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Financieel jaarverslag Stichting Ariana 2013 

Het onderstaande overzicht geeft een weergave van de saldi per 1 januari 2013. 
 

SOORT REKENING SALDO PER 1 JANUARI 2013 

ING ZAKELIJKE REKENING € 9.221,49 

ING SPAARREKENING € 21.202,94 

TOTAAL SALDO € 30.424,43 

ROBECO REKENING € 47.553,50 

TOTAAL VERMOGEN € 77.977,93 
 

Hieronder volgt een overzicht met de inkomsten en de uitgaven voor het jaar 2013. 
 

INKOMSTEN BEDRAG UITGAVEN BEDRAG 

Inkomsten donateurs                                                                                                               
Inkomsten fondsen                                                                                                                   
Voorlichting en informatiebijeenkomsten                                                                              
Verkoop markt                                                                                                                                
Subsidie                                                                                                                                         
Rente spaarrekening 
Rente Robeco                                                                                                                                                                                        

€ 12.960,59  
€ 18.960,00 

€ 124,80 
€ 25,00 

€ 1.100,00    
€ 350,37   
€ 976,36  

Buitenlandse betalingsverkeer en bankkosten 
ECW 
Donateurs terugboeking 
Voorlichting en informatiebijeenkomsten 
Overheadkosten stichting Ariana 
 
 
 
 

€ 533,60 
€ 36.630,00 

€ 50,00 
€ 1.367,05 
€ 2.415,58 

 

TOTAAL € 33.520,76 / € 34.497,12  € 40.996,23 

 
De inkomsten voor 2013, voornamelijk afkomstig van donateurs, fondsen en subsidie, leverden een totaal van 34.497,12 euro op. In 
vergelijking met 2012 is dit een stijging van 2,1%. De uitgaven van Stichting Ariana waren in totaal 40.996,23 euro. In vergelijking met 2012 is 
dit een stijging van 38,9%. 
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Stichting Ariana heeft geen winstoogmerk, dit betekent dat de inkomsten van de stichting altijd gebruikt zullen worden om de doelstellingen 
van de stichting na te streven. De uitgaven worden gemaakt met het oog op het stimuleren van onderwijs. Naast de gebruikelijke studietoelage 
van de studenten naar Empowerment Center for Women (ECW) en de bijbehorende bankkosten bestonden de uitgaven in 2013 uit 
overheadkosten.  Onder deze kosten verstaan we de kosten voor het beheer van de stichting. Het is ons streven om de overheadkosten tussen 
de 10% en 15% van de totale jaarlijkse uitgaven te houden. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 
hebben wel recht op onkostenvergoeding zoals bijvoorbeeld reiskostenvergoeding. De bestuursvergaderingen worden op verschillende 
plaatsen in het land gehouden. Hierdoor kan het voorkomen dat een bestuurslid soms een grotere afstand moet afleggen dan een ander 
bestuurslid. De hoogte van de reiskosten kunnen dus per bestuurslid verschillen. 
In maart 2013 heeft Hakim Sanay van Stichting Cultureel Afghaanse huis het bestuur van stichting Ariana uitgenodigd om samen met haar het 
Afghaanse Nieuwjaar te vieren. Ook dit jaar werd er vanuit het bestuur in het Mondiaal Centrum in Maastricht gekookt voor 35 gasten. Met het 
verdiende geld konden drie meisjes in Kabul een maand naar school gaan. In 2013 vierde stichting Ariana haar tweede Lustrum. De kosten die 
gepaard gingen met de verschillende activiteiten en het Lustrum vielen onder de overheadkosten en de kosten voor voorlichting en 
informatiebijeenkomsten. 
 

Het financieel boekjaar 2013 is afgesloten met de saldi zoals hieronder weergeven. 
 

SOORT REKENING SALDO PER 31 DECEMBER 2013 

ING ZAKELIJKE REKENING € 2.686,25 

ING SPAARREKENING € 20.262,71 

TOTAAL SALDO € 22.948,96 

ROBECO REKENING € 48.529,86 

TOTAAL VERMOGEN € 71.478,82 

 

 


