Stichting Barodia Development Fund, KvK 34282138
Gietersstraat 19, 1015 HB Amsterdam.
www.schoolbarodia.nl

Jaarrekening 2018
Met het schoolproject in het dorp Barodia zet de Stichting zich in voor het onderwijs van kansarmen in de staat
Rajasthan, India. Het schoolproject betreft 1) de volledige financiering van een privéschool voor lager onderwijs dat
aldaar door de familie Mali wordt gerund en 2) het – via de school – financieel bijdragen aan initiatieven en
faciliteiten om kinderen te ondersteunen bij het volgen van het vervolgonderwijs.
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), fiscaal nummer 8184.28.971. Giften en donaties aan
de stichting zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal volledig aftrekbaar.
Balans

31-12-2018

31-12-2017

€142.392

€109.225

Actief
Liquide middelen (bank)
Passief
Continuïteitsreserve1
Frits & Jolet Horck Fund2
Best. -reserve algemeen3
Best. -reserve schoolbus4
Vooruitbetaalde giften5

€100.000
€ 10.000
€ 6.892
€ 15.000
€ 10.500
________

€ 90.000
€ 10.000
€ 8.025
€ 1.200

Reserves

€142.392

€109.225

Staat van baten en lasten

________

2018

2017

Donaties plus giften
Rente plus diversen

€ 68.400
€
156

€ 29.587
€
461

Som der baten

€ 68.581

€ 30.048

Besteed aan doelstelling§
€ 35.000
Kosten gemaakt in Nederland €
414

€ 31.078
€
486

Som der lasten

€ 35.414
________

€ 31.564
________

SALDO

€ 33.167

€ -1.516

Baten

Lasten

Het saldo van baten en lasten van het jaar 2018 is
verrekend met de reserves.
Zowel de kosten Ratio kosten/baten eigen fondsenwerving
als de ratio kosten beheer en administratie/baten eigen
fondsenwerving voldoen ruimschoots aan de CBF-norm.

(1) De continuïteitsreserve is op € 100.000 vastgesteld en
biedt dekking om zeker te stellen dat de stichting ook in de
toekomst haar verplichtingen jegens het doel kan voldoen.
Hierbij wordt gestreefd naar een reserve van minimaal 3
maal de jaarlijkse exploitatiekosten van het schoolproject.
(2) Het “Frits & Jolet Horck Fund for Post-Secondary
Education” is een reserve bestemd om leerlingen in de
toekomst te ondersteunen bij het volgen van tertiair/
hoger onderwijs.
(3) De “bestemmingreserve algemeen” bestaat voor een
belangrijkste uit reservering voor zonnepanelen (€ 3.500),
maar onder meer ook voor nieuwe investeringen op ITgebied.
(4) De “bestemmingsreserve schoolbus” betreft de
voorziene aanschaf in 2019 van een schoolbus.
(5) De “vooruitbetaalde giften” betreft giften die eind
december 2018 zijn ontvangen, maar bestemd zijn voor
het boekjaar 2019.
(§) In 2018 is een bedrag van € 35.000 besteed aan de
doelstelling i.c. naar Barodia overgemaakt t.b.v. het
schoolproject. Daadwerkelijk is ter plaatse € 34.174
uitgeven aan de doelstelling. Het verschil tussen “besteed”
en “uitgegeven” komt doordat de school altijd over een
bedrag aan liquide middelen beschikt (voor
salarisbetalingen etc.). Het schooljaar loopt immers nog
door aan het einde van het boekjaar van de Stichting.
De stijging t.o.v. 2017 is voornamelijk te wijten aan de
stijging van salarissen.
De € 34.174 is als volgt uitgegeven (valutakoersverschillen geven hierbij altijd kleine afwijkingen):
1. € 27.350 aan de exploitatie van de school: salarissen
leraren, ontbijt en lunches (2 x maand), schooluitje,
onderhoud gebouwen, deelname staatsexamen,
schooluniformen, lesmateriaal, elektriciteit, etc.
2. €5.200 aan uitgaven voor secundair onderwijs:
schooluniformen, transport en diversen.
3. € 1.624 aan diverse investeringen in en rondom
school.

Aldus vastgesteld door het bestuur in haar vergadering te Amsterdam op 14 april 2019:

w.g.

w.g.

J.C.K. Hesselt van Dinter
(penningmeester)

M.A. Horck
(Secretaris/2e penningmeester)

