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1. Verslag van het bestuur

In 2014 zijn geen nieuwe gezondheidsprojecten georganiseerd. Het laatste project, een

uitgebreid community health project, is eind 2013 met succes afgerond. Het health centrum, 

dat in Tatopani is gebouwd, is in 2014 volledig gaan functioneren. In een (uitgebreid)      

healthcamp zijn mensen gescreend op baarmoederverzakking en andere chirurgische

 problemen. Kleine ingrepen zijn ter plekke verricht, voor grote operaties zijn mensen

verwezen naar Kathmandu. In totaal zijn 20 vrouwen met een verzakking geopereerd en 

25 mensen met andere chirurgische problemen.                 

Waarschijnlijk is dit een van de laatste healthprojecten in dit gebied. Het lijkt erop dat in 

dat gebied voorlopig geen nieuwe projecten nodig zijn. Wel denken we over het opzetten 

van gezondheidsprojecten voor de lokale gemeenschappen rondom de Vajra Academy 

in Kathmandu. Ook om de band van de Vajra Academy met de lokale gemeenschap 

te versterken.

In juni 2014 heeft zich in ons werkgebied vlakbij Barhabise een aardverschuiving voorgedaan  

waarbij een rivier is geblokkeerd. Er ontstond een groot meer, een groot aantal huizen  

verdween in het water. Er zijn bijna 1000 mensen verdronken. Ons Nepalees bestuur 

is een hulpactie begonnen. Vajra Nederland heeft die actie ondersteund met een donatie 

van € 1.000,--. Ook wordt onderzocht of kinderen die hun ouders hebben verloren 

opgevangen kunnen worden op de Vajra Academy.

De Vajra Academy heeft twee armlastige scholen in de directe nabijheid ondersteund met. 

een bedrag van € 14.720,--. Het gaat om leermiddelen en noodzakelijke aanpassingen

van de infrastructuur van de overheidsschooltjes. De overheid verplicht de schooltjes   

hiervoor geld te werven. 

De subsidie van de Vajra Academy heeft een goede uitstraling in de omgeving. De schooltjes 

zullen zeker aanbevelingen doen aan de overheid om de Vajra Academy toestemming 

te geven om examens af te nemen en uit te breiden naar beroepsonderwijs. 

Ons aandeel in deze ondersteuning bedraagt  € 9.720,--; het is in verslagjaar betaald.

Door de bijdragen van 95 sponsorouders konden 155 leerlingen aan de Vajra Academy 

onderwijs volgen.
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2. Vooruitblik 2015

Bij het schrijven van de vooruitblik op 2015 bij het jaarverslag 2014 hebben de aardbevingen 

eind april de plannen van Stichting Vajra op zijn kop gezet. De aardbevingen hebben veel  

schade aangericht in het werkgebied (Sindhupalchok) van Vajra en aan de Vajra Academy. Er 

is schade aan de door Vajra gebouwde healthposts en scholen, en het hostel van de Vajra           

Academy is beschadigd. De plannen zijn nu om eerst de schade te inventariseren 

en vervolgens een plan van actie op te stellen om de schade te herstellen. Daarnaast

gaan we door met het verwerven van fondsen voor de uitbreiding van de Vajra Academy 

gedurende de komende jaren. 

3. Balans per 31 december 2014 Bedragen tussen haakjes zijn negatief

Debet 31-12-2014 31-12-2013

€ €

Vlottende activa

Vorderingen korte termijn

Vajra Nepal voorschot schoolgeld a.a. 6.2 25.000                   -                            

Te ontvangen rente 6.1 1.847 2.380

Totaal vorderingen korte termijn 26.847 2.380

Liquide middelen 6.2 132.195 123.074

159.042 125.454

Credit 31-12-2014 31-12-2013

€ €

Algemene reserve 6.3 (10.390) (15.574)

Schulden korte termijn

Doorbetalingsverplichtingen 6.5 146.924 118.520

Vooruitontvangen van sponsorouders 6.6 22.508 22.508

Totaal schulden korte termijn 169.432 141.028

159.042 125.454
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4. Staat van baten en lasten over 2014 Bedragen tussen haakjes zijn negatief

2014 2013

€ €

Inkomsten

Donateurs 7.1 51.385 40.966

Sponsorouders 7.2 70.414 65.813

Diversen 7.1 5.087 33.816

126.886 140.595

Af: donaties en subsidies

       voor een bepaald doel 7.1 126.886 140.395

subtotaal Algemene donaties 0 200

Af: bijdragen aan projecten uit

     de algemene reserve

- Sponsoring leerlingen 7.2 (3.616) 4.487

- Eco Resort 7.6 -                            35.450

- Boek 6.5.7 69                          -                            

- Overige diversen 6.5.7 (769) -                            

- Diversen (2013: Studiereis docent) 6.5.7 -                            1.449

(4.316) 41.386

4.316 (41.186)

Af: Algemene kosten 7.7 979 1.040

3.337 (42.226)

Bij: Rentebaten 1.847 2.405

Resultaat boekjaar 5.184 (39.822)
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2014 en de staat 

      van baten en lasten over 2014

Algemeen

Activiteiten

De stichting is op 19 december 1997 opgericht.

Volgens de statuten heeft de stichting ten doel het ondersteunen en/of het

opzetten van duurzame projecten, gericht op armoedebestrijding, medische basiszorg, 

basiseducatie en/of verbetering van het milieu in ontwikkelingslanden in het algemeen 

en Azië, meer specifiek Nepal, in het bijzonder.

Stichting Vajra Nederland werft bijdragen van fondsen en particiulieren voor projecten die

door Vajra Foundation Nepal zijn ingediend en die door Stichting Vajra zijn goedgekeurd.

Als de benodigde gelden zijn vergaard, wordt de bijdrage in drie delen doorbetaald aan Vajra

Foundation Nepal en aangewend voor de bedoelde projecten. Het laatste deel (10%) van de 

bijdrage wordt betaald na oplevering. Vajra Foundation Nepal betaalt een substantieel deel 

van de projectkosten.

Schoolgeld voor sponsorleerlingen op Vajra Academy wordt per schooljaar betaald.

In deze toelichting wordt onderscheid gemaakt tussen Stichting Vajra en Vajra

Foundation Nepal. Waar alleen "Vajra" is vermeld, wordt verwezen naar het

samenwerkingsverband van beide partnerorganisaties.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Het rapport is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, 

zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Algemene reserve

Het eigen vermogen van de stichting wordt aangewend als continuïteitsreserve, die dient als buffer 

bij een plotselinge daling van de algemene donaties. Voor deze buffer is geen minimum- en geen 

maximumbedrag vastgesteld.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel 

onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid wordt 

bepaald op basis van individuele waardering van de uitstaande vorderingen.

Inkomsten

De inkomsten zijn de ontvangsten uit donaties, subsidies en andere inkomsten, die toe te kennen 

zijn aan het boekjaar. Subsidies, donaties en giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Subsidies voor projecten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn toegekend.

De inkomsten van sponsorouders worden opgenomen overeenkomstig de met de sponsorouders 

overeengekomen contractperioden.

Verliezen worden in aanmerking genomen indien zij hun oorsprong vinden in het boekjaar en zodra 

deze voorzienbaar zijn.

Kosten

Projectkosten en Algemene kosten zijn apart in het exploitatieoverzicht opgenomen. Projectkosten worden 

in het jaar waarop ze betrekking hebben in mindering gebracht op de inkomsten van de betreffende 

projecten. Algemene kosten worden genomen in het jaar waarop ze betrekking hebben. Zij worden niet 

doorbelast naar de projecten, doch afzonderlijk vermeld in de staat van baten en lasten.
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6. Toelichting op de afzonderllijke posten van de balans per 31 december 2014

31-12-2014 31-12-2013

Balans debet € €

Vorderingen op korte termijn

6.1 Te ontvangen rente spaarrekening 1.847 2.380

1.847 2.380

6.2 Liquide middelen

NL96 INGB 0003 2370 25 8.383 14.122

NL87 ASNB  0929 3745 41 123.812 108.952

132.195 123.074

Balans credit

6.3 Algemene reserve

Stand per 1 januari (15.574) 24.248

Af: saldo baten en lasten boekjaar -                            (39.822)

Bij: saldo baten en lasten boekjaar 5.184 -                            

Stand per 31 december (10.390) (15.574)

Schulden op korte termijn

6.5 Doorbetalingsverplichtingen

De doorbetalingsverplichtingen komen voort uit ontvangsten van donateurs, die bedragen hebben 

gestort voor een bepaald bestedingsdoel en ontvangen subsidies, die subsidiegevers hebben verstrekt 

of toegezegd voor vast omschreven doelen. Omdat op deze wijze door derden bestedingsbeperkingen

zijn opgelegd, hebben deze doorbetalingsverplichtingen het karakter van "bestemmingsfondsen".

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Samenvatting

1. Vajra Academy 88.616                   72.251                   

2. Hostel- en Scholenbouw 48.821                   26.581                   

3. Health 8.252 18.453

5. Drinkwater 1.235 1.235

7. Diversen -                            -                            

146.924 118.520

Specificatie

1. Vajra Academy 

Stand per 1 januari 72.251                   75.292                   

Ontvangen donaties 26.085                   17.479                   

Overgeboekt van 6. Kitchen gardening -                            7.979                     

Besteed 

- Support programma buurscholen (9.720)                   -                            

- Bijdrage aankoopkosten land; 75% -                          (28.500)

Stand per 31 december 88.616                   72.251                   
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6.5 Doorbetalingsverplichtingen 2014 2013

Vervolg van Specificatie € €

2. Bouw hostel (2011), school (2009)

Stand per 1 januari 26.581                   5.816                     

Particuliere toezegging 2011-2015 20.000 20.000

Ontvangen donaties 2.240                     765                        

Besteed -                            -                            

Stand per 31 december 48.821                   26.581                   

3. Health 

Stand per 1 januari 18.453 15.956

Ontvangen van:

- Health Education 2.430                     1.500                     

Overige donaties 630 997

Besteed (13.261) - 

Stand per 31 december 8.252 18.453

5. Drinkwater

Stand per 1 januari 1.235 1.235

Ontvangen donaties -                            -                            

Besteed - - 

Stand per 31 december 1.235 1.235

7. Diversen

Stand per 1 januari -                            -                            

Ontvangen donaties -                          33.050

Herbouw schade aardverschuivingsdal 988 -                            

Uit eigen middelen 4 -                            1.449                     

Studiereis docent Vajra Academy 2013 881

Boekenverkoop 439 566

Uit eigen middelen 69 -                            

Besteed:

- Aanschaf boeken (508) (254)

- Herbouw schade aardverschuivingsdal (1.000) -                            

- Electrische schoolbus -                            (25.000)

- Kosten jubileum 2012 (100)

Naar eigen middelen (769) (9.811)

Stand per 31 december 0                            0                            

6.6 Vooruitontvangen bedragen

Sponsorouders, vooruitbetaald 22.508 22.508

22.508 22.508
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6.7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Elke toezegging voor sponsoring van een leerling wordt gedaan voor vijf jaar. 

Met het huidige aantal sponsorkinderen is jaarlijks een bedrag van circa 63.000 euro

gemoeid. De contracten met de sponsorouders zijn merendeels afgesloten voor

een periode van vijf jaar. Gedurende de resterende looptijd zijn de inkomsten

uit de bestaande contracten als volgt:

31-12-2014 31-12-2013

€ €

2015 59.607 47.955

2016 44.327 31.225

2017 29.862 19.430

2018 17.242 6.685

2019 6.471

Door verlenging van de lopende contracten met bestaande sponsorouders of

voortzetting van deze contracten door nieuwe sponsorouders dienen de inkomsten

zodanig te zijn dat het plan van Vajra Foundation Nepal kan worden gerealiseerd.
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7. Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat 

      van baten en lasten over 2014

7.1 Inkomsten 2014 2013

€ €

Donateurs 51.385 40.966

Sponsorouders 70.414 65.813

Diversen 5.087                     33.816

126.886 140.595

Donaties en subsidies voor een bepaald doel

Donaties en subsidies die door donateurs en subsidiegevers zijn verstrekt met opgave van 

een bepaald doel (geoormerkt) worden overeenkomstig de geoormerkte doelstelling  

doorbetaald naar Vajra Foundation Nepal.

Specificatie 2014 2013

€ €

Donaties - geoormerkt

Vajra Academy 6.5.1

- Particuliere toezegging 2011-2015 20.000 20.000

- Overige donaties 28.325 18.244

Health 6.5.2

- Health Education 2.430                     1.500                     

- Overige donaties 630 997

Zonneovens 6.5.4 -                          225

Diversen 6.5.7

Studiereis docent Vajra Academy 2013 881 -                            

Herbouw schade aardverschuivingsdal 988 -                            

- Diversen (electrische schoolbus, jubileum) -                            33.050

- Boekenverkoop 439 566

Sponsorbijdragen

Bijdragen scholieren aardverschuivingsdal 2.779

- Sponsoring leerlingen 7.2 70.414 65.813

Totaal donaties - geoormerkt 126.886 140.395
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7.2 Sponsoring leerlingen

Dankzij 95 (2013: 93; 2012: 90; 2011: 95; 2010: 94) sponsorouders konden 155 (2013: 158; 

2012: 160; 2011: 159; 2010: 149) leerlingen een opleiding volgen. 

Sponsorleerlingen uit afgelegen gebieden wonen in het internaat van de Vajra Academy. 

In Nepal is schoolgeld verschuldigd over het gehele schooljaar van 1 april t/m 31 maart, ook indien 

een leerling in de loop van dat jaar op school komt. 

Met sommige sponsorouders worden contracten afgesloten voor perioden die afwijken van de school-

jaren; hierdoor kunnen periodeverschillen optreden.

Specificatie periodeverschillen 2014 2013

€ €

Totaal ontvangen van sponsorouders 70.414 65.813

Bijdragen scholieren aardverschuivingsdal 2.779 -                            

Af: afdracht schoolgeld via Vajra 

     Foundation Nepal aan Vajra Academy 69.576                   70.300                   

Periodeverschil 3.616 (4.487)

7.6 Eco Resort

Bijdrage opzetten  Eco Resort -                          35.450

-                          35.450

7.7 Algemene kosten

Kantoorkosten -                          15

Internet 160                        161                        

Verzending nieuwsbrief -                            -                            

Bankkosten 819 864

979 1.040

Specificatie kantoorkosten:  0 (2013: 15) toner; 0 (2013: 0)  Charity Walk 2012;  0 ( 2013: 0)  

Notaris Geefservice;  0 (2013: 0)  KvK.

Specificatie bankkosten: 0 (2013: 0) bankverklaring; 344 (2013: 401) kosten rekening; 475

(2013: 466) transfer provisie buitenland.

7.8 Rentebaten

Rente spaarrekening ASN Bank 1.847 2.405
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