze professionalisering is het besluit genomen om de digitale versie van het 

ontwikkelde WBTR-stappenplan voor verenigingen en stichtingen af te nemen. De 

penningmeester heeft aan de hand van dit digitale stappenplan vastgelegd op welke 

manieren het bestuur van Stichting Namaste voldoet aan de bovenstaande thema’s van goed 

bestuur. Het stappenplan is in de bestuursvergadering van 26 februari 2022 besproken en 

vastgesteld. Met deze vastlegging van bestuurlijke afspraken in combinatie met de notarieel 

vastgelegde statuten 2011 inclusief wijzigingen 2020 met het huishoudelijk reglement. 

 

Met deze vastlegging willen alle bestuursleden van Stichting Namaste naar de sponsorouders 

waarborgen, dat zij zich in hun bestuurlijk handelen houden aan de uitgangspunten en 

werkwijzen van behoorlijk bestuur.  

 

1.5.7. Nieuwsbrieven. 

 

In de nieuwsbrief van voorjaar 2021 is uitgebreid verslag gedaan van de situatie rondom 

COVID-19 in de districten waarin de kindertehuizen van onze stichting zich bevinden en de 

gevolgen hiervan voor de voortzetting van de educatie van de sponsorkinderen. 

 

In de nieuwsbrief van het najaar 2021 heeft de penningmeester, namens het bestuur, 

verantwoording afgelegd over de inzet van de middelen over het boekjaar 2020, zoals 

vastgelegd in de jaarrekening. Door het bestuur is melding gemaakt van de te nemen 

maatregelen in het kader van de invoering WBTR. Tenslotte is melding gemaakt van de 

heropening van de scholen binnen India, waardoor de sponsorkinderen weer in staat zijn om 

het ‘oude’ normaal op te pakken. 

 

I.5.8. Wijziging vergaderstructuur 

 

Als gevolg van de voorschriften en adviezen ten gevolge van COVID-19 heeft het bestuur 

gedurende 2021 digitaal vergaderd. Hoewel eerder vastgelegd heeft ook de 

bestuursvergadering in juni 2021, waarin het bestuur het bestuursverslag en de jaarrekening 

vaststelt, digitaal plaatsgehad. Gezien de versoepelingen gaat het bestuur ervan uit dat de 

junivergadering in 2022 een fysieke bijeenkomst wordt. 

 

 
2 De wetteksten van de WBTR zijn complex en de uitwerking hiervan vraagt, vooral van kleinere verenigingen en 
stichtingen die geen juristen in dienst hebben, veel uitleg en ondersteuning. Dat kost veel tijd en geld. Het 

vastleggen van de WBTR-afspraken is dus een uitdaging waar weinigen blij mee zijn, maar die wel moet worden 
aangegaan. Om ervoor te zorgen dat de inspanning en kosten voor verenigingen en stichtingen laag blijven, is er 

een samenwerkingsinitiatief gestart. De Nederlandse Associatie (DNA), een samenwerkingsverband van 200 
professionele verenigingen, het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) en een vijftiental grotere 

verenigingen en koepelorganisaties zijn met elkaar de consequenties die de wet heeft voor verenigingen en 
stichtingen nagegaan. Deze samenwerking heeft geleid tot een WBTR-stappenplan, ontwikkeld voor en door 
verenigingen en stichtingen. 
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1.5.9 Herhaald uitstel controlereis India 

 

In navolging van het bestuurlijk besluit in 2020 is ook in 2021 gebleken dat het maken van de 

periodieke controlereis door enkele bestuursleden naar de tehuizen als onhaalbaar moet 

worden beschouwd. De periodieke controlereis door een vertegenwoordiging vanuit het 

bestuur is vooralsnog gepland eind 2022 of begin 2023. 

 

1.5.10 Mogelijkheid indienen voorstel eenmalige bijdrage  

 

Door het bestuur van een charitatieve instelling in de regio West-Friesland is aan het bestuur 

van Stichting Namaste de mogelijkheid geboden om een voorstel in te dienen tot het verkrijgen 

van een eenmalige bijdrage van maximaal € 5.000. Aan de leidinggevende van de tehuizen 

zullen hiertoe suggesties worden gevraagd. Tijdens de controlereis worden met de 

leidinggevenden de mogelijkheden doorgenomen en door de aanwezige bestuursleden op hun 

haalbaarheid en de meerwaarde voor het bereiken van de doelstellingen van de stichting 

ingeschat. 

 

Het bestuur van de betreffende charitatieve instelling, die aan het bestuur van Namaste deze 

mogelijkheid heeft geboden, is op de hoogte gesteld van het noodzakelijk herhaalde uitstel 

van de controlereis naar India. Hierdoor is het voor het bestuur van Stichting Namaste nog niet 

mogelijk een antwoord te geven en gebruik te maken van de geboden mogelijkheid. 

 

1.5.11 Vrijwilligersverklaringen 

 

De bestuursleden van Stichting Namaste verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis 

dan wel ‘om-niet’. Om de zuiverheid van de relatie met de Belastingdienst van de 

afzonderlijke bestuursleden te borgen en het gegeven dat de bestuurlijke werkzaamheden 

zonder enige vergoeding worden verricht, heeft het bestuur in 2020 het besluit genomen om 

dit te realiseren door vastlegging in zogenoemde vrijwilligersverklaringen. Met deze 

verklaring doen de bestuursleden middels een gift aan Stichting Namaste afstand van de door 

hen verkregen vrijwilligersvergoeding. 
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FINANCIEEL DEEL 

 

STICHTING NAMASTE

Jaarrekening 2021

Exploitatierekening 2021

Omschrijving Werkelijk 2021  Werkelijk 2020

€ €

BATEN

Opbrengsten Sponsoring 38.841 29.480

Sponsoring oninbaar 0 0

Rentebaten 2 2

Totaal baten 38.843 29.482

LASTEN

Directe kosten

St Helen's Home 5.269 4.680

Nirmal Sadan 4.199 4.422

Popo Paul/Mercy Home 4.846 6.806

KIDS 3.281 3.432

Totaal directe kosten 17.596 19.340

Indirecte kosten

Afschrijvingskosten 69 69

Vrijwilligersbijdrage 8.500 8.500

Representatiekosten 0 55

Portokosten 192 396

Kantoor/telefoonkosten 355 446

Reis/verblijfkosten 20 0

Contr/abonnementen 0 28

Internet/website 186 195

Drukwerk 0 0

Algemene kosten 0 0

Bankkosten 448 487

Betalingsverschillen -56 -54

Totaal indirecte kosten 9.714 10.122

Totaal lasten 27.310 29.462

Resultaat 11.533 20  
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Toelichting jaarrekening 2021 

 

Hiermee presenteert de penningmeester van Stichting Namaste de jaarrekening 2021. Met 

deze jaarrekening wordt een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld geschetst van het verloop 

van baten en lasten, alsook de ontwikkeling van de vermogenspositie van de stichting. 

 

Exploitatierekening 2021 

 

BATEN 

 

Opbrengsten sponsoring 

De baten van de stichting bestaan voornamelijk uit opbrengsten sponsoring, waarbij een 

onderscheid te maken is tussen de maandelijkse bijdragen en de incidentele giften. Hoewel ten 

gevolge van de geldende rentetarieven op de uitstaande banksaldi nauwelijks rentebaten 

worden gegenereerd, worden deze voor het overzicht als baten afzonderlijk weergegeven. 

In 2021 zijn de baten vanuit sponsoring in vergelijk met 2020 toegenomen. Binnen het 

totaalbedrag van € 38.841 is een bedrag van € 25.886 aan giften verdisconteerd.  

 

Op basis van het aantal sponsorouders en het aantal door hen gesponsorde kinderen (85) 

dient een regulier bedrag aan sponsoring in 2021 binnen te komen van totaal € 13.260. 

Door diverse redenen (alleen voor het bestuur is hiertoe een bijlage verstrekt) hebben meerdere 

sponsorouders niet aan de betalingsverplichting in 2021 kunnen voldoen. Anderszins hebben 

enkele sponsorouders een hoger bedrag ingebracht of hun nabetalingen over 2020 voldaan. 

Hierdoor is een regulier bedrag binnengekomen van € 13.449.  

 

Over 2021 is een bedrag van € 39.153 ontvangen. Hierin is echter een bedrag van € 624 

opgenomen als vooruitbetaald bedrag voor 2022 en een nog te ontvangen bedrag van  

€ 312.  

 

Door verschillende personen en instanties is in 2021 een bedrag van € 25.886 aan giften 

(incidentele sponsorbedragen) ontvangen van sponsorouders en extern betrokken instanties. De 

hoogte van dit bedrag in vergelijking met voorgaande jaren wordt beïnvloed door de extra 

giften van sponsorouders in het kader van COVID-19 en de werkwijze met de 

vrijwilligersverklaringen door de bestuursleden. 
 

De specificaties van het totale bedrag van € 25.886 aan incidentele giften over 2021 wordt 

getoond in het onderstaande overzichten. 

 

Overzicht giften 2021 t/m 31-12-2021

Sponsorouders 15.866,00€    

Niet-sponsorouders 2.000,00€      

Bestuursleden Namaste 8.020,00€      

TOTAAL 25.886,00€   
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Rentebaten 

Door de stichting worden enkele bankrekeningen beheerd bij de RABO-bank en, ING-bank. Bij 

alle banken maakt de stichting gebruik van een rekening courant. In 2021 maakt de stichting 

bij de RABO-bank en ING bank eveneens gebruik van respectievelijk drie (3) en twee (2) 

spaarrekeningen3 in het kader van het liquiditeitenbeheer. 

 

Op de spaarrekeningen zijn o.a. de saldi van de algemene reserve en het Fonds Namaste 

ondergebracht. In onderstaand overzicht is een specificatie van de rentebaten over 2020 

weergegeven. 

 

Spec if icatie 

rentebaten

RABO 

2021

RABO 

2020

ING 

2021

ING 

2020

TOTAAL 

2021

TOTAAL 

2020

ING 5393111 Spaar -€       -€          

ING 5393111 Kwartaal -€       -€          

ING N 553-55969 -€       -€          

ING K 858-06383 -€       -€          

RABO 3283.5086.90 1,00€       1,00€        

RABO 3283.5087.04 1,00€       1,00€        

RABO 1266.8755.22 0,09€        

TOTAAL 2,00€    2 ,09€    -€    -€    2 ,00€    2 ,09€     
 

In 2021 zijn de rentebaten in vergelijking met 2020 afgenomen met € 0,09. Dit verschil wordt 

veroorzaakt door het feit dat de banken momenteel op zakelijke spaarrekeningen weinig tot 

geen rente verstrekken. Deze rentestand maakt liquiditeitenbeheer, waardoor met een 

efficiënte wijze van overboekingen van middelen tussen de rekening-courant en de 

spaarrekeningen een hogere renteopbrengst wordt vergaard, onnodig en onmogelijk. 

 

LASTEN 

 

Directe kosten 

De directe kosten van de stichting bestaan uit de overgemaakte middelen aan de 

kindertehuizen in India. Over 2021 is er in totaal een bedrag van € 14.163 aan de 

sponsorkinderen beschikbaar gesteld. Het verschil in directe kosten 2021 ten opzichte van 

2020 wordt vooral veroorzaakt door de onmogelijkheid tot het overmaken van middelen aan 

St. Helen’s home for the Children (zie § 1.5.4). Omdat de middelen achteraf beschikbaar 

worden gesteld wordt hierbij in de jaarrekening een splitsing aangehouden. In het boekjaar 

2021 zijn in juli 2021 de sponsorgelden voor het eerste halfjaar 2021 overgemaakt aan de 

leidinggevenden van de kindertehuizen. 

 

 
3 In 2021 heeft de ING-bank de beide spaarrekeningen benoemd als Zakelijke Oranje Spaarrekening met een 
afzonderlijk rekeningnummer met specifieke letter. 



14 

 

Overgemaakte bedragen 2e helft 2020 (datum overboeking 04-02-2021)

Regulier Giften TOTAAL INR TOTAAL €

Mercy Home ₹ 112.096 ₹ 112.300 ₹ 224.396 € 2.622,37

KIDS ₹ 84.072 ₹ 1.236 ₹ 85.308 € 996,94

St. Helen's ₹ 108.593 ₹ 18.550 ₹ 127.143 € 1.485,84

Nirmal Sadan ₹ 87.575 ₹ 3.900 ₹ 91.475 € 1.071,83

₹ 392.336 ₹ 135.986 ₹ 528.322 € 6.176,98

Overgemaakte bedragen 1e helft 2021 (datum overboeking 28-07-2021)

Regulier Giften TOTAAL INR TOTAAL €

Mercy Home ₹ 112.096 ₹ 152.050 ₹ 264.146 € 3.116,95

KIDS ₹ 88.742 ₹ 94.100 ₹ 182.842 € 2.129,91

St. Helen's ₹ 0 ₹ 0 ₹ 0 € 0,00 Wegens problemen bankrekening

Nirmal Sadan ₹ 92.245 ₹ 142.820 ₹ 235.065 € 2.738,73

₹ 293.083 ₹ 388.970 ₹ 682.053 € 7.985,59

TOTAAL overgemaakt 2021 via RABO 842 ₹ 1.210.375,00 € 14.162,57  
 

In januari van het daaropvolgende boekjaar (2022) worden de middelen voor het tweede 

halfjaar van 2021 beschikbaar gesteld. Vanwege de vertraagde overboeking voor het St. 

Helen’s Home for the Children zijn er in 2022 meer middelen over 2021 betaald. Bij de 

afsluiting van het boekjaar 2021 betekent dit dat aan de kindertehuizen een bedrag van  

€ 9.289 nog te betalen is ten laste van 2021. Dit bedrag staat vermeld onder de post “Nog 

te betalen bedragen” op de balans. 

 

Indirecte kosten 

Vrijwilligersbijdrage 

De vrijwilligersbijdrage bestaat uit een bedrag van € 40 per maand dat aan de secretaris 

wordt verstrekt ter dekking van te maken kosten voor internet en telefonie met 

leidinggevenden in overeenstemming met huishoudelijk reglement artikel 20 lid 2. De overige 

bestuursleden ontvangen slechts een vergoeding voor gemaakte reiskosten volgens artikel 20 

lid 1 van het huishoudelijk reglement, welke zij op declaratiebasis kunnen indienen. 

 

Algemene beheerskosten 

De algemene beheerskosten zijn in de jaarrekening gespecificeerd weergegeven. In 

onderstaand overzicht wordt een vergelijking gemaakt in de algemene kosten tussen 2020 en 

2021. 
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Algemene beheerskosten

Werkelijk 2021 Werkelijk 2020

Portokosten 192,00€                 396,00€                

Kantoor/telefoonkosten 354,60€                 445,74€                

Reis- en verblijfkosten 20,00€                   -€                       

Contributies en abonnementen -€                       27,98€                  

Internet/website 185,89€                 194,88€                

Drukwerk -€                       -€                       

Bankkosten 448,32€                 486,88€                

Representatiekosten -€                       55,00€                  

Totaal 1.200,81€         1.606,48€        

Procentuele verhouding 74,75% 100,00%  
 

Het werkelijk totaal aan algemene kosten over 2021 is ten opzichte van 2020 met € 426 

verminderd. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname aan portokosten in 

combinatie met kantoor/telefoonkosten (verschil van € 295).  

 

Afschrijving computerapparatuur 

De afschrijving computerapparatuur behelst het jaarlijkse bedrag aan afschrijving op de 

laptop en de laserprinter, die door het secretariaat in gebruik is. Deze afschrijving vertaalt 

zich in een vermindering van de boekwaarde van de computerapparatuur binnen de vaste 

activa op de balans. 

 

In 2015 heeft het bestuur besloten de laptop, die in gebruik was door de heer Van Lokven te 

vervangen. De aanschafwaarde van de laptop bedroeg € 699. Afschrijving vindt plaats in 5 

jaar. Per 31-12-2019 is de volledige afschrijvingstermijn bereikt en kent deze 

computerapparatuur een boekwaarde van € 0. Om die reden zijn geen afschrijvingskosten 

over 2021 voor de laptop opgenomen4. 

 

De aanschaf van de laserprinter vond plaats in 2017 voor een bedrag van € 345. Afschrijving 

vindt plaats in 5 jaar. Per 31-12-2021 bedraagt de boekwaarde van deze printer € 138. 

Om die reden is een bedrag van € 69 opgenomen als afschrijvingskosten over 2021. 

 

De totale afschrijvingskosten over 2021 bedragen € 69.  

 
4  Op 16-03-2022 heeft de secretaris toestemming gehad van het bestuur om een nieuwe laptop aan te 
schaffen. De aanschafprijs bedraagt € 849,99, welke ook in 5 jaar wordt afgeschreven. 
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Bankkosten 

Bankkosten bedragen het totaal aan kosten, die over 2021 door de banken zijn gemaakt in 

het kader van het beheer van de bankrekeningen van de stichting. Hiernaast zijn de gemaakte 

kosten bij de afdrachten aan de kindertehuizen (bankkosten buitenlandse boekingen) hierin 

opgenomen. 

 

Betalingsverschillen 

Betalingsverschillen ontstaan doordat enkele sponsorouders een afwijkende bijdrage 

beschikbaar stellen dan de door het bestuur vastgestelde maandelijkse bijdrage van € 13. 

Enkele ouders betalen een bedrag van € 11,34, hetgeen echter wordt gecompenseerd door 

sponsorouders die per kind maandelijks een hoger bedrag dan € 13 beschikbaar stellen. Over 

2021 is een positief saldo van € 56 aan betalingsverschillen ontstaan. 

 

Positief saldo 

Op grond van de gevoerde boekhouding en de som tussen de baten en de lasten wordt over 

2021 een positief exploitatieresultaat behaald van € 11.533. Het verschil in het 

exploitatiesaldo 2021 ten opzichte van 2020 bedraagt € 11.513. Dit verschil wordt voor een 

groot deel veroorzaakt door het veel hogere bedrag aan ontvangen giften in 2021. 

De penningmeester stelt het bestuur voor om het positief exploitatieresultaat 2021 toe te 

voegen aan de bestemmingsreserves. Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans van 2021. 
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Balans per 31 december

2021 2020 2021 2020

€ € € €

Activa Passiva

Vaste activa Kapitaalrekeningen

Kantoorinventaris 1 1 Stichtingsvermogen 630 630

Computerapparatuur 68 137 Fonds Namaste 10.000 10.000

69 138 Bestemmingsreserve 35.281 23.748

Vlottende activa Algemene reserve 10.000 10.000

Rabobank 36.894 24.989 55.911 44.378

ING Bank 28.549 25.428

65.443 50.417 Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bedragen 624 0

Sponsoren nog te ontvangen 312 0 Nog te betalen bedragen 9.289 6.177

312 0 9.913 6.177

Totaal activa 65.824 50.555 Totaal passiva 65.824 50.555  
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Balans 2020 

 

ACTIVA 

 

Vaste activa 

 

Kantoorinventaris 

Kantoorinventaris dat door de stichting in de loop der jaren is aangeschaft en is afgeschreven 

tot de restwaarde van € 1. 

 

Computerapparatuur 

In 2017 heeft vervanging van de printer plaatsgehad. Boekwaarde bij aanschaf bedraagt € 

344,78 (afgerond € 345). De boekwaarde wordt gedurende 5 jaar verminderd met een 

bedrag van € 68,96 (afgerond € 69) aan afschrijving vanaf 2018 (het tweede gebruiksjaar). 

Boekwaarde printer per 31-12-2021 bedraagt hierdoor afgerond € 68 (€ 137 - € 69). 

 

Per 31-12-2021 bedraagt de totale boekwaarde aan aanwezige computerapparatuur  

€ 68. 

 

Vlottende activa 

 

RABO-bank 

Voor het saldototaal van de bij de RABO-bank in beheer zijnde bankrekeningen is op 31-12-

2021 onderstaande specificatie te maken: 

 

RABO Rek. Nr. 1-1-2021 31-12-2021

Rekening Courant 3656.74.842 4.963€           3.988€           

Spaarrekening Algemene reserve 3283.5086.90 10.000€         10.000€         

Spaarrekening Fonds Namaste 3283.5087.04 10.000€         10.000€         

Spaarrekening 1266.8755.22 26€                 12.906€         

TOTAAL 24.989€         36.894€          

 

ING-bank 

Voor het saldototaal van de bij de ING-bank in beheer zijnde bankrekeningen is op 31-12-

2021 onderstaande specificatie te maken: 

 

ING Rek.nr. 1-1-2021 31-12-2021

Rekening Courant 5393111 5.448€          1.569€           

Zakelijk Oranje N 553-55969 8.233€          8.233€           

Zakelijk Oranje K858-06383 11.747€        18.747€        

TOTAAL 25.428€        28.549€         
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Sponsoren nog te ontvangen 

Bij de afsluiting van het boekjaar 2021 resteerde een bedrag van € 312 aan nog te 

ontvangen sponsoren / openstaande betalingen. 

 

PASSIVA 

 

Kapitaalrekeningen 

 

Fonds Namaste 

Gezien het feit dat de bankrekening, waarop de reservering van het Fonds Namaste (RABO 

3283.508.704) wordt beheerd, op 31-12-2014 haar maximale niveau van € 10.000 

bedraagt (vastgesteld bestuursbeleid) worden aan dit fonds in 2021 geen middelen meer 

toegevoegd. 

 

Algemene reserve 

Gezien het feit dat de bankrekening, waarop de algemene reserve van Stichting Namaste 

(RABO 3283. 508.690) wordt beheerd, ten gevolge van de besluitvorming over de 

resultaatverdeling in de jaarrekening 2015 haar maximale niveau van € 10.000 heeft bereikt 

(vastgesteld bestuursbeleid) worden aan dit fonds in 2021 geen middelen meer toegevoegd. 

 

Algemene reserve en bestemmingsreserves 

Op basis van vastgesteld beleid maakt het bestuur van Stichting Namaste jaarlijks bij de 

behandeling van het bestuursverslag inclusief de jaarrekening een verdeling van het 

exploitatieresultaat in een aanvulling op de algemene reserve en projectmatig in te zetten 

middelen (bestemmingsreserves). 

 

Met deze wijze van inzet van de middelen behoudt het bestuur de vereiste flexibiliteit over de 

inzet, kunnen per jaar hiertoe bestedingsdoelen worden aangedragen en gewijzigd en kan het 

bestuur haar verantwoordelijkheid ten aanzien van een zo maximaal mogelijke inzet van de 

middelen voor de kinderen blijven waarborgen. 

 

Kortlopende schulden 

 

Vooruit ontvangen bedragen 

Onder de kostenplaats ‘Vooruit ontvangen bedragen’ is in 2021 een bedrag van € 624 

opgenomen. Dit is een in 2021 ontvangen bijdrage die bestemd is voor 2022. 

 

Nog te betalen bedragen 

Over de kostenplaats ‘Nog te betalen bedragen’ is reeds een toelichting verstrekt onder de 

kostenplaats “directe kosten” binnen de exploitatierekening over 2021. 

 

Voorstel resultaatverdeling 2021 

In de getoonde exploitatierekening 2021 heeft de verdeling van het positief saldo van  

€ 11.533 plaatsgevonden in overeenstemming met het vigerend bestuurlijk financieel beleid 

(zie pagina 5 van het jaarverslag 2021).  
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Het positieve saldo is, vanwege de maximale toekenning aan het Fonds Namaste en de 

Algemene Reserve, ten gunste gebracht van de ‘bestemmingsreserves’, waardoor een totaal 

van € 35.281 wordt bereikt (€ 23.748 over 2020 vermeerderd met € 11.533 over 2021). 

 

De penningmeester vraagt aan het bestuur om haar akkoord af te geven voor deze wijze van 

verdeling van het batig exploitatieresultaat 2021. 

 

Overwegingen van de penningmeester aan het bestuur n.a.v. de jaarrekening 2021. 

In 2015 heeft het bestuur haar beleid ten aanzien van de verdeling van het 

exploitatieresultaat gewijzigd en de inzet van de bestemmingsreserves vastgelegd. Dit beleid 

is als volgt vastgelegd met de intentie een duidelijker onderscheid te kunnen maken tussen 

baten en lasten vanuit reguliere en incidentele geldstromen. Daarnaast wenste het bestuur 

jaarlijks de financiële flexibiliteit te hebben om jaarlijks overwegingen te maken op welke 

wijze binnen het beleid rondom de bestemmingsreserves deze middelen ingezet kunnen 

worden ten behoeve van de sponsorkinderen. 

 

Ondanks het genomen besluit in 2021 om de gezinnen van de sponsorkinderen financieel 

nadrukkelijk meer te ondersteunen ter compensatie van de verminderde inkomsten ten gevolge 

van de COVID-19 pandemie, is de omvang van de huidige bestemmingsreserves toegenomen. 

Dit is een direct gevolg van de toename van de verkregen eenmalige donaties van 

sponsorouders en externe instanties / bedrijven, die de doelstelling van onze stichting een 

warm hart toedragen. 

 

De gevolgen van de COVID-19 pandemie zijn in 2022 ook nog voor vele gezinnen van onze 

sponsorkinderen merkbaar. De penningmeester stelt daarom voor om naast het jaarlijks 

maximale bedrag van € 750 uit de bestemmingsreserve een extra bedrag van € 1.250 ter 

compensatie van de financiële situatie in deze gezinnen beschikbaar te stellen en de secretaris 

hiertoe een voorstel te laten doen naar het volledige bestuur. 

 

Daarnaast adviseert de penningmeester de overige bestuursleden om het doneren van een 

extra bedrag voor elk sponsorkind beschikbaar te stellen als een extra financiële aanvulling 

van de jaarlijkse bijdrage. Dit extra bedrag maakt het voor de sponsorkinderen mogelijk de 

opleidingskosten voor een groter deel te kunnen bekostigen uit de bijdrage vanuit Stichting 

Namaste of een extra bedrag op hun spaarrekening te zetten voor te maken kosten van een 

mogelijke vervolgopleiding. Hiertoe kunnen een deel van de verkregen giften van 2021 

worden ingezet. 


