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Over Stichting Zanskar - sTongde Fonds

Gebeurtenissen in 2012

Ook Dolkar en Jimmy hebben moeite met de exacte vakken. Zij volgen samen wiskunde en natuurkunde 

bijlessen.

Eind 2012 komt Lobzang Stanzin in Chandigarh logeren. De stichting bekostigt zijn verblijf in het internaat bij 

de Lamdon School in Leh voor de jaren 2012-2014. Er wordt overwogen om hem vanaf half 2014 in huis te 

nemen in Chandigarh voor volledige sponsoring. Dit is een goede gelegenheid voor Saskia en Simon om 

kennis te maken met Lobzang en te kijken of hij in de woongroep past. 

Het nieuwe bestuur is een aanwinst voor de stichting. De samenwerking tussen de vrijwilligers en het bestuur 

en de kascommissie verloopt op rolletjes. De bestuursleden hebben hart voor de stichting, zijn enthousiast en 

ondersteunend en brengen nieuwe sponsors aan, waardoor het werven van gelden voor de vrijwilligers wordt 

verlicht. Er wordt drie keer per jaar vergaderd. De kascommissie controleert naar eer en geweten de financiele 

jaarverslagen en geeft haar fiat voor de jaarrekening 2011.

Disket redt het als enige in al die jaren zonder hulp van buiten. Zij wil nog altijd 'bankmanager' worden en de 

richting de richting 'commerce' gaan doen.

In september 2011 voegt Norboo zich bij de kinderen in Chandigarh.  Norboo doet een cursus Frans bij de 

Alliance Française en bereidt zich voor op examen klas 12, via distance learning . Eind maart 2012 gaat hij 

terug naar Leh. Hij slaagt voor het examen klas 12 en vervolgt zijn studie via zelfstudie. Hij zal in de winter 

2012 niet meer naar Chandigarh komen. Het is goed dat hij nu zijn eigen leven leidt.

Stichting Zanskar-sTongde Fonds (SZSF), opgericht in 1999, heeft als doelstelling ‘Kinderen uit Zanskar deel 

laten nemen aan goed onderwijs.’ SZSF financiert goede scholing, en daarbij een goede, inspirerende woon- 

en leefomgeving, goede kleding, gezond voedsel, buitenschoolse activiteiten, ontspanning, (zorgt voor 

optimale primaire en secundaire leefomstandigheden voor de kinderen). 

Over het reilen en zijlen van de woongroep en Simon's verblijf in Chandigarh begin 2012 wordt uitgebreid 

verteld in de Nieuwsbrief juni 2012. Vandaar dat wij hier voor informatie dienaangaande graag verwijzen naar 

de nieuwsbrief.

Door het nieuwe visumtoekenningsbeleid van India is slechts nog een verblijf van maximaal drie maanden in 

vijf maanden mogelijk. Doordat de visumaanvraag ruim van te voren moet worden ingediend en de begindatum 

van het visum samenvalt met de dag van behandeling en toekenning van het visum, gaan er van de drie 

maanden altijd een week tot twee weken af, en blijven er meestal zo'n twee en een halve maand over.

Alle kinderen zijn over naar de volgende klas. Angmo heeft met een 7,4 gemiddeld haar examen klas tien 

gehaald. Een (bescheiden) feestje waard. Zij gaat naar een openbare school, een van de drie die de 

combinatie van vakken aanbieden die zij wil volgen: psychologie, tekenen en schilderen en lichamelijke 

opvoeding. Daarnaast koos ze voor huishoudkunde. Engels is verplicht want de opleiding zou Engelstalig zijn.

Jimmy wil beroepsvoetballer worden, maar het probleem is dat hij zeer blessuregevoelig blijkt te zijn. Tot twee 

keer toe raakt hij kort achter elkaar geblesseerd aan zijn hielpees. De tweede keer is het raak: hij mag een 

half jaar lang niet voetballen, pas na de zomer weer. Hij is ook al te oud voor een succesvolle carriere, vinden 

wij. Hij begint een en ander zelf ook in te zien, maar intussen haalde hij minder goede cijfers omdat hij eerder 

te veel tijd aan voetballen heeft besteed. Het wordt dus hard aanpoten voor Jimmy, maar hij gaat het met 

goed resultaat redden, in 2013, is de verwachting. Jimmy wil in alle gevallen iets met sport gaan doen, als 

coach of sportleraar.

Dolkar wil vroedvrouw worden. We hebben uitgezocht wat ze daar voor moet doen: ten eerste klas twaalf 

halen (alfawetenschappen). Daarna is er een driejarige beroepsopleiding die opleidt tot vroedvrouw. 

Galden heeft met succes zijn Bachelors Bestuurskunde en Economie gehaald en begint aan zijn Masters 

Bestuurskunde aan de University of Punjab (UP) in Chandigarh.

Saskia en Simon brengen in december 2012 (tot begin maart 2013) een bezoek aan de kinderen. Simon 

komt als eerste aan, en viert de kerst met de kinderen. Saskia vliegt op 27 december in en viert de 

jaarwisseling mee.

Disket en Dolkar zitten in klas tien, Jimmy in klas negen. 

Er moet in 2012 veel extra bijles ingehuurd worden. Wis-, natuurkunde, chemie blijkt een zware opgave voor 

Rigzin, die hij nauwelijks aankan. Hij studeert hard, heeft geen tijd voor ontspanning en is in toenemende 

mate gestressd. Er is echter geen andere mogelijkheid dan het vol te houden en het examen te doen. 

Waarschijnlijk zal hij toch niet de kant van de exacte wetenschap opgaan. Wat het wel moet worden is nog 

niet bekend maar er wordt nagedacht over de alternatieven. Hotel management is een optie, maar ook 

sportleraar. 

Rigzin heeft klas elf gehaald en bereidt zich voor op het eindexamen, klas twaalf.
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Stichting Zanskar - sTongde Fonds

BALANS

2012 2011

euro euro

VASTE ACTIVA

BORG WONING, SCHOOL, GASBEDRIJF 309              336         

309            336       

KAS 15.562          10.284     

BANK 20.805          20.173     

KORTLOPENDE VORDERINGEN 54                5             

TE ONTVANGEN INKOMSTEN 8.876            4.982       

VLOTTENDE ACTIVA 45.296          35.444     

TOTAAL ACTIVA 45.605        35.780   

EIGEN VERMOGEN 45.605          35.780     

TOTAAL PASSIVA 45.605          35.780     

EIGEN VERMOGEN  2011 35.780          

RESULTAAT  2012 9.825            

EIGEN VERMOGEN  2012 45.605        

-               
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Stichting Zanskar - sTongde Fonds

RESULTAATREKENING

Begroting 

2012

Werkelijk 

2012
2011

euro euro euro

INKOMSTEN

DONATIES NL 3.500          4.220          3.716        

GIFTEN NL 1.750          2.250          1.860        

DONATIES VIA PROJECTEN NL 8.876          10.186      

KINDDOSSIERS NL 7.410          11.810        10.925      

BIJDRAGE OUDERS INDIA 691             669           

DIVERSE BATEN & LASTEN INDIA 16              744           

RENTEBATEN 607             425           

TE WERVEN 9.940          

TOTAAL INKOMSTEN 22.600        28.469        28.525      

KOSTEN

KOSTEN ONDERWIJS 2.500          2.707          15% 2.332        

KOSTEN WONEN 6.000          4.736          25% 6.503        

KOSTEN LEVEN 5.000          2.608          14% 4.728        

ETENSWAREN 5.000          2.915          16% 3.647        

DIRECTE KOSTEN LOBZANG 286             2%

DIRECTE KOSTEN NORBOO 415             2%

WERK & BEGELEIDINGSBEZOEKEN 3.000          3.525          19% 2.607          

STICHTINGKOSTEN 1.100          1.451          8% 2.686        

TOTAAL KOSTEN 22.600        18.644        100% 22.502      

RESULTAAT 9.825          6.023        
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Toelichting op de balans

ACTIVA

Borg woning en gasaansluitingen 2012 2011

euro euro

Borg huur Chandigarh 276         291         

Borg gasaansluiting, Chandigarh, 1 fles, regulator 19           20           

Borg Shishu Niketan School, Jimmy 14           

totaal 309         311         

Kortlopende vorderingen euro

totaal 54           

31-dec-12 31-12-11

Saldi kassen euro euro

Kas Opgenomen geld (1000) 15.159    10.000     

Kas Algemeen India (1001) 48           97           

Kas Algemeen India (1001.2) 211         91           

Kas Algemeen  Chandigarh (1005.1) 143         96           

totaal 15.562    10.284     

31-dec-12 31-dec-11

Saldi banken rekeningnummer euro euro

SBI Chandigarh 2034704883 416         1.420       

SBI Leh 30701012972 483         2.152       

Rabobank r.c. 1069.06.259 443         1.182       

Rabobank spaar 1914.241.510 19.462    15.420     

totaal 20.805    20.173     

Te ontvangen inkomsten euro ontvangen

Sponsorloop leerlingen 1e Openluchtschool in Amsterdam, december 2012 8.876      1-2-2013

Totaal Activa 45.605    

PASSIVA

Eigen vermogen euro

Eigen vermogen  2011 35.780    

Resultaat 2012 9.825      

Eigen vermogen 2012 45.605    

In 2012 kan 9.825 euro aan de reserves worden toegevoegd. De reserves dienen om verlies van 

inkomsten te dekken: in 2013 zullen de inkomsten vermoedelijk terugvallen met 30% vanwege het 

verlopen van het samenwerkinsverband met de 1e Openluchtschool. Met de huidige reserves (45.605 

euro) kan de stichting nog maximaal 2,45 jaar aan haar verplichtingen voldoen. Daarnaast overweegt de 

stichting vanf juli 2014 Lobzang Stanzin te gaan steunen. Voor Stanzin is nog geen kinddossier-sponsor 

gevonden. 

Bank

In India maakt de stichting gebruik van twee e-account rekeningen. De saldi kunnen vanuit Nederland 

gecontroleerd worden. Wekelijks wordt gekeken wat er wordt opgenomen. Galden, die de in India 

achtergelaten gelden beheert, heeft voor beide rekeningen een pasje. 

Alle bedragen, tenzij anders vermeld, zijn berekend tegen de valutakoers van de Indiase roepie (Inr.) - 

euro op 31 december 2012: 72,39169 Inr. (= 1 euro). (bron: http://nl.exchange-rates.org/).

Tijdens het verblijf van vrijwilligers (Saskia Kunst en/of Simon Schagen) in India wordt door hen een Kas 

Algemeen  aangehouden (Kassen 1001 en 1001.2). Daarnaast is er een Kas Algemeen Chandigarh 

(1005.1) beheerd door Stanzin Galden, het oudste kind in het thuis in Chandigarh. Tenslotte is er nog 

de Kas opgenomen geld (Kas 1000): cash euro's, meegenomen uit Nederland, worden gewisseld bij 

aankomst in Delhi en in Chandigarh met een toegestaan maximum van 50.000 roepies per week per 

bank gestort, totdat de rekening (1000) leeg is.

Kas
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Toelichting op de resultaatrekening

INKOMSTEN euro euro euro

DONATIES 4.220      

GIFTEN 2.250      

DONATIES VIA PROJECTEN

1e Openluchtschool (Amsterdam), sponsorloop, ontvangen 1 februari 2013 8.876      

KINDDOSSIERS

Kinddossiers

sponsor   bij notaris begin

Sponsor 1 Galden v 2009 2014 2.160       

Sponsor 2 Angmo v 2009 2014 1.750       

Sponsor 3 Dolkar v 2011 2015 2.000       

Sponsor 4 Rigzin v 2011 2015 2.000     

Sponsor 5 Disket 2008 onbepaald 1.500       

Sponsor 6 Jimmy v 2012 2016 2.400       

totaal 11.810    

BIJDRAGE OUDERS

Vier ouders kunnen een bijdrage leveren. 691        

DIVERSE BATEN & LASTEN

Verkoop kapotte spullen  aan recyclingbedrijf 16          

RENTEBATEN

Banken India 215          

Rabobank Nederland 392          

totaal rentebaten 607        

TOTAAL INKOMSTEN 28.469    

einde 1e 

periode 5 jaar
gesponsord 

kind

Sinds 1999 heeft de groep vaste donateurs zich langzaam uitgebreid tot het 

bescheiden aantal van vier en twintig (2012). SZSF doet haar best om het bestand 

vaste donateurs stabiel te houden. 

Een derde categorie van inkomsten wordt geboekt op Donaties via projecten . Donaties die voortkomen uit 

fondsenwerving op scholen. 

In 2008 werd begonnen met werving via kinddossiers, en worden sponsors gezocht die een kinddossier voor 

hun rekening willen nemen, het liefst tot het einde van een studietraject, - in periodes van vijf jaar vastgelegd 

bij een notaris (met gunstige belastingregels). De kosten van de notaris worden door SZSF vergoed. Zij vallen 

onder Stichtingkosten . Kosten per kind in 2012 zijn 3.107 euro. Er moet om de totale kosten te dekken 

6.834 bijgeworven worden. Daarom blijven we afhankelijk van de groep vaste donateurs (overig), giften en 

andere inkomsten.
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Toelichting op de resultaatrekening

KOSTEN euro euro euro

ONDERWIJS

Schoolgeld, registratiekosten, examengeld 1.474       

Uniform, schoenen, boeken, pennen en schriften 359          

Uitgaven ivm school (busabonnement, schoolactiviteiten) 114          

Bijlessen 760          

2.707      

WONEN

Huur 3.605       

Energiekosten (gas, electriciteit, water) 366          

Inrichting 67            

Inrichting met schenking HAF-familiefonds 519          

586          

Onderhoud panden, inc. verbruiksartikelen 179          

4.736      

LEVEN

584          

430          

272          

283          

157          

Diverse kosten India 32           

13           

304          

535          

2.608      

ETENSWAREN 2.915      

DIRECTE KOSTEN LOBZANG STANZIN, (zie pag. 3)

Hostelfee 2012 Lamdon School Leh, en vliegticket Leh-Chandigarh 286        

DIRECTE KOSTEN LOBZANG NORBOO, (zie pag. 3)

Bugdetgeld, vliegticket, overig transport, diverse kosten. 415        

WERK- & BEGELEIDINGSBEZOEKEN

India 193          

Nederland 3.332       

3.525      

transporteer naar b lad 8 17.193    

Telefoon- en internetaansluiting, aanschaf mobieltjes, simkaarten, beltegoed, bellen 

met India vanuit Nederland;

Inrichting van de mediatheek: boeken, spellen, dvd's,   krantenabonnement; extern 

geheugen (opslag films), 

Transportkosten (riksha, stadsbus, intercitybus);transport met de auto van de 

stichting: brandstof- en onderhoud wagen, parkeertickets, toll tax.

Bezoeken aan culturele pleisterplaatsen (alle kosten van transport, kost- en 

inwoning);

Kleding, schoenen, toiletartikelen, zakgeld, kapper, reparaties aan fietsen en 

horloges, medicijnen, dokters- tandarts- en ziekenhuisbezoeken;

Kantoorkosten: cash memo's, index files, printpapier, pennen, plakband, 

nietmachine, enz.;

Tekenlessen, guitaarlessen, taekwondocursussen;

Huisdieren (voedsel, bezoek aan dierenarts, medicijnen);

Reiskosten, kosten visa en reisdocumenten, overnachtingskosten tijdens 

transfers.

 



 

SZSF Jaarverslag 2012  

Plataanstraat 4 . 5271 JK Sint-Michielsgestel . Nederland . Rabobank 10.69.06.259 . K.v.K. Oost-Brabant 7112180 . ANBI 52943 

 

8/10 

Toelichting op de resultaatrekening (vervolg) transport van b lad 7 17.193    

KOSTEN (vervolg)

STICHTINGKOSTEN

Kosten website 28           

109          

Notariskosten 184          

Kantoorkosten (kopieerktn, papier, kleine aansch.) 6             

Kamer van Koophandel Nederland 24           

Bankkosten 199          

Kasverschillen 22           

Koersverschillen 880          

1.451      

TOTAAL KOSTEN 18.644    

INKOMSTEN

Rentebaten

vermeerdering 2012 2011

Banken India euro 157               215          58           

Banken Nederland euro 47                 392          345          

euro 204               607          403          

KOSTEN

KOSTEN SCHOLING

vermeerdering 2012 2011

euro 375               2.707       2.332       

KOSTEN WONEN

Huur

roepies roepies roepies koers euro

2012     261.000          261.000 72,39        3.605 

2011         3.500     244.000          247.500 68,71        3.602 

2010       31.184     190.000          221.184 59,86        3.695 

Leh Chandigarh totaal

Promotiekosten (inktcartridge, fotopapier, verzendkosten, parkeergeld, NS-

treinkaartjes)

De huur in Chandigarh, Sector 40A, huisnummer 200, begonnen met 20.000 roepies in 2010, stijgt per jaar 

met vijf procent. In 2012 is de huur met ingang van juli 22.000 roepies. Maar in september gaat de huur 

nogmaals met 5% omhoog, en is de huur 23.000 roepies. Toch zijn de huurkosten in euro's in 2012 

nauwelijks hoger dan het jaar daarvoor, als gevolg van de gunstige koers van de roepie.

Huur op jaarbasis

Extra uitleg bij verschillende resultaatrekeningen

Begin 2012 staat op de banken in India een bedrag van 3.572 euro. Dit tegoed genereert in 2012 meer rente 

dan in het jaar daarvoor. Ook op de de banken in Nederland staat begin 2012 meer geld dan in het jaar 

daarvoor en wordt er meer rente getrokken.

Rentebaten

De stijging van de kosten voor onderwijs is vooral het gevolg van de vele bijlessen die moeten worden gevolgd 

door Rigzin, Dolkar en Jimmy in de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Kosten voor onderwijs

 



 

SZSF Jaarverslag 2012  

Plataanstraat 4 . 5271 JK Sint-Michielsgestel . Nederland . Rabobank 10.69.06.259 . K.v.K. Oost-Brabant 7112180 . ANBI 52943 

 

9/10 

Extra uitleg bij verschillende resultaatrekeningen (vervolg)

KOSTEN WONEN (vervolg)

Energiekosten

vermeerdering 2012 2011

 euro                  78 366          289          

Inrichting 

panden

vermindering 2012 2011

 euro             1.798 586          2.384       

KOSTEN LEVEN vermindering 2012 2011

 euro             2.119 2.608       4.728       

ETENSWAREN 2012 2011

euro 2.915       3.647       

euro 732          

gemiddeld aantal kinderen (en vrijwilligers in 2012) 6,6           8,0          

euro 445          454          

euro 37            38           

euro 1,22         1,24         

WERK- & BEGELEIDINGSBEZOEKEN 2012 2011

3.525       2.607       

Met een deel van de schenking van HAF familiefonds, bedoeld voor de inrichting van het huis, wordt in 2012 

opnieuw meubilair gekocht: een groot hok voor de Dinah, een hek om de voorpatio af te sluiten, diverse 

boekenmeubeltjes, een geiser.

daling kosten etenswaren ten opzichte van 2011

De vermindering van de kosten voor etenswaren (2012 tov 2011) is het gevolg van een kleiner aantal te vullen 

magen en de gunstige koers van de roepie.

Hiertoe behoren zakelijke kosten, zoals: reiskosten, boeking- en reserveringskosten, kosten visa en 

reisdocumenten, bijbehorende portikosten, noodzakelijke te maken overnachtingkosten tijdens transfers.

De schenking, een bedrag van 5.000 euro, is eind 2010 ontvangen en de ontvangst in de jaarrekening 2010 

verwerkt en verantwoord. In 2011 is 2.138 euro besteed, en in 2012, nog eens 519 euro. Het restant wordt 

2,343 euro.

De vermindering van Kosten Leven (2012 tov 2011) is vooral het gevolg van verlaging in de Kosten Kinderen 

(kleding) en doordat de kinderen minder Buitenschoolse activiteiten deden (maar in plaats daarvan meer 

bijlessen kregen (zie de stijging in de Kosten Scholing). Terwijl in de Kosten Leven in 2011 ook de kosten 

van niet in Chandigarh wonende Getsok (Leh) en Norboo (Leh) zijn verwerkt, worden de kosten voor niet tot 

de vaste groep in Chandigarh horende Lobzang en Norboo in 2012 apart opgevoerd, en vallen daarmee dus 

buiten Kosten Leven. Ook hierdoor een verlaging van Kosten Leven.

De energiekosten stijgen als gevolg van prijsstijgingen. Het verschil is minder groot dankzij een 

gewijzigde gunstige koers van de roepie tov 2011.

Zie voor categorie kosten/vergoedingen het huishoudelijk reglement van SZSF, artikel 6.3.

In 2011 bezoeken Saskia en Simon de kinderen voor 2,5 maand (juli-september) en worden er maar twee 

vliegtickets aangeschaft. In 2012 bezoekt Simon de kinderen een keer alleen (voorjaar) en een keer samen 

met Saskia (eind van het jaar). In 2012 worden er drie vliegtickets gekocht. (Zie het verschil in kosten).

Energiekosten

De vermindering van de Kosten Wonen tov 2011 komt vooral doordat er minder meubilair en huishoudelijke 

apparatuur is gekocht.

Inrichting panden

kosten etenswaren/jaar/persoon

kosten etenswaren/mnd/persoon

kosten etenswaren/dag/persoon
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STICHTINGKOSTEN totaal minder kosten 2012 2011

euro 1.235            1.451       2.686       

ATM&Bankkosten  euro                271 199          470          

In 2012 vallen de kasverschillen lager uit

Kasverschillen  euro                156 22            178          

In 2011 werden er een aantal Kinddossiers afgesloten bij de notaris, in 2012 slechts één

Notariskosten  euro                174 184          357          

De koersverschillen voor 2012 vallen veel lager uit dan de koersverschillen voor 2011 

Koersverschillen  euro                579 880          1.459       

Promotie-, kantoor-, verzendkosten, KvK, kosten website                  54 167          221          

 euro             1.235 1.451       2.686       

Koersverschillen

Stichtingkosten

De jaarrekening is opgesteld in euro's. De bedragen in Indiase roepies (Kassen en banken India, uitgaven en 

inkomsten in India) worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta 

gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. De 

koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Overige stichtingkosten, zoals promotie-, en kantoorkosten.

Extra uitleg bij verschillende resultaatrekeningen (vervolg)

In 2011 waren we genoodzaakt in India relatief veel geld te pinnen van de bank in Nederland. Er kan 20.000 

roepies per keer worden opgenomen (± 280 euro). Per opname zijn de kosten 3,50 tot 5 euro. (Zoals in 

eerdere jaarverslagen gesteld is geld overmaken vanuit Nederland geen optie, omdat de kans bestaat dat de 

rekening in India geblokkeerd wordt.) De reden dat er geld uit Nederland moest worden gepind hield verband 

met extra uitgaven voor de inrichting en omdat er tot eind 2012 geen vrijwilligers bezoek gepland was.

 


