Financieel jaarverslag Milan Bindu 2014
Saldo 1-1-2014
Lopende rekening 01-01-2014
Spaarrekening 01-01-2014
Saldo Raborekeningen
Rente rabobank
5% donatie voor MBN
Ter dekking bestuurskosten
Opbrengsten projecten
Adoptie LAS
Project Eshof
Project Stap voor stap
Teacher voor teacher
Project Barath Pokhari
Incidentele projecten
Giften algemeen
Opbrengst Nepaldag
Totaal opbrengsten projecten

€ 929,55
€ 4.000,00
€ 4.929,55
21,18
€ 868,49
€ 889,67

€ 4.400,00
€ 6.890,00
€ 760,00
€ 1.030,00
€ 9.574,90
€ 3.325,00
€ 1.752,50
€ 3.271,38
€ 31.003,78

Saldo en ontvangsten
Uitgaven projecten
Adoptie LAS
Project Eshof
Uitgaven Nepaldag
Uitgaven projecten totaal
Bestuurskosten
Reclame en advertentiekosten
Reis- en verblijfskosten
Kantoorbenodigdheden
Nieuwsbrief
Websitekosten
Administratiekosten
Bestuurskosten totaal

€ 36.823,00

€ 3.600,00
€ 6.890,00
€ 1.727,67
€ 12.217,67

€ 21,94
€ 700,00
€ 75,39
€ 158,24
€ 281,05
€ 50,52
€ 1.287,14

Totale uitgaven
Saldo 31-12-2014
Lopende rekening NL55RABO0110262069
Spaarrekening NL55RABO1266892095
Saldo Raborekeningen

€ 13.504,81

€ 6.818,19
€ 16.500,00
€ 23.318,19

Toelichting
Op 1 januari 2014 had Stichting Milan Bindu een positief saldo van € 23.318,19. In 2014 heeft de
stichting in totaal aan € 31.003,78 aan donaties ontvangen. Hiervan is 5% ingehouden ter dekking
van de bestuurskosten. Deze inhouding was niet van toepassing op de adoptiegelden en donaties
voor teacher voor teacher. Door deze inhouding wordt een lager bedrag van de gift als opbrengst
geboekt. Deze 5% regeling is bedoeld om de bestuurskosten te kunnen betalen. Het bestuur heeft
besloten om onder andere dit jaar van deze 5% gelden de reis van de echtgenote van de manager
Chitra van New Sadle te betalen, zodat ook zij aanwezig kon zijn op de Nepaldag ter gelegenheid van
het 10-jarig bestaan van Milan Bindu. De totale uitgaven was € 13.504,81, waarvan € 12.217,67 naar
Nepal overgemaakte projectgelden.
In 2014 is, zoals reeds aangegeven in het financieel verslag van 2013, het nieuwe project Barath
Pokhari opgestart in samenwerking met Wilde Ganzen. Voor dit project moet totaal 20.000 euro
bijelkaar worden gebracht. Dit betekent dat we op ongeveer de helft zitten. De netto opbrengst van
de Nepaldag € 1543,71 (3271,38 – 1727,67) komt geheel ten goede van het project Barath Pokhari
en wordt toegevoegd aan de reservering. De totale opbrengst voor dit project komt daarmee op 31
december 2014 op € 11.118,61. In overleg met Wilde Ganzen wordt afgesproken wanneer het eerste
deel van de donaties wordt overgemaakt naar Nepal. Tot dan wordt het geld bij Milan Bindu voor dit
project gereserveerd. Dit is terug te zien in het eindsaldo van 2014.
Tevens heeft Milan Bindu in december 2014 nog een bedrag van € 3500 ontvangen voor een
incidenteel project. Dit bedrag is met aftrek van 5% in januari 2015 naar Nepal overgemaakt.
Dit jaarverslag is te downloaden op onze website http://www.milanbindu-nepal.nl/Downloads.htm
Nogmaals dank voor alle giften die wij hebben mogen ontvangen.

