
Financieel jaarverslag Stichting Project Pema. 

Hierbij het financieel jaarverslag over het jaar 2013. 

Allereerst natuurlijk hartelijk dank voor de bijdrage ook weer in 2013. 

Ook dit jaar zien we de inkomsten weer iets terug lopen maar kunnen we nog altijd aan onze ver-

plichtingen voldoen en ook is het nog mogelijk om de andere stichtingen te helpen. 

Zoals jullie in de cijfers kunnen lezen is Dawa (onze man in Nepal) in het huwelijk getreden met 

Neema. De mensen die het nauwst bij de stichting betrokken zijn hebben voor hen een extra bijdrage 

gedaan als huwelijks cadeau. Ook hebben 2 gezinnen besloten Dawa en Neema te helpen bij het 

onderhouden van zijn zusjes Norzu en Pema, die van de vader (niet meer in beeld) en de moeder 

(met nieuwe man in India) niets meer te verwachten hebben. In verband met de kosten loopt dit via 

de rekening van de stichting. 

De inkomsten uit de acties bestaan dit jaar uit een gezamenlijk diner met muziek en dia voorstelling, 

een gezellige avond voor de buurtzorg, ook weer met muziek en nepalees eten en ook het oud ijzer 

brengt nog een goede prijs op en heeft voor een mooi bedrag gezorgd.   

Ook konden we een bedrag bijschrijven omdat de ouders van kleine Lotus na de geboorte om een 

bijdrage voor het project vroegen i.p.v. cadeautjes. Extra blij natuurlijk omdat het je kleinkind is. 

 

   

Door de goede wisselkoers van de Euro ten opzichte van de nepalese roepie vallen de schoolkosten 

weer iets mee.  De school resultaten zijn goed te noemen. Gelukkig is Norzu weer helemaal hersteld 

en kan ze weer naar school. Ze zit in klas 10 en kan op het eind van het schooljaar haar SLC (school 

leaving certificate) halen. 

Ook hebben we weer een bijdrage gedaan aan onze vrienden van Suvadra, CWON en OGN. Door de 

onenigheid tussen de mensen van Suvadra in Nepal en de stichting in Nederland hebben we intussen 

besloten de hulp aan deze stichting voorlopig op te schorten. OGN gaat heel goed en Bina zit nog vol 

plannen en heeft hiervoor ook een ongelofelijke energie. In Chitwan gaat het met het project 

Padamphur ook prima. Het verschil tussen 2009 en nu is enorm, van wonen in stro en plastic en ver-

der niets naar wonen in een voor nepalese begrippen normaal huis met een goede drinkwater voor-

ziening is een grote sprong vooruit temeer daar men ook een school en kinderdagverblijf in de buurt 

heeft en vele mensen die met niets zijn begonnen nu geheel zelfstandig voor een inkomen kunnen 

zorgen.  Dit project loopt naar het einde. 

 

De kosten van de website zijn wat hoger omdat we een nieuwe website hebben gemaakt om aan de 

verplichtingen voor een ANBI goedkeuring te voldoen. Het blijft WWW.PROJECTPEMA.NL . Hier kunt 

u alles vinden betreffende de stichting, ook het contactadres voor eventuele vragen. 

 

Dat we met een negatief saldo van bijna € 7500.- eindigen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de 

giften die we aan de andere stichtingen hebben gedaan en is voor ons niet verontrustend. Het saldo 

op de spaarrekening is voldoende om de komende jaren aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. 

 

 

 

We willen jullie allemaal nogmaals hartelijk bedanken en hopen dat we in de toekomst ook op jullie 

steun kunnen blijven rekenen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens stichting project Pema, 

Piet de Vries. 

 

 



                                              Namasté allen. 
 

Financieel jaarverslag Stichting Project Pema 2013. 

 

Overzicht. 

Banksaldo 1-01-2013                            €    3030.64 

Inkomsten: 

Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage deelnemers    €   4392.00 

Donaties        €   1660.00 

Terugboeking spaarrekening      €  14000.00 

Kaartverkoop        €     570.00 

Acties                                                     €   3782.15 

Extra gift huwelijk Dawa en Neema                           €     400.00 

Geboorte Lotus       €     215.00 

Hulp aan Dawa voor de zorg van zijn zusjes    €     240.00 

             ---------------+ 

        €  25259.15             €  25259.15 

           ----------+

                  €  28289.79 

Uitgaven: 

Bankkosten        €     133.39 

Kosten kostschool                                  €    5810.00 

Naar spaarrekening geboekt                                       €    4500.00 

Kosten website                                                           €     131.47 

Hulp aan Dawa voor de zorg van zijn zusjes        €     240.00 

Extra gift huwelijk Dawa en Neema     €     400.00 

Stichting Suvadra       €   4000.00 

Stichting CWON       €   4000.00 

Stichting OGN       €   4000.00 

       --------------- + 

         € 23214.86             € 23214.86 _ 

           -------------  

Banksaldo 31-12-2013                  €  5074.93  

 

N.b. als we de werkelijk inkomsten en uitgaven van elkaar aftrekken krijgen we: 

 

Inkomsten:  €25259.15  min terugboekingspaarrekening €14000.00                    = €11259.15 

Uitgaven:    €23214.86  min naar spaarrekening geboekt €  4500.00                    = €18714.86_   

                                                                                                                              ---------------- 

Dit geeft een negatief saldo  van:                                                                         €   7455.71_ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saldo spaarrekening per 01-01-2013                                                                     €  32832.54 

      

Rente over 2013                                                                                                +   €     525.06 

Van betaalrekening                                                                                            +  €   4500.00 

Naar betaalrekening                                                                                           -   €  14000.00  

                                                                                                                         -------------------+ 

Saldo spaarrekening per 31-12-2013                                                                     €  23857.60 

 


