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Dit is het jaarverslag en financiële verantwoording over het jaar 2020 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 ‘Helping Thulo Parsel’ staat bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer, 

RSIN 8554 37 972. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 

KVK 63878429. 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 2021. In dit jaarverslag is een overzicht gegeven van de 

activiteiten en resultaten van de stichting in 2021. 
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1. Managementsamenvatting 
De stichting Helping Thulo Parsel is opgericht op 7 augustus 2015 door Hans en Fabienne Buijing 
uit Strijen. De stichting is opgericht na twee hevige aardbevingen in april en mei in 2015 in Nepal. 
Veel inwoners in het bergdorp Thulo Parsel raakten in een enkel ogenblik bijna alles kwijt omdat 
hun huis, met al hun bezittingen, instortte. Ze waren vaak ook meteen dakloos omdat het huis 
onbewoonbaar was geworden. Hans en Fabienne waren door hun trekkingtochten in de 
Himalaya bekend in het dorp Thulo Parsel. 
Het doel van de stichting is vanaf het begin: “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: We bouwen voor iedereen een zelfde huis”. We willen geen onderscheid 
maken in huizen. Door dezelfde huizen te bouwen ontstaat een uniforme bouw en krijgen de 
mensen ervaring in het bouwen. Na ieder jaar zullen we ons doel evalueren en een plan maken 
voor het volgende jaar. Na de bouw van de eerste huizen in Thulo Parsel hebben we in 2017 ook 
negen huizen gebouwd in het bergdorp Bhimkhori. We zullen ons het komend jaar weer richten 
op huizen in Thulo Parsel. Aan het eind van 2021 hebben we ons 37ste huis gebouwd. 

 
Door de Corona pandemie is het voor Nepal een heel bijzonder jaar geweest. Nepal heeft fors 
geleden onder de pandemie. De grootste bron van inkomsten, het toerisme, viel in een klap weg. 
Voor veruit de meeste inwoners van de bergdorpen, die hun geld verdienen als drager of gids 
tijdens trekkings in de Himalaya, betekent dit dat mensen van de een op de andere dag geen 
inkomsten meer hebben. Door een groot tekort aan artsen en ziekenhuizen in deze meestal 
moeilijk bereikbare bergdorpen is er weinig controle op de besmettingen als gevolg van het 
coronavirus. Het berglandschap kent een slechte infrastructuur waardoor niet iedereen toegang 
heeft tot medische zorg.  
Ondanks de pandemie hebben we het afgelopen jaar onze plannen kunnen realiseren. Zelfs meer 
dan dat. Onze bouwers uit Thulo Parsel, hebben onder de begeleiding van technisch projectleider 
Sanu weer puik werk geleverd.  
We hebben onze plannen, zoals we die ieder jaar omschrijven in ons jaarplan, ook dit jaar weer 
ruimschoots weten te realiseren. Net als in andere delen van de wereld zijn de prijzen van 
grondstoffen en dus van materiaal verhoogd. Hierdoor zijn onze kosten dit jaar wat hoger 
uitgevallen dan vorig jaar. 
Het kan niet vaak genoeg worden gezegd, maar we zijn onze donateurs natuurlijk heel veel dank 
verschuldigd. Ook het afgelopen jaar weer hebben we veel donaties ontvangen zodat we ook 
voor komend jaar weer plannen kunnen maken voor de bouw van nieuwe huizen.  

 
Bij de oprichting van de stichting werd de stichting al heel snel 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 ook het 
afgelopen jaar weer laten zien weinig overheadkosten te maken, waardoor zo veel mogelijk geld 
rechtstreeks ten goede komt aan de mensen die het nodig hebben.  
 
Ook het afgelopen jaar hebben we bijna geen overheadkosten. Slechts 1,1 % van de ontvangen 
donaties zijn aan overheadkosten uitgegeven. De overheadkosten in Nederland zijn wel hoger 
door hogere kosten voor de website. Ook de verzendkosten voor pakketten zijn flink duurder 
geworden door de coronapandemie. In Nepal maken we alleen kosten voor het in ontvangst 
nemen van het pakket en voor het opnemen van geld.  
 

2. Inleiding 
Ook het afgelopen jaar hebben we de gezinnen in Thulo Parsel geholpen met voedselpakketten. 
We zijn enerzijds blij dat we kunnen helpen en anderzijds zijn we bezorgd over de 
zelfredzaamheid van de mensen in de bergdorpen. Zodra een bron van inkomsten wegvalt, zoals 
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nu in de toeristenbranche, hebben de mensen geen reserve of mogelijkheid ergens anders op 
terug te vallen. Het kastenverschil maakt het voor inwoners van bergdopen van de lagere kasten 
extra moeilijk ander werk te vinden. In moeilijke tijden wordt het werk juist aan Nepali van de 
hogere kasten gegund. 
Naast de bouw van zes huizen zijn we gestart met de voorbereidingen voor een overkapping van 
de watertank. Sanu heeft een begroting gemaakt voor het materiaal. Het lassen moet worden 
uitbesteed en ook daarvoor worden de kosten begroot. 
Voor het gereedschap hebben we afgelopen jaar verschillende onderdelen opgestuurd. Het 
materiaal dat we in Nepal niet kunnen kopen hebben we ook opgestuurd. Hiervoor krijgen we 
nog steeds hulp van Bosman Watermanagement in Piershil en Apon & Vermaas uit Nieuw 
Beijerland. 

 

3. Oprichting stichting 
De stichting is opgericht op 7 augustus 2015 door Hans en Fabienne Buijing uit Strijen. 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 Buijing 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. 
Vanaf 2021 is iedere stichting of vereniging die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
volgens Europese wetgeving verplicht de UBO’s te registreren. Een UBO is een Ultimate 
Beneficial Owner en moet geregistreerd zijn bij de kamer van Koophandel. Onze stichting heeft in 
december aan deze verplichting voldaan en de bestuursleden als UBO aangemeld. Op 4 januari 
2022 heeft de stichting een bevestiging van inschrijving ontvangen van de Kamer van 
Koophandel.  

 
Vanaf de oprichting hebben we enkele voorwaarden in het statuut vastgelegd om ons handelen 
zuiver en transparant te houden. De overheadkosten zullen we tot een minimum beperken om 
zoveel mogelijk geld beschikbaar te stellen voor hulp aan de Nepalezen.  Alleen kosten die strikt 
noodzakelijk zijn voor het werk van de stichting 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. De jaarlijkse uitgaven zijn gedefinieerd in het financieel jaarverslag.  

 

4. Financieel overzicht 
Zoals het voor een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting met ANBI-status is 
vastgesteld, leggen ook wij ieder jaar verantwoording af voor ons financieel handelen. Het 
financieel jaarverslag is een vast onderdeel van ons jaarverslag en wordt ieder jaar binnen zes 
maanden na afloop van het jaar gepubliceerd op de site van onze stichting. We trachten de 
verantwoording ieder jaar binnen drie maanden te publiceren. 
In het jaarverslag zijn we volledig transparant over de financiële huishouding van de stichting. 
Alle uitgaven worden met instemming van het bestuur gedaan. De gemaakte kosten worden 
zowel in Nepal als in Nederland geadministreerd en in de boekhouding in Nederland verwerkt. 
Uiteraard worden alle uitgaven voor materiaal weerlegd met een factuur. Helaas is Nepal een 
land waar dit geen vanzelfsprekendheid is. Voor het vervoer van ons materiaal in Nepal, dat door 
particuliere vervoerders wordt gedaan, worden geen facturen afgegeven. Uiteraard is het 

http://www.helpingthuloparsel.nl/
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bestuur bereid vragen van donateurs of derden te beantwoorden of toelichting te geven op het 
(financieel) jaarverslag.  
Ten aanzien van donaties van bedrijven of particulieren geeft de stichting op verzoek een 
factuur. Deze factuur kan worden gebruikt ter onderbouwing van de aftrekpost ‘giften’ in de 
belastingaangifte om aan te tonen dat een donatie is gegeven aan een stichting met ANBI-status. 
De belastingdienst stelt dit niet als voorwaarde omdat onze stichting als ANBI bij de 
Belastingdienst is geregistreerd. 
 
 
In 2021 is in totaal € 34.281,05, aan donaties ontvangen. We hebben ook dit jaar weer veel 
donaties ontvangen van mensen die ons al vanaf het begin helpen en steunen. Ook hebben we 
dit jaar van nieuwe donateurs mooie giften ontvangen. 
 
Dit jaar hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van een QR-code van de bank om te kunnen 
doneren. Onder aan de nieuwsbrief en op de site is de CR-code vermeld. Mensen kunnen zeer 
eenvoudig met hun mobiele telefoon een donatie schenken door de QR-code te scannen. In het 
afgelopen jaar hebben steeds meer mensen daar gebruik van gemaakt. Het geven van een gift via 
een QR-code wordt wel als anonieme gift geregistreerd.  
 
In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat kosten van materialen en grondstoffen fors 
hoger zijn geworden. Ook de kosten voor het verzenden van pakketten naar Nepal met materiaal 
en gereedschap is veel hoger. Het is begrijpelijk dat transportkosten tijdens een wereldwjde 
pandemie tijdelijk worden verhoogd, vanwege de stijgende energieprijzen. Vervelend is het en 
niet zo goed uit te leggen, dat ook algemene en terugkerende kosten zoals onze kosten van onze 
internetprovider het afgelopen jaar fors omhoog zijn gegaan. Dit betekent helaas dat we onze 
overheadkosten, die we altijd zo laag mogelijk proberen te houden, zien stijgen.  
Ook hebben meerdere donateurs het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid een 
periodieke donatie te starten. Dat betekent dat ze voor een periode van minimaal vijf jaar 
jaarlijks eenzelfde donatie schenken. Dat betekent voor deze mensen dat het gehele bedrag van 
de donatie in de belastingaangifte aftrekbaar is. Zonder drempel. Wij zijn heel gelukkig met zulke 
donaties omdat het ons sterkt in wat we aan het doen zijn en het geeft vertrouwen voor de 
toekomst. 
 

5. Uitgaven 
In 2021 hebben we onze planning gerealiseerd en hebben we zes huizen gebouwd. We hebben 
uiteindelijk een huis meer gebouwd dan we hadden gepland. Ons plan was vijf huizen te 
bouwen, maar we hebben op verzoek van een moeder met twee kinderen een zesde huis 
gebouwd. De moeder woonde met twee kinderen al een paar jaar in een hutje van golfplaten, 
terwijl haar man geld probeert te verdienen in Dubai.  
Materiaal is onze grootste kostenpost. We kopen het materiaal in Kathmandu en Banepa., 
waarna het via particulier transport naar de bouwplaatsen moet worden vervoerd.  
Materiaal betreft de onderdelen van de cementmolen en zaagmachine die we hebben vervangen 
met onderdelen die we uit Nederland hebben opgestuurd. Het aggregaat was aan vervanging 
toe. We hebben in Kathmandu een nieuw aggregaat gekocht.  
De voedselpakketten en de geiten en kippen die we hebben aangeschaft hebben we 
ondergebracht bij speciale projecten omdat het incidentele uitgaven zijn. Opgemerkt kan worden 
dat we voor de aanschaf van de kippen en de geiten een speciale donatie hebben ontvangen. De 
kosten voor ons coördinatieteam betreffen de bonussen en onkostenvergoeding voor onze 
mensen in Nepal. 
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Materiaal 27.412 
Gereedschap      1.046 
Transport 1.565 
Watervoorziening 0 
Communicatie  180 
Voorzieningen bouwploeg 0,00 
Coördinatieteam Nepal 1.402 
Speciale projecten 1.556 
Overheadkosten (incl. 
bankkosten) 

420 

Totaal  33.581 
 

 
 

6. Toelichting op financieel overzicht 
We maken ieder jaar weer een jaarplan waarin we op basis van de financiële mogelijkheden 
realistische afspraken maken. Dat betekent dat we alleen afspraken maken waar we financieel 
aan kunnen voldoen.  
Door een kritisch en verantwoord beheer van de financiën heeft de stichting alle plannen 
afgelopen jaren kunnen realiseren en is de situatie zodanig dat we nieuwe plannen kunnen 
maken voor het komende jaar. We kunnen logistiek en financieel zes huizen bouwen per jaar. Zes 
huizen is, rekening houdend met het regenseizoen en het trekkingseizoen, ook voor onze 
bouwploeg goed te managen en ook het maximaal haalbare.  
 
Door de donaties in het jaar 2020 en het kritische uitgavebeleid waren we aan het begin van het 
jaar 2021 positief en konden we mooie ambities formuleren. Rekening houdend met onze 
financiële situatie aan het eind van 2020 konden we afspraken maken voor de bouw van vijf 
huizen. In de loop van het jaar 2021 kregen we het verzoek van een vrouw met twee dochters of 
zij niet in aanmerking kon komen voor een huis van de stichting. Na een gesprek met haar en 
nadat we hebben beoordeeld hoe ze nu woonde met haar dochters, hebben we besloten dit 
verzoek te honoreren. Zodoende hebben we het afgelopen jaar zes huizen gebouwd.  
Hoewel vanaf de oprichting van onze stichting onze core business het bouwen van huizen is, 
hebben we het afgelopen jaar weer een keer ook voedsel verstrekt aan de inwoners van Thulo 
Parsel.  
 
De overheadkosten zijn al jaren op rij laag. Dit is vanaf het begin van de oprichting van de 
stichting een van onze speerpunten geweest waar het bestuur unaniem voor heeft gekozen. Ook 
in 2021 waren onze overheadkosten weer laag. Ondanks dat we helaas zien dat algemene kosten 
ieder jaar hoger worden blijven onze overheadkosten laag. We zijn dan ook van mening dat van 
een stichting mag worden verwacht dat donaties ook daadwerkelijk worden besteed aan het 
doel waarvoor het geld is gegeven. 
Omdat wij geen enkele vergoeding aan bestuursleden of vrijwilligers verstrekken blijven de 
overheadkosten laag.  
 
Ondanks de verhoging van de algemene kosten als gevolg van de coronapandemie zijn we er ook 
dit jaar in geslaagd onze overheadkosten laag te houden. Onze overhead bedroeg in totaal 
€419,47. In Nederland hebben we € 149,54 aan bankkosten en €242,90 aan verzendkosten 
uitgegeven. In Nepal hebben we € 27,03 aan bankkosten en invoerrechten.  
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In Nepal zijn de overheadkosten als vanzelfsprekend laag. In Nepal betalen we alleen de 
noodzakelijke kosten die niet te vermijden zijn.  
In totaal is afgelopen jaar is aan overheadkosten zelfs minder uitgegeven dan een jaar eerder, in 
het jaar 2019.  Omdat het totaal van de uitgaven ongeveer gelijk is als de ontvangen donaties 
bedragen de overheadkosten zowel 1,2% van de uitgaven als ook 1,2% van het totaal ontvangen 
donaties. Voor stichtingen zijn de overheadkosten door de Belastingdienst toegestaan aan een 
maximum gebonden van 10%. Daarmee zijn onze overheadkosten dan ook dit jaar weer 
traditiegetrouw bijzonder laag.  
 

Ook in 2021 hebben we ons coördinatieteam een prestatiesbonus gegeven voor hun inzet in het 

afgelopen jaar. Ieder jaar realiseren we ons weer hoe gelukkig we ons moeten prijzen met drie 

geweldige mannen - die nu al vanaf het eerste begin - voor ons alle werkzaamheden 

coördineren, voorbereiden en uitvoeren. Sanu is onze belangrijkste man in de uitvoering, Raby in 

de logistiek en financiën en Jit is ons belangrijke contact met bestuurders in en rond het dorp. 

Inclusief de vergoeding die Raby maandelijks ontvangt voor zijn werk en gemaakte onkosten 

hebben we in totaal dit jaar €1.402 uitgegeven. Deze vergoeding voor de drie belangrijkste 

mensen voor onze stichting in Nepal hebben we afzonderlijk gecategoriseerd onder kosten 

coördinatieteam. 

Aan het eind van het jaar constateren we altijd dat we een klein verschil hebben in de staat 
baten en lasten. Dat wordt veroorzaakt door de verschillen in wisselkoersen in Nepal. De koers 
van Euro wisselt bijna dagelijks. Dit jaar hebben we een verschil van een tekort van €24,33.   

 

7. Aanpak en resultaten 
In ons zesde jaar op rij hebben we onze plannen kunnen realiseren. We bouwen de huizen nog 
steeds vanuit de visie dat als de bewoners ook een eigen bijdrage moeten leveren meer 
verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat bij alle betrokkenen. Door van de nieuwe bewoners te 
vragen het dagsalaris voor onze werkploeg te betalen tijdens de bouw, zorgt ervoor dat veel hulp 
van familie wordt gevraagd. Meer hulp betekent dat het huis sneller kan worden gebouwd. Dat 
voor onze bouwers ook tweemaal per dag moet worden gekookt, heeft als resultaat dat er twee 
keer per dag gezamenlijk wordt gegeten. Dit bevordert de samenwerking en de sociale cohesie.   
Omdat we het afgelopen jaar zes huizen hebben gebouwd was er onvoldoende tijd om de shelter 
als bescherming voor de watertank te bouwen. Deze shelter zal meteen in het begin van 2022 
worden gebouwd. 
De bouw van de huizen heeft ook een periode stilgelegen door het overlijden van de moeder van 
een van de bouwers. Uit respect, maar ook omdat er veel geregeld moest worden is er een 
periode niet gebouwd. Ook is er dit jaar veel regen gevallen in de regentijd waardoor wegen 
versperd waren en geen transport mogelijk was.   

 

8. Voortgang 
Gelukkig hebben we in 2021 de zes huizen, verspreid over het gehele jaar, kunnen bouwen. Aan 
het zesde huis wordt in januari van 2022 de laatste hand gelegd. De kwaliteit en de continuïteit 
van ons bouwproces hebben de belangstelling van de omgeving. Er komen nog steeds veel 
geïnteresseerden kijken naar de bouw van onze huizen. Families die nog steeds in een half 
ingestort huis of in tijdelijk onderkomen wonen vragen voorzichtig aan Jit of Raby hoe en of zij 
ook in aanmerking kunnen komen voor een nieuw huis. Vaste procedure is dat zowel Raby als Jit 
dergelijke verzoeken inventariseren en voorleggen aan het bestuur in Nederland. Op basis van de 
verzoeken bezoekt Raby, met Sanu en Jit, de families en bekijkt hun huis en bespreekt hun 
situatie en gezinssamenstelling. Raby maakt dan een rapportage en legt die voor aan het 
bestuur. Het bestuur beoordeelt het advies van Raby en besluit voor wie huizen worden 
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gebouwd. Wanneer in 2022 weer een of meer van de bestuursleden naar Thulo Parsel kunnen 
gaan kunnen we de bezoeken ook weer zelf afleggen. 

 

9. Materiaal & gereedschap 
Aan het eind van 2021 hebben we ons aggregaat vervangen voor een nieuw aggregaat. Ons 
‘oude’ aggregaat leverde niet meer het maximale vermogen en soms viel het apparaat ook 
helemaal stil. Daarnaast gebruikte het aggregaat steeds meer benzine. Voor de vervanging van 
het aggregaat hebben we een donatie ontvangen. 
Voor de cementmolen en de zaagtafelmachine hebben we onderdelen moeten vervangen. Deze 
onderdelen hebben we in Nederland gekocht en opgestuurd naar Nepal.  
Hoewel we heel bewust het meeste materiaal in Nepal kopen om ook daar de economie te 
steunen, ontkomen we er niet aan belangrijk materiaal en gereedschap vanuit Nederland op te 
sturen. Gereedschap is in Nederland van een veel betere kwaliteit en nu blijkt ook dat dit 
duurzamer in gebruik is. Al ons gereedschap van Makita en DeWalt werkt nog steeds. Ook ander 
gereedschap zoals boren, schroeven, bouten en moeren zijn kwalitatief in Nederland veel beter. 
Hierop willen we niet bezuinigen. We willen dat onze bouwers met goed gereedschap kunnen 
werken. Gelukkig hebben we voor veel van dit materiaal ook het afgelopen jaar weer kunnen 
rekenen op een paar trouwe donateurs uit de Hoeksche Waard. 

 
10. Dankwoord 

Wij als bestuur begrijpen heel goed dat we een verplichting hebben naar al onze donateurs. We 
voelen ons verantwoordelijk het geld dat door veel mensen aan de stichting gegeven is, zo 
zorgvuldig en zo goed mogelijk te besteden. Wij zijn dan ook al deze mensen veel dank 
verschuldigd dat we ons werk nu al zes jaar kunnen uitvoeren. Wat startte als kleinschalig 
initiatief is door volhardend werk van veel vrijwilligers om ons heen uitgegroeid tot een mooi 
project dat voorlopig nog niet eindigt. 
We zijn gelukkig en tevreden dat het initiatief is uitgegroeid tot een volwaardig project. 
Tegelijkertijd beseffen we dat we afhankelijk en nietig zijn en dat we dit alleen dankzij alle 
donateurs kunnen blijven doen. 
We willen iedereen daar heel hartelijk voor bedanken. Het is hartverwarmend dat ieder jaar 
weer nieuwe donateurs op ons pad komen en ons steunen. Door onze transparantie in onze 
verslaglegging en nieuwsbrieven zullen we altijd volledige openheid van ons handelen blijven 
nastreven. We hebben ervaren dat mensen dat waarderen en vertrouwen hebben in ons werk 
hebben. 
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11. Baten en lasten en Balans 

Baten en lasten 

Stichting Helping Thulo Parsel 
Staat baten en lasten     
Boekjaar 2021    

Baten   Euro 

Donaties 2021  € 34.281,05 

     

Totaal    € 34.281,05 

   

Lasten Euro Euro 

Overheadkosten     

Kosten Rabobank 2020   149,54 

Overhead diversen NL  242,90 

Overhead diversen (Nepal)  27,03 

Totaal overheadkosten  419,47 

Kosten materiaal   27.411,82 

Kosten gereedschap  1.046,08 

Kosten transport  1.565,11 

Kosten watervoorziening   0,00 

Kosten Communicatie  180,05 

Kosten Bouwploeg december 2019  0,00 

Coördinatieteam  1.402,88 

Speciale projecten  1.556,15 

     

Totaal    33.581,56 

   

Controle staat    
saldo Rekening courant 1-1-2021   19.912,39 

Saldo Doelreserveren 1-1-2021   40.487,00 

Totaal donaties 2021   34.281,05 

Saldo Raby 1-1-2021 (NPR 72.848) *   524,09 

Totaal    95.204,53 

Totaal aan uitgaven 2020   33.581,55 

Saldo   61.622,98 

Saldo 31-12-2020   Euro 

Rekening courant 31-12-2021   19.933,19 

Saldo Doelreserveren 31-12-2021   40.487,00 

Totaal   60.420,19 

      

Saldo Raby Dong Kathmandu 31-12-2021 (NPR 163.805) 1.178,45 1.178,45 

    61.598,64 

Negatief verschil van €24,33. Dit verschil wordt 
veroorzaakt door de sterk wisselende koersverschillen in 
Nepal. 

   

 Tekort -24,33 
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Balans 

  Balans van de stichting Helping Thulo Parsel         

  Over het boekjaar jaar 2021           

              

datum Debet     datum Credit   

              

             

31-12-21 Rekening Courant  19.933,19   31-12-21 Afschr. Gereedschap incl. aggregaat 250,00 

31-12-21 Rabo Doelreserveren 40.487,00   31-12-21 Afschr. Waterpomp+watertank 0,00 

31-12-21 Saldo Nepal 1.178,45   31-12-21 Eigen vermogen 62.348,64 

31-12-21 Aggregaat 1.000,00        

31-12-20 Waterpomp watertank 0,00        

              

             

  Totaal  62.598,64       62.598,64 

 


