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Financieel jaarverslag Stichting Ariana 2019 

Het onderstaande overzicht geeft een weergave van de saldi per 1 januari 2019. 
 

SOORT REKENING SALDO PER 1 JANUARI 2019 

ING ZAKELIJKE REKENING € 5.685,10 

ING SPAARREKENING € 9.182,28 

TOTAAL SALDO € 14.867,38 

ROBECO REKENING € 50.160,25 

TOTAAL VERMOGEN € 65,027.63 
 

Hieronder volgt een overzicht met de inkomsten en de uitgaven voor het jaar 2019. 

 
INKOMSTEN 

BEDRAG UITGAVEN BEDRAG 

Inkomsten donateurs                                                                                                               
Inkomsten fondsen         
Rente spaarrekening 
Rente Robeco                                                                                                                                                                     

€ 3343,85 
€ 4230,36 

€ 2,47 
€ 5,01 

 

Buitenlandse betalingsverkeer en bankkosten 
ECW 
Donateurs terugboeking 
Overheadkosten stichting Ariana 
(o.a.boekhouder, afghanistanreis, etc) 
 

€ 235,88 
€ 10890,00 

€ 70 
€ 3988,01 

 
 

 

TOTAAL € 7576,68 / € 7581,69  € 15183,89 
 
De inkomsten voor 2019, voornamelijk afkomstig van donateurs en fondsen, leverden een totaal van 7581,69 euro op. In vergelijking met 2018 is dit 
een daling van 19,1%. De uitgaven van Stichting Ariana waren in totaal 15183,89 euro. Vergeleken met 2018 is dit een stijging van 23%. 
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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 inkomsten van de stichting waren vergeleken met 2018 minder. In 2019 besloten een paar van onze donateurs door persoonlijke omstandigheden 
o.a. financiële problematiek als donateur te gaan stoppen. Wij hebben hier alle begrip voor. Voorts hebben wij in 2019 geen nieuwe donateurs 
bijgekregen.  
De uitgaven worden gemaakt met het oog op het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Vergeleken met 2018 is er een stijging geweest in onze 
uitgaven. Dit komt onder andere doordat er in vergelijking tot vorig jaar er meer geld overgemaakt is naar ECW. Hierdoor zijn ook de buitenlandse 
betalingsverkeer en bankkosten meer. Voorts hebben enkele donateurs die ervoor gekozen hadden om als donateur te gaan stoppen een terugboeking 
gedaan. Naast de gebruikelijke studietoelage van de studenten naar Empowerment Center for Women (ECW) en de bijbehorende bankkosten 
bestonden de uitgaven in 2019 uit overheadkosten.  
Onder deze kosten verstaan we onder andere de kosten voor de boekhouder of een notaris, de jaarlijkse Afghanistanreis (reiskosten en verblijfskosten), 
de kosten voor het bijwonen van een bestuursvergadering, de jaarlijkse teamuitje en de kosten voor het beheer van de website; 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 in de statuten vermelden genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. We hanteren echter het principe dat 
vrijwilligers zelf geen kosten hoeven te maken om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de 
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De kosten tussen de bestuursleden onderling kunnen verschillen, dit gebeurt onder andere bij het 
bijwonen van bestuursvergaderingen. 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. 
Bestuursleden kunnen verder aanspraak maken op vacatiegeld. Vacatiegeld is een forfaitaire vergoeding aan bestuursleden of leden van de raad van 
toezicht voor hun werkzaamheden voor de stichting. Vacatiegeld is dus een vergoeding die bestuursleden kunnen ontvangen voor het voorbereiden 
en bijwonen van vergaderingen. Er geldt geen limiet aan de vergoeding; alle gemaakte en aangetoonde kosten die met de stichting te maken kunnen 
hebben worden vergoed. Over deze vergoeding is men geen belasting schuldig. Voor een uitgebreide beschrijving van onze uitgaven kunt u ons herzien 
beleidsplan en declaratiereglement raadplegen, deze zijn te vinden op onze website. 
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Het financieel boekjaar 2019 is afgesloten met de saldi zoals hieronder weergeven. 
 

SOORT REKENING SALDO PER 31 DECEMBER 2018 

ING ZAKELIJKE REKENING € 1075,42 

ING SPAARREKENING € 6184,75 

TOTAAL SALDO € 7260,17 

ROBECO REKENING € 50.165,26 

TOTAAL VERMOGEN € 57425,43 
 

Prognose voor het jaar 2020 

Voor het jaar 2020 verwachten wij niet dat de uitgaven zullen stijgen. Voorts verwachten wij dat onze inkomsten in het jaar 2020 ongeveer hetzelfde zullen 

blijven. Met het oog op de toekomst willen wij heel graag meer leerlingen en ze daarnaast langer kunnen subsidiëren, echter laten de omstandigheden het 

niet altijd toe. Op het moment is er nog veel onduidelijkheid rondom de coronavirus. Wij verwachten dat de corona binnenkort ook in Nederland zal 

verschijnen en zich snel zal verspreiden. Dit zal de fondsenwerving belemmeren. Onder fondsenwerving valt bijvoorbeeld public speaking; een lezing geven 

op scholen en daarmee geld ophalen, deelnemen aan een Nieuws & Co radioprogramma en NOS tv-programma wat zich allemaal in 2019 heeft 

plaatsgevonden. Vanwege onze sombere verwachting voor dit jaar, hebben wij in tegenstelling tot vorig jaar besloten geen verandering te brengen aan de 

studietoelage; de studiebijdrage zal rond de 20-30 euro per maand per leerling blijven. Zoals in het jaarverslag staat vermeld kunnen donateurs ook een 

student ‘adopteren’ door 40/50 euro per maand te doneren in ruil voor een regelmatige updates over de studievorderingen van de betreffende student. 

Tijdens onze Afghanistanbezoek van 2018 hebben wij in overleg met onze partnerorganisatie en de leerlingen gekozen voor een verhoging van de 

studietoelage met 5 euro per maand per leerling. Afghanistan wordt op het moment gekenmerkt door een hoog percentage van werkloosheid wat bovendien 

gepaard gaat met een periode waarin alles veel prijziger is geworden. Met het hoog op de hoge transferkosten waarmee de leerlingen te maken krijgen 

wanneer zij hun studietoelages ophalen hebben wij de studietoelage met 5 euro per maand per leerling verhoogd. Samengevat zullen de studenten met 

ingang van 2020 een toelage van € 35,00 en scholieren een toelage van € 25,00 krijgen. Ook zullen de studenten (geen scholieren) per ingang van 2019 

doorbetaald worden in de vakantiemaanden december, januari en februari. Hiervoor is gekozen omdat de vaste vakantiemaanden niet meer voor privé-

universiteiten gelden. Meer detail hierover kunt u vinden in onze beleidsplan en jaarverslag. Beiden zijn terug te vinden op onze website.  


