
 

                                                                                                                                             Herziene versie 01-01-2017 © Stichting Ariana, H. Riaz 

 

 

 

 

Stichting Ariana  
Financieel jaarverslag 2014 

 

 Bestuur en contactpersonen      
 Mw. drs. F. Wahedi (voorzitter) 
 Mw. M. Wahedi (secretaris)     
 Mw. D. Manojlovic (penningmeester)  
 
 

Website: www.stichtingariana.nl  
E-mail: stichtingariana@gmail.com 
Postadres: t.a.v. Stichting Ariana,  
Rochussenstraat 516, 3015 ZD ROTTERDAM 
 
 
Huidig postadres: t.a.v. Stichting Ariana, 
Achter de lange stallen 32E, 4811HM BREDA 

 

 



 

                                                                                                                                             Herziene versie 01-01-2017 © Stichting Ariana, H. Riaz 

Financieel jaarverslag Stichting Ariana 2014 

Het onderstaande overzicht geeft een weergave van de saldi per 1 januari 2014. 
 

SOORT REKENING SALDO PER 1 JANUARI 2014 

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 
 

Hieronder volgt een overzicht met de inkomsten en de uitgaven voor het jaar 2014. 

 
INKOMSTEN 

BEDRAG UITGAVEN BEDRAG 

Inkomsten donateurs                                                                                                               
Inkomsten fondsen    
Overboeking zakelijke spaarrekening                                                                                                                
Rente spaarrekening 
Rente Robeco                                                                                                                                                                     

€ 11.932,75 
€ 6.500,00 
€ 4.607,00 

€ 252,51 
€ 559,76 

 

Buitenlandse betalingsverkeer en bankkosten 
ECW 
Donateurs terugboeking 
Overheadkosten stichting Ariana 
Overboeking zakelijke spaarrekening                                                                                                
 

€ 399,80 
€ 18.545,00 

€ 80,00 
€ 637,51 

€ 4.607,00 

TOTAAL € 23.292,26 / € 23.852,02  € 24.269,31 
 

De inkomsten voor 2014, voornamelijk afkomstig van donateurs en fondsen, leverden een totaal van 23.852,02 euro op. In vergelijking met 
2013 is dit een daling van 30,8%. De uitgaven van Stichting Ariana waren in totaal 24.269,31 euro. In vergelijking met 2013 is dit een daling van 
40,8%. 
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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 2014 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. 
Op 29 mei 2014 vond het jaarlijkse El Dunya Festival plaats in Maastricht. Stichting Ariana is er elk jaar bij dus ook in 2014 was de stichting 
aanwezig om Afghaanse kleding, accessoires en niet te ontbreken lekkere Afghaanse hapjes te verkopen. Op 14 juni 2014 organiseerde 
Humanitas Samenspraak Maastricht voor haar vrijwilligers een dag-uitje. Hier hoort natuurlijk ook lekker eten bij. Stichting Ariana verzorgde 
voor de lunch een heerlijke buffet bestaande uit allerlei Afghaanse hapjes. Ook gaf de voorzitter een presentatie over de stichting en 
voorlichting over onderwijs voor meisjes in Afghanistan. De kosten die door het bestuur werden gemaakt bij het El Dunya Festival en de lunch 
voor Humanitas Samenspraak Maastricht vielen onder overheadkosten. De kosten voor de kerstkaarten die werden gestuurd naar donateurs 
worden ook gerekend onder de overheadkosten van de stichting. Een nieuwe kostenpost die dit jaar bij de overheadkosten kwam, bestond uit 
de kosten die samenhangen met het onderhoud voor de website. 
 

Het financieel boekjaar 2014 is afgesloten met de saldi zoals hieronder weergeven. 
 

SOORT REKENING SALDO PER 31 DECEMBER 2014 

ING ZAKELIJKE REKENING € 6.063,69 

ING SPAARREKENING € 15.908,22 

TOTAAL SALDO € 21.971,91 

ROBECO REKENING € 49.089,62 

TOTAAL VERMOGEN € 71.061,53 
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