Balans per 31 december 2017 in €
ACTIVA
2017 2016
Liquide middelen
Bank rek crt. KKN
3.760 36.968
Bank rek. crt. Kids Leren Verder 4.346 3.785
Zakelijk kwartaal spaarrekening 54.497 43.971
Internet spaarrekening
17.044 7.028
Totaal activa
79.647 91.752

PASSIVA
Reserves
Opgebouwde reserve
Toevoeging resultaat
Onttrekking resultaat

2017

2016

91.752 78.815
12.937
12.105

Totaal passiva

79.647 91.752

Toelichting op de balans per 31 december 2017
De reserves zijn afgenomen van ruim € 90.000 naar bijna € 80.000. Dit is het gevolg van het in 2016
genomen besluit van het bestuur om de reserves meer aan te wenden voor investeringen de Khushi
projecten in Rishikesh.

Verlies- en winstrekening 2017 in €
Inkomsten
Donateurs Totaal
waarvan bestemd voor:
Project Khushi Rishikesh
Project Kids leren verder
Project Orga
Rente
Totaal inkomsten

2017 2016
25.500 30.585
21.069 24.400
3.936 5.360
495
825
32

174

25.531 30.759

Uitgaven
Projecten Totaal
waarvan besteed aan:
Project Khushi Rishikesh
Project Kids leren verder
Project Orga
Algemene kosten
Financiële kosten
Totaal uitgaven
Resultaat boekjaar

2017 2016
35.475 16.167
27.235 10.917
4.740 3.600
3.500 1.650
1.838 1.728
312
188
37.625 18.083
-12.094 12.937

Toelichting op de Verlies- en winstrekening 2017
Inkomsten
In 2017 is er ruim € 25.000,- aan donaties binnengekomen. Dit is een afname van € 5.000,- aan ten
opzichte van 2016. Dit is deels te verklaren doordat er in 2016 een aantal grote, incidentele donaties
zijn ontvangen. Van onze trouwe donateurs heeft Lions Club Eemland te kennen gegeven haar
donaties in 2017 af te bouwen en te beëindigen.
Een niet nader te noemen stichting heeft met haar donatie van € 10.000,- een grote bijdrage
geleverd aan de Khushi projecten in Rishikesh.
Uitgaven
In 2017 is er bijna € 20.000,- meer uitgegeven aan projecten ten opzichte van 2016. Deze
investeringen zijn met name ten goede gekomen aan het project Khushi Rishikesh. Dit project heeft
de volgende belangrijke onderdelen: Khushi After School Program, Khushi Vocational Center en de
Khushi Store.
Naast de reguliere kostenposten zoals vergoeding voor leerkrachten en huur, zijn hier ook
incidentele uitgaven à € 7.000,- gedaan voor inrichting, huur en personeel van de Khushi Store.
Ook is er een bijdrage van € 2.000,- gedaan in incidentele medische kosten.

Project Kids Verder Leren heeft als doel dat getalenteerde kinderen vanaf de middelbare school in
hun studie financieel ondersteund worden. Hiertoe is in 2017 € 4.740,- aan individuele studiebeurzen
uitgekeerd.
Project Orga heeft, onder leiding van Ranjeet Ranjan, als doelstelling om zowel de docenten als een
aantal leerlingen extra ondersteuning te bieden op het gebied van coaching en bijscholing. Dit
project is in 2017 met 2 jaar verlengd.

Resultaat
Het besluit om in 2017 de reserves deels te gebruiken om een aantal nieuwe initiatieven uit te
voeren, heeft geleid tot een negatief resultaat van ruim € 12.000. Dit bedrag is volledig onttrokken
aan de reserves welke eind 2017 nog steeds een gezonde buffer van bijna € 80.000 bevatten.
De verwachting voor 2018 is dat de uitgaven verder gaan stijgen als gevolg van groei in het aantal
deelnemende kinderen en de uitbreiding van het docententeam die hiermee gepaard gaat. Hiernaast
verwachten wij dat in 2018 de vaste kosten gaan stijgen.
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