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Dit is het jaarverslag en financiële verantwoording over het jaar 2019 van de stichting 

‘Helping Thulo Parsel’. Dit jaarverslag is opgemaakt conform de verplichting zoals die voor 

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) is vastgesteld door de Belastingdienst. De 

stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer, RSIN 8554 37 972. Het 

bezoekadres van de stichting is Diepenhorstweg 5, te Strijen. De stichting is bereikbaar via 

email: helpingthuloparsel@gmail.com Zowel in het jaarverslag als in het financieel 

jaarverslag legt de stichting verantwoording af over haar activiteiten en de financiële 

huishouding in het jaar 2019. In dit jaarverslag is een overzicht gegeven van de activiteiten 

en resultaten van de stichting in 2019. 
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1. Managementsamenvatting 
Op 7 augustus 2015 is de stichting Helping Thulo Parsel opgericht door Hans en Fabienne 
Buijing uit Strijen. De stichting is opgericht na twee aardbevingen in april en mei in 2015 
in Nepal. Heel veel inwoners in het dorp Thulo Parsel raakten in een enkel ogenblik bijna 
alles kwijt omdat hun huis instortte. Ze waren ook meteen dakloos omdat hun huis 
onbewoonbaar was geworden. 
Het doel van de stichting was en is: “De inwoners in het bergdorp Thulo Parsel in Nepal, 
te helpen en hen financieel te ondersteunen bij de wederopbouw van een huis in het 
dorp”. Ons uitgangspunt was en is voor iedereen een zelfde huis. We willen geen 
onderscheid maken in huizen. Door dezelfde huizen te bouwen ontstaat een uniforme 
bouw en deskundigheid in het bouwen. Voor iedereen hetzelfde huis zonder verschillen. 
Ieder jaar na de bouw van weer een paar huizen kunnen weer ons doel bijstellen en 
nieuwe plannen maken. Na de bouw van de negen huizen in Bhimkhori hebben we ons 
afgelopen jaar weer vooral gericht op Thulo Parsel. In november 2019 stond de teller op 
25 huizen. 
 
In de eerste jaren na de oprichting ontving de stichting voldoende donaties om telkens 
aan het eind van het jaar nieuwe afspraken met nieuwe families te maken. Ook nu kijken 
we weer terug op een positief jaar. Omdat we transparant communiceren over de 
positieve zaken maar ook over de dingen die tegen zitten hebben onze donateurs laten 
zien veel vertrouwen te hebben in onze aanpak en zijn ons blijven steunen. Dat geeft ons 
(het bestuur) de energie door te gaan. We kunnen daarom melden dat we ook volgend 
jaar weer kunnen doorgaan met bouwen van nog meer huizen. 
 
Onze stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Een van de ANBI-voorwaarden is dat de overheadkosten niet 
meer mogen bedragen dan 10%. De stichting heeft afgelopen jaren laten zien weinig 
overheadkosten te maken, waardoor zo veel mogelijk geld rechtstreeks ten goede komt 
aan de mensen die het nodig hebben. Over 2019 hebben we verhoudingsgewijs meer 
overheadkosten moeten maken. We hebben zes keer een pakket met gereedschap en 
materiaal opgestuurd via PostNl. Andere jaren konden we deze kosten grotendeels 
voorkomen door pakketten mee te geven aan mensen die naar Nepal reisden om op 
trekking te gaan. Ondanks de meerkosten hebben we afgelopen jaar maar 2,7 % van de 
ontvangen donaties aan overheadkosten uitgegeven. De overheadkosten betreffen 
voornamelijk kosten in Nederland gemaakt voor de bankrekening, de website en nu en 
dan de verzendkosten voor materiaal. In Nepal maken we bankkosten om het geld in 
ontvangst te kunnen nemen. Ook moeten we een soort van ‘Douanerechten’ betalen 
voor de pakketten die we opsturen. 
 

2. Inleiding 
De directe aanleiding voor de oprichting van de stichting waren de aardbevingen in 
Nepal op 25 april en 12 mei 2015. Wij, Hans en Fabienne Buijing uit Strijen, zijn door hun 
trekking vakanties in de Himalaya zeer betrokken met de Nepalese bevolking en hebben 
van dichtbij ervaren onder welke erbarmelijke omstandigheden deze mensen moeten 
leven. Veel mensen uit het bergdorp Thulo Parsel hebben wij leren kennen als drager of 
gids tijdens hun reizen door de Himalaya. Door de aardbevingen zijn heel veel huizen in 
hun dorp ingestort en onbewoonbaar geworden, waardoor veel mensen dakloos zijn 
geworden. De hulp van de Nepalese overheid is langzaam op gang gekomen. Na 
vierenhalf jaar, zien we dat de hulp zich toch vooral heeft gericht op de grote steden. In 
de bergdorpen vindt de hulp en ondersteuning willekeurig plaats. We zien nog steeds 
hele gezinnen die nog steeds in een krakkemikkig hutje wonen. Wat toentertijd een 
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tijdelijk onderkomen was is nu hun permanente huisvesting geworden. In de bergdorpen 
zijn mensen voor hulp veelal op zich zelf aangewezen. We wilden de inwoners van Thulo 
Parsel (ook een bergdorp) niet in de kou laten staan en hebben hen geholpen. Familie en 
vrienden, maar ook mensen die ons initiatief om te helpen omarmden droegen bij. Wij 
ontvingen kort na de aardbeving geld maar ook goederen die daar hard nodig waren. De 
hartverwarmende reacties waren voor ons de bevestiging dat we iets goeds gingen doen. 
Ook nu, na bijna vijf jaar, blijven veel mensen ons steunen met mooie donaties. Hoewel 
de aardbevingen al weer ruim vier jaar geleden waren, is hulp nog steeds hard nodig. 
Doordat het Nepal ontbreekt aan voldoende financiële middelen gaat het herstel van het 
land nog steeds traag. De herstelwerkzaamheden zijn nog steeds zichtbaar. Nepal is 
afhankelijk van financiële hulp uit China en India. Voor het herstel van het cultureel 
erfgoed wordt Nepal geholpen door UNESCO en de Verenigde Naties. Het herstel van de 
schade in bergdorpen blijft daarbij achter. Het is voor ons fantastisch te ervaren dat we 
door hulp van een hele schare vrienden, familie maar ook bedrijven onze activiteiten nog 
steeds kunnen voortzetten. 

 

3. Oprichting stichting 
De stichting is opgericht op 7 augustus 2015 door Hans en Fabienne Buijing uit Strijen, 
kort na de aardbeving in Nepal in april en mei 2015. Onze intentie is vanaf het begin 
geweest om huizen te bouwen voor getroffen inwoners vooral in de bergdorpen. De 
stichting “Helping Thulo Parsel” is opgericht en geregistreerd bij Molenaar en Van der 
Kuijp notariaat in Strijen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door J.H. Buijing, 
(voorzitter), T.J.A. van der Hoeven (penningmeester) en R.M. Peters (secretaris). Om 
verstrengeling van belangen te voorkomen is Fabienne geen bestuurslid maar is zij 
communicatieadviseur en verricht in die hoedanigheid ‘om-niet’ werkzaamheden voor 
de stichting. De stichting stelt ieder jaar een beleidsplan op, dat voor iedereen 
toegankelijk is op de website www.helpingthuloparsel.nl. De Belastingdienst heeft bij 
beschikking van 22 oktober 2015 de stichting Helping Thulo Parsel sinds 7 augustus 2015 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)aangemerkt. De stichting is 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 
 
Een belangrijk uitgangspunt van de stichting is om de overheadkosten tot een minimum 
te beperken. Alleen kosten die strikt noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de 
stichting en het promoten van het doel (zoals bv. bankkosten, kosten communicatie in 
Nederland en Nepal, en organisatiekosten in Nepal worden vergoed door de stichting. Zo 
worden reiskosten naar Nepal en verblijfskosten in Nepal voor bestuursleden en 
vrijwilligers niet vergoed. Ook ontvangen bestuursleden, adviseurs of vrijwilligers geen 
enkele (onkosten)vergoeding.  
 

4. Financieel overzicht 
De stichting legt ieder jaar via een jaarverslag verantwoording af aan alle donateurs. Dit 
verslag is zowel een verslag wat we hebben gedaan als stichting, als ook een financiële 
verantwoording over het afgelopen jaar. De stichting geeft na afloop van ieder jaar 
volledige transparantie over de financiële huishouding van de stichting. Uiteraard is het 
bestuur bereid vragen van donateurs of derden te beantwoorden of toelichting te geven 
op het jaarverslag.  
Bedrijven of particulieren die een bevestiging van een donatie vragen, ontvangen een 
factuur van de stichting. 
In 2019 is in totaal € 19.709,90 aan donaties ontvangen. Ook dit jaar weer een mooi 
bedrag dat door heel veel mensen en bedrijven bij elkaar is gebracht. Daarnaast hebben 
verschillende bedrijven weer bijgedragen door het beschikbaar stellen van materiaal of 

http://www.helpingthuloparsel.nl/


5 
 

gereedschap. Met name Bosman Watermanagement uit Piershil, Vermaas en Apon uit 
Zuid-Beijerland en Makita uit Eindhoven zijn we zeer dankbaar voor hun steun. Ook de 
vele particulieren die de stichting nog steeds met regelmaat een donatie geven zijn we 
heel dankbaar. 
 
Om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de kosten die we hebben gemaakt, zijn 
de kosten onderverdeeld in 9 rubrieken. De uitgaven in Nepal worden gedaan door onze 
financieel coördinator, Raby Dong. Hij registreert de uitgaven in een afzonderlijke 
boekhouding en overlegt dat regelmatig aan het bestuur van de stichting in Nederland. 
Ook worden alle rekeningen eerst in kopie en later in origineel overlegd en overhandigd 
aan het bestuur in Nederland. Hoewel het in Nepal geen gebruik is een rekening te geven 
bij aankopen van goederen is voor de meeste uitgaven een factuur aanwezig. Voor 
goederentransport en vervoerskosten worden geen facturen verstrekt. Over de prijs voor 
het transport moet voortdurend worden onderhandeld. Het transport wordt in Nepal 
door individuele mensen met een vrachtauto gedaan. De transportkosten zijn dit jaar in 
verhouding wat meer dan andere jaren. Dat komt omdat alle huizen dit jaar op 
verschillende locaties zijn gebouwd. De bouw staat al sinds het begin onder leiding van 
Sanu Shivabakthi. 
 
We hebben naar rato afgelopen jaar meer kosten gemaakt voor het verzenden van 
materiaal naar Nepal. We konden dit jaar geen gereedschap en materiaal meegeven aan 
reizigers naar Nepal. Ook zijn wij zelf afgelopen jaar niet naar Nepal afgereisd voor een 
trekking. Hans is op eigen kosten nog wel in december naar Thulo Parsel geweest om 
nieuwe afspraken te maken voor de bouw van nieuwe huizen. Helaas kon hij beperkt 
bagage meenemen en kon hij geen gereedschap en materiaal meenemen. 
Onze financiële situatie is ook voor het komende jaar voldoende om nieuwe huizen te 
bouwen.  
 
De materiaalkosten zijn in verhouding hoger dan afgelopen jaren. Dat komt omdat we in 
2019 ook extra balken en platen voor zolders voor eerder gebouwde huizen hebben 
aangeschaft die nog niet in de huizen waren aangebracht. In het begin van ons project 
waren balken en platen heel moeilijk te krijgen. Ook konden we geen bekwame 
timmerlieden vinden, omdat die overal heel veel aan het werk waren.  
 
In 2019 hebben we de volgende uitgaven gedaan. 
 
- Materiaal   €   15.764,04 
- Gereedschap   €             5,68 
- Transport   €     1.131,73 
- Watervoorziening  €            0,00 
- Communicatie   €            0,00 
- Overhead Nepal  €          73,31 
- Overhead Nederland  €         354,80 
- Bankkosten Nederland  €         119,39 
- Voorzieningen bouwploeg €         568,79 
We hebben in 2019 drie huizen gebouwd in Thulo Parsel.  
 

5. Toelichting op financieel overzicht 
De financiële situatie is in 2019 nog steeds goed. We kunnen de bouw van huizen in het 
jaar 2020 continueren. We hopen ook de watervoorziening in het dorp het komend jaar 
ook structureel echt te verbeteren. 
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We hebben het afgelopen jaar weer bijna net zo veel donaties ontvangen als het vorig 
jaar. En omdat we vorig jaar drie huizen hebben gebouwd geeft ons dat dit jaar ruimte 
om  weer vijf huizen te bouwen.  Ook dit jaar hebben we weer bijzondere donaties 
ontvangen. Vermeldenswaardig is dat we ook ieder jaar naast trouwe donateurs ook 
nieuwe donateurs zich melden met mooie giften. In totaal hebben we weer € 19.709,90  
ontvangen.  
Met het huidige saldo betekent dit, dat we aan het eind van het jaar afspraken konden 
maken met vijf nieuwe gezinnen om voor hen een huis te bouwen. Uiteraard doen we 
dat volgens de voor ons bekende afspraken. Alle gezinnen kennen de afspraken en 
hebben daar ook een contract voor ondertekend. Wij betalen materiaal en het gezin 
betaalt een dag salaris aan onze mensen die werken. Én ze verzorgen het eten tijdens de 
hele bouw voor de bouwers. Met Sanu zijn afspraken gemaakt dat hij in 2020 de vijf 
huizen voor de stichting gaat bouwen die we aan bewoners hebben toegezegd. Sanu 
werkt niet meer in Kathmandu maar krijgt nu door zijn manier van werken en zijn bouw-
ervaring, voldoende werk in de directe omgeving van Thulo Parsel. Sanu heeft de 
beschikking over het gereedschap van de stichting. 
Ook dit jaar konden we de overheadkosten weer heel laag houden. Dit is een van onze 
belangrijkste uitgangspunten om via de financieel jaarverslagen duidelijk te maken dat 
geld niet wordt besteed aan overbodige zaken. Het geld willen we zo veel mogelijk 
terecht laten komen waarvoor het is gedoneerd. 
Omdat wij geen vergoedingen aan bestuur of vrijwilligers verstrekken zijn de 
overheadkosten laag. Aan overheadkosten hebben we totaal dit jaar € 547,50 
uitgegeven. In Nederland hebben we € 474,19 aan bankkosten en verzendkosten 
uitgegeven en in Nepal € 73,31 o.a. aan bankkosten en invoerrechten. Het is in Nepal 
gebruikelijk dat je voor het in ontvangst nemen van je postpakket een vergoeding moet 
betalen. Waarbij een (post) -medewerker de inhoud van het pakket op waarde schat en 
dan via een niet te doorgronden berekening de kosten berekent. De factuur voor de 
website is pas in januari betaald en komt dus een jaar later in de uitgaven. 
Bij elkaar is dit jaar aan overhead dan 3,0% van de uitgaven en 2,7% van de ontvangen 
donaties uitgegeven. Dit is ver onder het volgens de Belastingdienst toegestane 
percentage van 10%. De overheadkosten zijn iets meer dan we vooraf hadden ingepland. 
Dat is dit jaar veroorzaakt door het verzenden van pakketten met materiaal en 
gereedschap. Bij elkaar €354,80.  
Het bestuur heeft besloten zowel Sanu als Raby een prestatiebonus te geven van 
NPR30.000 (€250,00) voor hun tomeloze inzet en werk in 2019. Hans heeft in december 
2019 de bonus uitgereikt. Tevens hebben beide mannen een getuigschrift ontvangen 
voor hun werk in de afgelopen vier jaar. 
 
Ons project en onze huizen trekken aandacht van heel veel mensen uit de weide 
omgeving. Mensen komen kijken hoe we bouwen en zien dat het stevige en mooie 
huizen zijn. we krijgen veel lof en complimenten. Ook van overheidsfunctionarissen 
krijgen we de complimenten. Mensen uit andere districten van Thulo Parsel horen ook 
van onze huizen en lopen soms uren om de huizen te bekijken. Omdat (te) veel mensen 
graag in aanmerking willen komen voor een huis van de stichting beoordelen we altijd 
zelf eerst de situatie ter plekke voordat het bestuur een besluit kan nemen. 
Onze financiële ruimte was afgelopen jaar voldoende om drie huizen te bouwen, die 
inmiddels ook zijn gebouwd.  
We hebben afgelopen jaar veel materiaal moeten opsturen naar Nepal. We maakten 
afgelopen jaar extra kosten voor het transport van materiaal en gereedschap, dat voor 
het grootste gedeelte nog steeds wordt gesponsord. Veel van de materialen en 
gereedschappen zijn in Nepal niet te koop of is van inferieure kwaliteit. We versturen het 
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materiaal via PostNL. Ondanks dat het telkens een risico blijft of pakketten daadwerkelijk 
aankomen is tot op heden altijd alles aangekomen.  
Vorig jaar sloten we de jaarcijfers af met een klein overschot in kas. Dit verschil is ook dit 
jaar nog steeds aanwezig. Door de koersverschillen waar we bij de bestellingen van 
materiaal mee te maken hebben is het overschot dit jaar iets minder geworden. 
Was dit overschot vorig jaar €728,00, aan het eind van 2019 is dit nog € 706,83. 
 

6. Aanpak en resultaten 
De watervoorziening is en blijft een probleem in Thulo Parsel. Afgelopen jaar hebben we 
de waterpijp aangelegd en gebruik gemaakt van professionele koppelingen die Bosman 
watermanagement uit Piershil heeft geregeld. Helaas is de bron vanwaar de waterpijp is 
aangelegd weer door een forse aardverschuiving onder het puin verdwenen. Door een 
klein mirakel is de waterpijp met de bron onder het puin verdwenen maar geeft nog 
steeds water. Veel minder dan voorheen maar er komt nog water doorheen. Een nieuwe 
bron is inmiddels weer gevonden en zorgt voor water in het dorp. Helaas ligt deze bron 
niet hoog genoeg om voldoende waterdruk te genereren. De hoeveelheid water is in de 
natte periode net toereikend voor het dorp. Het plan om een stabiele grotere voorraad 
water te creëren neemt nu steeds vastere vorm aan.  
 

7. Voortgang 
Dit jaar hebben we drie huizen gebouwd. We zien dat de huizen steeds beter worden 
gebouwd en mooier worden afgewerkt door de nieuwe bewoners. Helaas hebben we 
ook meegemaakt dat de vrouw van een echtpaar dat net drie maanden in het nieuwe 
huis woonde helaas overleed. Dat is natuurlijk een hard gelag. Dit echtpaar heeft bijna 
vier jaar moeten overleven in een schuur waar eerst de geiten stonden. Je zou willen dat 
we het huis eerder hadden kunnen bouwen. Het is en blijft triest dat we nog steeds 
situaties tegenkomen waarbij we ons afvragen “hoe is het mogelijk?”. Desalniettemin 
proberen we telkens weer alle verzoeken op noodzaak en urgentie goed af te wegen.  
De eerste huizen die we hebben gebouwd hadden nog geen zolder omdat we toentertijd 
niet voldoende balken konden krijgen. De balken hebben we later gekocht en alle 
bewoners dringend aangeraden deze balken alsnog in het huis te maken en er ook een 
zoldervloer in te leggen. Dit maakt de constructie van het huis veel steviger. Hans heeft 
in december alle huizen bekeken en kon tevreden zijn. In alle huizen zijn de balken 
bevestigd en is een zolder gemaakt. 
De huizen zien er nog steeds prima uit.  
Nadat we negen huizen hadden gebouwd in Bhimkori was het plan om in 2019 nog een 
tiende huis te bouwen voor een familie die in een heel slecht huis woonde aan de rand 
van het dorp. Er waren enkele invloedrijke dorpsbewoners die het niet eens waren met 
onze afwegingen en ons besluit en wilden eigenlijk zelf ook een huis. Wij zijn nog steeds 
van mening dat de financiële situatie van een gezin, de staat van het huis en de 
gezinssituatie van invloed is op onze besluitvorming. Het bestuur was van mening dat 
alleen dit gezin in aanmerking kwam voor een huis. Op basis van deze criteria bepalen wij 
wie wel en wie niet in aanmerking komt voor een huis van de stichting. Omdat er door de 
gespannen situatie voor onze mannen geen prettige werkomgeving kon worden 
gegarandeerd hebben wij besloten het huis niet meer te bouwen. Helaas is dit heel triest 
voor het ene gezin.  
 
Het bezoek dat Hans in december heeft gebracht aan Thulo Parsel was bedoeld om de 
bouw van het afgelopen jaar te bekijken, maar ook om nieuwe families te bezoeken die 
een verzoek hadden gedaan. Er zijn meerdere verzoeken van families binnengekomen of 
de stichting voor hen ook niet een huis kan bouwen. Om alle verzoeken goed te 
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beoordelen heeft Hans in december samen met Raby, Sanu en Jit de status van de 
huizen, maar ook de gezinssituatie beoordeeld. Er is heel kritisch gekeken en niet alle 
verzoeken konden worden gehonoreerd. Wel hebben we een gezin, dat ons zag en vroeg 
naar hun huis te komen kijken, een huis toegezegd. Deze mensen woonden in een heel 
klein slecht en gevaarlijk hutje. Hun situatie was slechter dan de andere verzoeken die 
we kregen dus hebben we besloten voor deze vrouw en haar dochter een huis te 
bouwen. 
 
In  december heeft Hans ook de oude en nieuwe waterbron bekeken. Samen met Raby 
en Jit heeft hij gekeken naar de mogelijkheden hoe het water naar de huizen in het dorp 
kan worden gebracht. De nieuwe bron ligt te laag om het water via waterpijp naar alle 
huizen te brengen. Beste optie lijkt nu een grote tank van 5000ltr aan de rand van de 
weg waar iedereen water kan tappen. Dat is een wijziging van het eerdere plan. De 
Nepali dachten vorig jaar nog dat er wel voldoende hoogteverschil zou zijn. Dat was een 
inschatting op gevoel. Hans heeft nu kunnen meten dat het verschil te weinig is. 
 
Aan het eind van het jaar was het eigenlijk de bedoeling om een werkbezoek te brengen 
aan Thulo Parsel, met Hugo van der Sluis en Remco Apon en nog twee jonge ambitieuze 
mannen. We wilden de watervoorziening bekijken en meteen ter plekke met elkaar 
verbeteren. Door omstandigheden is dit werkbezoek op het laatst moment geannuleerd. 
Hans is daarom alleen geweest en heeft de huizen en de waterbronnen bekeken. Op 
basis van deze beoordeling wordt nu serieus overwogen een grote permanente 
watervoorraad voor het hele dorp te creëren. 
  

8. Materiaal. 
Door intensief gebruik is de zware boormachine en de slijptol aan vervanging toe. De 
apparaten gaan haperen en hebben niet meer de kracht van weleer. Makita in Eindhoven 
en Bosman Watermanagement uit Piershil stonden heel snel garant om ons te helpen 
met nieuwe machines. We bieden onze mannen graag professioneel gereedschap en dat 
is op deze manier geborgd. Het is fantastisch dat deze bedrijven ons zo goed 
ondersteunen met goed gereedschap. En dat al vanaf het begin dat we aan het werk zijn 
in Nepal. 
Ook ons grote aggregaat lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Het aggregaat is wel 
noodzakelijk om de verschillende apparaten tegelijk te laten werken. Hoewel we nu 
gebruik maken van een kleiner aggregaat gaan we proberen het aggregaat in 2020 te 
laten reviseren in Kathmandu. We zien dat al ons gereedschap zeer intensief wordt 
gebruikt. Ook het klimaat dat heel vochtig is komt niet ten goede aan de levensduur van 
het gereedschap. Wanneer het aggregaat niet kan worden gereviseerd zullen we nieuw 
aggregaat moeten aanschaffen in Kathmandu.  

 
9. Dankwoord 

Het is hartverwarmend te constateren dat we nog steeds zo veel steun en support 
krijgen voor het werk van onze stichting. We hebben afgelopen jaar van heel veel 
bekende maar ook nieuwe sponsors mooie donaties ontvangen. Daardoor kunnen we 
nog steeds huizen bouwen voor gezinnen in Nepal die het hard nodig hebben. 
We willen dan ook iedereen heel hartelijk bedanken voor de steun die we hebben mogen 
ontvangen. We realiseren ons heel goed dat we ons werk alleen kunnen doen door de 
steun en donaties van deze mensen. 
We gaan daarom ook door met het werk wat heel dankbaar is om te doen. 
We zullen daarbij niet afwijken van onze principes en de normen en waarden waar we zo 
aan hechten.    
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10. Baten en lasten en balans 

 

 
 

 

 

Balans van de stichting Helping Thulo Parsel

Over het boekjaar jaar 2019.

datum Debet datum Credit

31-12-19 Rekening Courant 7.671,82 31-12-19 Afschr. materieel/gereedschap* 175,00

31-12-19 Rabo Doelreserveren 22.481,89 31-12-19 Eigen vermogen 40.124,23

Saldo Nepal 9.970,52

31-12-19 Materieel/apparatuur 175,00

(nieuwe boor + slijp app)

Totaal 40.299,23 40.299,23

Agrregaat en cementmolen zijn door intensief gebruik afgeschreven
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Staat baten en lasten 
Boekjaar 2019

Baten

Euro

Donaties 2019 € 19.709,90

Totaal € 19.709,90

Lasten

Euro Euro

Kosten Rabobank 2019 119,39

Overhead diversen (Nederland) 354,80

Overhead diversen (Nepal) 73,31

Kosten overhead (incl. kosten bank) 547,50

Kosten materiaal 15.764,04

Kosten gereedschap 5,68

Kosten transport 1.131,73

Kosten watervoorziening 0,00

Kosten Communicatie 0,00

Kosten Bouwploeg december 2019 568,79

Totaal 18.017,74

Controle staat Euro

saldo Rekening courant 1-1-2019 14.430,58

Saldo Doelreserveren 1-1-2019 22.478,87

Totaal donaties 2019 19.709,90

Saldo Raby 1-1-2019 (NPR 102731) 815,79

Totaal 57.435,14

Totaal aan uitgaven 2019 18.017,74

Saldo 39.417,40

Saldo 31-12-2019 Euro

Rekening courant 7.671,82

Saldo Doelreserveren 22.481,89

Totaal 30.153,71

Saldo Raby Dong Kathmandu (NPR 1.255.557,00) 9.970,52

40.124,23

Verschil in kas (overschot) 706,83

Stichting Helping Thulo Parsel


