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Financieel jaarverslag Stichting Ariana 2017
Het onderstaande overzicht geeft een weergave van de saldi per 1 januari 2017.

SOORT REKENING
ING ZAKELIJKE REKENING
ING SPAARREKENING
TOTAAL SALDO
ROBECO REKENING
TOTAAL VERMOGEN

SALDO PER 1 JANUARI 2017
€ 5.054,32
€ 17.129,12
€ 22.183,44
€ 50.022,57
€ 72.206,01

Hieronder volgt een overzicht met de inkomsten en de uitgaven voor het jaar 2017.

INKOMSTEN
Inkomsten donateurs
Inkomsten fondsen
Overboeking zakelijke spaarrekening
Rente spaarrekening
Rente Robeco

TOTAAL

BEDRAG
€ 5.875,55
€ 3.510,00
€ 8.000,00
€ 79,91
€ 344,20

€ 17.465,46 / € 17.809,66

UITGAVEN
Buitenlandse betalingsverkeer en bankkosten
ECW
Donateurs terugboeking
Overheadkosten stichting Ariana
Notaris en boekhouder
Kamer van koophandel

BEDRAG
€ 263,88
€ 9210,00
€ 1065,00
€ 2856,92
€ 330,75
€ 30,00
€ 13.756,55

De inkomsten voor 2017, voornamelijk afkomstig van donateurs en fondsen, leverden een totaal van 17.809,66 euro op. In vergelijking met 2016 is dit
een stijging van 20,7%. De uitgaven van Stichting Ariana waren in totaal 13.756,55 euro. Vergeleken met 2016 is dit een daling van 30,8 %.
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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 2017 uit overheadkosten. Onder
deze kosten verstaan we de kosten voor het beheer van de stichting. Onder de overheadkosten vielen dit jaar onder andere de kosten voor de software
en hosting van de website. Onderhoud van de website wordt sinds 2013 gratis door de heer Asghari gedaan (onze huidige secretaris). Dit scheelt circa
100 euro per jaar. Zoals vorig jaar in het financieel jaarverslag te lezen was, hebben de voorbereidingen van de reis naar Afghanistan in juli 2017 en
representatiemiddelen ook kosten met zich meegebracht. Deze worden ondergebracht in de overheadkosten.
Een nieuwe kostenpost waren de kosten voor de boekhouder. Laatstgenoemde is onze financiën nagelopen en heeft de financiële jaarverslagen
gecontroleerd en goedgekeurd.
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.
Voor een uitgebreide beschrijving van onze uitgaven kunt u ons herziene beleidsplan en declaratiereglement raadplegen, deze zijn te vinden op onze
website.
Het financieel boekjaar 2017 is afgesloten met de saldi zoals hieronder weergeven.

SOORT REKENING
ING ZAKELIJKE REKENING
ING SPAARREKENING
TOTAAL SALDO
ROBECO REKENING
TOTAAL VERMOGEN

SALDO PER 31 DECEMBER 2017
€ 8.683,32
€ 9.167,87
€ 17.851,19
€ 50.149,54
€ 68,000.73

Prognose voor het jaar 2018
Voor het jaar 2018 verwachten wij dat de uitgaven ongeveer hetzelfde zullen blijven. Met het oog op de toekomst willen wij, ondanks dat wij een kleine
stichting zijn en wij uit weinig mankracht bestaan (voor onder andere fondsenwerving) leerlingen langer (jaren) kunnen subsidiëren. Om deze reden hebben
wij unaniem gekozen voor een verlaging van de studietoelage en het aannemen van meer leerlingen. In overleg met het ECW is besloten dat met ingang van
2018 studenten een toelage van € 30,00 krijgen en scholieren een toelage van € 20,00. Tevens zullen de leerlingen niet doorbetaald worden in de
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vakantiemaanden december, januari, februari en maart omdat wij het geld uitsluitend voor school willen uitbetalen. Per jaar zal er dus ongeveer evenveel
geld worden overgemaakt naar het ECW, hierdoor zullen de uitgaven hetzelfde zijn als in voorgaande jaren.
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