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BALANS STICHTING PROJECT SICHYA 

 31-12-2021 31-12-2020 

Activa   

   

Liquide Middelen   

Banksaldo  €                           6.573,88   €                           7.229,02  

Saldo spaarrekeningen  €                           3.000,00   €                           3.000,00  

Effecten (aandelen, obligaties)  €                                        -     €                                        -    

Kassaldo  €                                        -     €                                        -    

Totaal Liquide Middelen  €                           9.573,88   €                         10.229,02  

      

Totaal Activa  €                           9.573,88  €                         10.229,02  

   

Passiva   

   

Fondsen en Reserves   

Projecten   

Steun kinderen  €                          2.000,00   €                          2.000,00  

Extra steun scholen  €                                       -     €                                       -    

COVID-19 actie  €                                       -  €                              300,00  

Bestemmingsreserve  €                           2.000,00   €                           2.300,00  

Bestemmingsfondsen  €                                        -     €                                        -    

Algemene reserve  €                           7.547,94   €                           7.856,88  

Totaal Fondsen en Reserves  €                           9.547,94   €                         10.156,88  

   

Overlopende Passiva   

Bankrekening kosten  €                                 25,94   €                                 72,14  

Totaal Overlopende Passiva  €                                 25,94   €                                 72,14  

   

      

Totaal Passiva  €                           9.573,88   €                         10.229,02  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN STICHTING PROJECT SICHYA 

 31-12-2021 31-12-2020 

Baten   

Collecten  €                                         -     €                                         -    

Nalatenschappen  €                                         -     €                                         -    

Contributies  €                                         -     €                                         -    

Donaties en giften  €                            2.087,00   €                            3.627,31  

Overige baten van particulieren  €                                         -     €                                         -    

Totaal baten particulieren  €                            2.087,00   €                            3.627,31  

   

Baten van bedrijven  €                                         -     €                                         -    

Baten van loterijorganisaties  €                                         -     €                                         -    

Subsidies van overheden  €                                         -     €                                         -    
Baten van andere organisaties zonder 
winststreven  €                             1.425,00   €                               500,00  

Totaal baten niet-particulier  €                             1.425,00   €                               500,00  

   

Baten als tegenprestatie voor de levering 
van diensten of producten  €                                         -     €                                         -    

Overige baten  €                                         -     €                                         -    

      

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling  €                            3.512,00   €                            4.127,31  

   

   

Lasten   

Besteed aan doelstellingen   

Steun kinderen  €                            2.000,00   €                            2.000,00  

Extra steun scholen  €                            1.670,00     €                                         -    

COVID-19 actie  €                                         -  €                            1.100,00  

Totaal besteed aan doelstellingen  €                            3.670,00   €                            3.100,00  

   

Overige bestedingen   

Kosten beheer en administratie  €                               150,88   €                               187,38  

Wervingskosten  €                                         -     €                                         -    

Overige lasten  €                                    0,06     €                                         -    

Totaal lasten  €                            3.820,94   €                            3.287,38  

   

Resultaat  €                             - 308,94   €                                839,93  
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ALGEMENE TOELICHTING  

 

Activiteiten Stichting Project Sichya 

Het verlenen van humanitaire hulp aan inwoners van het dorp Phulasi in Nepal. 

 

 

ALGEMENE GRONDSLAGEN 

 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen 

zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben 

geen aanpassingen plaatsgevonden. 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANS 

Algemeen  

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs.  

Liquide middelen  

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 

beschikking aan de stichting.  

Reserves en fondsen  

Algemene reserve  

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit 

bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur met het doel om op lange termijn aan de doelstelling te 

worden besteed.  

Bestemmingsfondsen  

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit 

deel aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, 

maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

Algemeen  

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.  
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TOELICHTING OP DE BALANS 

 

Spaarrekening 

De rente op de spaarrekening gedurende 2021 was 0.0%. 

 

Overlopende passiva 

Deze bestaat uit de factuur voor de bankkosten van december 2021 en de transactiekosten voor de 

jaarlijkse overmaking naar Nepal. De overboeking van 2021 is gedaan via Wise, wat een besparing 

heeft opgeleverd ten opzichte van de ING.   

 

Bestemmingsreserve 

Stichting Project Sichya betaalt normaal gesproken de donatie aan de schoolgaande kinderen nadat 

het betreffende boekjaar is afgelopen. De donatie wordt gebruikt voor het aankomend schooljaar, 

beginnend elk jaar in Augustus. De donatie voor 2021 wordt overgemaakt naar Nepal op 27 juni 2022. 

Er is in 2020 in totaal € 1.100,- opgehaald met de Covid-19 actie van Stichting Project Sichya. Hiervan 

is in 2020 in totaal € 800,- overgemaakt naar Nepal voor het uitdelen van levensmiddelen. De overige 

€ 300,- is op 10 juni 2021 overgemaakt naar Nepal.  
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

Baten 

De totale baten in 2021 zijn met 15% afgenomen ten opzichte van 2020.  

In 2021 hebben in totaal 20 personen een donatie gedaan aan Stichting Project Sichya. In 2020 hadden 

er 60 personen een donatie gedaan aan Stichting Project Sichya.  

In 2021 heeft één organisatie een donatie gemaakt aan Stichting Project Sichya. In 2020 heeft er ook 

één organisatie een donatie gemaakt aan Stichting Project Sichya. 

 

Lasten 

In 2021 heeft Stichting Sichya € 2.000,- gereserveerd voor de gebruikelijke ondersteuning van 

schoolmateriaal voor de kinderen in Phulasi. Daarnaast heeft Stichting Sichya twee andere projecten 

ondernomen in 2021. Er is € 1.070,- gebruikt voor de bouw van een bibliotheekruimte in de Boudhabisli 

School in Phulasi en € 600,- voor een trainingsprogramma voor leraren.  

De enige lasten van Stichting Project Sichya die niet aan de doelstelling worden besteed, zijn de kosten 

voor het gebruik van een bankrekening, inclusief transactiekosten. De kleine overige lasten van 2021 

betreft een valuta verschil door het omzetten van de Facebook donaties van dollars naar euro’s. 

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun 

werkzaamheden. 

 

Resultaat 

Het resultaat van de staat van baten en lasten is volledig toegevoegd aan de algemene reserve. 
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RATIO’S 

 

 31-12-2021 31-12-2020 

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal baten) 104% 75% 

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal lasten) 96% 94% 

Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving 0% 0% 

Kosten beheer & administratie / totaal lasten 4% 6% 

 

 

OVERIGE GEGEVENS 

 

Vaststelling en goedkeuring  

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering 

op 9 mei 2022. 

 

Accountantscontrole 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt 

een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum  

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 


