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De inleiding
In de nieuwsbrief van mei 2016 is er een uitgebreid verslag gepubliceerd over het beloop
van Stichting Ariana in 2015. Belangrijkste onderwerpen die in de nieuwsbrief aanbod
kwamen waren: de Afghanistanreis, de voortgang van de leerlingen, selectie nieuwe
scholieren en studenten en de bestuurswisseling van 2015-2016. Middels dit verslag willen
wij u op de hoogte brengen van het financiële jaar van Stichting Ariana.
Tenslotte willen wij u danken voor uw interesse, uw steun maar met name voor uw
vertrouwen in wat educatie voor meisjes in Afghanistan kan betekenen. Van jongs af aan
krijgen wij mee hoe belangrijk het volgen van onderwijs is. Helaas is dit in een land als
Afghanistan waar kinderen tijdens oorlogen geboren en getogen worden anders. Stichting
Ariana richt zich middels een studietoelage op het verwezenlijken van educatie met name
gericht op de ondergeschikte rol van meisjes. Wij geloven dat educatie hoop biedt op
onafhankelijkheid. Wij geloven dat educatie in een samenleving waar meisjes decennia
onderdrukt worden op den duur vrijheid zal bieden. Vrijheid, een term die voor veel meisjes
in Afghanistan een illusie lijkt te zijn. Samen met uw giften lijkt Stichting Ariana verandering
te brengen en deze illusie toch werkelijkheid te maken.

Stichting Ariana financieel jaarverslag 2015
In 2015 ondersteunde Stichting Ariana met behulp van uw donaties 13 scholieren en 15
studenten met een studietoelage van 20 euro per scholier en 30 euro per student per
maand. De bemiddelingskosten voor het ECW zijn 50 euro per overboeking. Met ingang van
2016 zal het aantal scholieren en studenten die Stichting Ariana ondersteunt stijgen met
minimaal tien scholieren en vijf studenten. Voorts zal per ingang van 2016 de studietoelage
met 10 euro verhoogd.

Foto: Leerlingen zetten hun handtekening bij hun naam tijdens het afhalen van hun studietoelage. November
2015, Kabul Afghanistan.

Scholieren en studenten die in 2015 een studietoelage ontvingen
Acht van de dertien scholieren die een toelage van Stichting Ariana hebben ontvangen
hebben in november 2015 met succes hun middelbare schoolopleiding afgerond. Deze acht
scholieren hebben het Concoursexamen in februari afgelegd en worden door de Stichting
verder gefinancierd tijdens hun vervolgopleiding. De resultaten van het Concoursexamen
hebben bepaald tot welke vervolgopleiding zij toegelaten zijn. Deze scholieren vormen een
deel van de nieuwe studenten die vanaf 2016 door stichting Ariana gefinancierd zullen
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worden. Onze scholiere Nahida H.S. heeft helaas haar middelbare school niet af kunnen
maken. Onze scholiere leed aan kanker en is eind 2015 komen te overlijden. Soma S.
Mobine, onze scholiere die ook in klas 12 zat en dit jaar haar middelbare school had moeten
afronden is niet meer woonachtig in Afghanistan. Haar familie en zij zijn door
omstandigheden uit Afghanistan gevlucht. Alle overgebleven scholieren hebben hun
schooljaar succesvol afgemaakt en zijn overgegaan naar het volgend schooljaar.
Name school students 2015
1. Kirishma Sardar-Aqaa
2. Hasina Muhamad Saleem
3. Khoshboi Jan Agha
4. Karima Awaz Ali
5. Asma Khan Agha
6. Mahnaz Ab. Hamid
7. Sakina Rajab Ali
8. Soma Syed Mobine
9. Nahida Hazrat Shah
10. Arezo Sardar Mohamad
11. Amina Adel Shah
12. Mursal Mohamad Saleem
13. Sonia Ghulam Nabi

Class
Class 3
Class 3
Class 10
Class 10
Class 11
Class 12
Class 12
Class 12
Class 12
Class 12
Class 12
Class 12
Class 12

Graduation date
November 2024
November 2024
November 2017
November 2017
November 2016
November 2015
November 2015
November 2015
November 2015
November 2015
November 2015
November 2015
November 2015

Op 20 januari 2016 studeerden drie van de vijftien studenten af die in 2015 maandelijks een
studietoelage ontvingen. In de tabel zijn de studierichtingen te zien waarin zij hun diploma’s
zullen behalen. Zo gaan twee studenten in verloskunde afstuderen en heeft de derde
student haar studie rechtsgeleerdheid afgerond. Deze leerlingen zijn in geel gemarkeerd. Dit
betekent dat Stichting Ariana vanaf januari hen niet meer financieel zal ondersteunen.
Name students 2015
1. Benazir Dina M. Zaman
2. Ellah M.Yusuf
3. Nigina Mohamad Zaman
4. Zainab Syed Abas
5. Sabira Aiwaz Ali
6. Noorani M. Masom
7. Fahima Amo Jan
8. Marwa Ezatullah
9. Brishna Gh. Mohamad
10. Bilqis Abdul Wahab
11. Mursal Najibullah
12. Freshta Ziauddin
13. Gulsoma M. Rasol
14. Samia M. Ali
15. Lima abdul Shukor

Study
Law
Law
Midwivery institute (2-4 jaar)
Midwivery institute (2-4 jaar)
Medical institute midwivery
Medical
Islamic univeristy
Literature university
Science technology institute
Midwivery
Islamic
Medical
Law
Engeinering
Law

Class
Grad.Date
Class 3 | Jan 2017
Class 4 | Jan 2016
Class 2 | Jan 2016
Class 2 | Jan 2020
Class 4 | Jan 2019
Class 5 | Jan 2018
Class 3 | Jan 2017
Class 2 | Jan 2018
Class 1 | Jan 2017
Class 4 | Jan 2016
Class 3 | Jan 2017
Class 3 | Jan 2017
Class 3 | Jan 2017
Class 3 | Jan 2017
Class 3 |Jan 2018

Per ingang van 2016 zijn tien nieuwe scholieren door Stichting Ariana geselecteerd voor een
maandelijkse studietoelage. Dit zijn de scholieren die door de ECW en de voorzitter van
Stichting Ariana in november 2015 op basis van gesprekken met de vrouwen en meisjes
geselecteerd waren. In de tabel hieronder vindt u de namen van de scholieren terug. Wij
hebben nog vijf a tien plaatsen voor dit jaar. ECW zal in overleg met de stichting in de
komende periode deze plaatsen vullen met studenten.
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Hieronder treft u ook een tabel terug met leerlingen die het middelbare school met succes
hebben afgerond. Deze leerlingen gaan een vervolgopleiding doen die volledig door de
stichting gefinancierd zal worden. Binnenkort zal meer informatie (levensverhaal en foto)
over de nieuwe scholieren gepubliceerd worden en zullen ook de vervolgopleidingen van
onze ex-scholieren bekend worden gemaakt.

Foto: Enkele portretten van Stichting Ariana leerlingen. November 2015, Kabul Afghanistan.
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Financieel terugblik
Het financieel boekjaar 2015 is afgesloten met een eindsaldo van 10.594,05 euro op de
zakelijke rekening. De inkomsten afkomstig van donateurs en fondsen was in totaal
16.620,79 euro. In vergelijking met 2014 is dit een daling van 12%. De uitgaven van Stichting
Ariana waren in totaal 9.981,50 euro. In vergelijking met 2014 is dit een daling van 58%.
De uitgaven, naast de studietoelage van de studenten, over 2015 bestonden voornamelijk
uit bankkosten en transactie kosten, bemiddelingskosten voor het ECW, de
organisatiekosten van het bestuur en het bezoek van de voorzitter aan het ECW en de
ontmoeting met onze scholieren en studenten in Afghanistan wat in november 2015
plaatsvond.
Onder bestuurskosten en organisatiekosten van stichting Ariana vallen onder andere de
kosten die voor de nieuwsbrieven gemaakt worden. Ook de reiskosten van de bestuursleden
en vrijwilligers die bijvoorbeeld door de maandelijkse vergaderingen en activiteiten worden
gemaakt vallen hieronder. Voor de website betalen wij jaarlijks alleen het bedrag voor de
hosting. Onderhoud van de website wordt sinds 2013 gratis door de heer Asghari gedaan
(onze voormalige secretaris). Dit scheelt circa 100 euro per jaar. De uitgave voor de volledige
reis van de voorzitter naar Afghanistan (in november 2015) was € 1.261,85. Dit bedrag was
een som van onder andere het vliegticket, taxikosten naar en van het vliegveld, taxikosten
voor een week in Afghanistan, het verblijf van een week in Afghanistan en de cadeautjes
voor ECW en de leerlingen die wij namens de Stichting in Nederland gekocht hadden. We
vonden het leuk om iets klein te kopen en daarmee de leerlingen en ECW te verrassen. We
kozen voor parfumstokjes voor het huis en Ferrero Rocher chocolade.
Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2015:
Inkomsten van zakelijke rekening
Inkomsten donateurs
Inkomsten fondsen
Overboeking zakelijke spaarrekening
Totaal inkomsten van zakelijke rekening

€ 8.963,25
€ 6.060,00
€ 1.000,00
€ 16.023,25

Uitgaven van zakelijke rekening
Buitenlandse betalingsverkeer en bankkosten
ECW
Donateurs terugboeking
Bestuurskosten en organisatiekosten Ariana
Reiskosten van de voorzitter naar Afghanistan
Onderhoud website
Software IBANC

€ 264,62
€ 7.260,00
€ 450,00
€ 615,56
€ 1.261,85
€ 48,40
€ 81,07

Totaal uitgaven van zakelijke rekening

€ 9.981,50
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Stichting Ariana bestaat meer dan tien jaar. In de grafiek hieronder zijn de inkomsten en
uitgaven van de stichting te zien van de afgelopen zeven jaar. De inkomsten en de uitgaven
lopen redelijk gelijk op. De piek is te zien in 2007 met een totaal van ruim 65.000 euro aan
inkomsten van donateurs en fondsen. Na 2010 lopen de inkomsten af. Mede doordat de
stichting 1 grote sponsor verliest en het aantal donateurs zakt. Door de dalende inkomsten
van de afgelopen jaren was de Stichting genoodzaakt om in 2015 het aantal studerende
meisjes te verminderen en de studietoelage te verlagen. De dalende inkomsten werden
mede veroorzaakt doordat er weinig mankracht in de Stichting was die zich op
fondsenwerving kon richten (zie nieuwsbrief 24, mei 2016). Per ingang van 2016 zijn er
nieuwe bestuursleden bijgekomen waardoor het toekomstperspectief positief uitziet voor
de stichting. Het aantal donateurs in 2016 neemt toe waardoor de Stichting meer
studerende meisjes heeft aangenomen en de studietoelages met 10 euro verhoogd zijn.
Door de nieuwe bestuursleden zullen in 2016 de uitgaven zoals de bestuurskosten en
organisatiekosten hoger liggen dan in 2015, 2014 en 2013 toen de stichting door twee
personen werd bestuurd (voorzitter mw. Wahedi en penningmeester mw. Manojlovic).
Bovendien zullen er extra kosten bijkomen zoals kosten van de website; in 2016 zullen er
aanpassingen plaatsvinden aan de website van Stichting Ariana. Anders dan in andere jaren
zal Stichting Ariana vanaf 2016 een jaarlijkse bijeenkomst houden met dhr. J.A.M. de Beer.
De heer de Beer is een adviseur inzake ANBI en gepensioneerd controleleider bij het ANBIteam van de Belastingdienst. De jaarlijkse bijeenkomsten zullen als uitgangspunt het
volgende hebben: het besturen van een stichting in het algemeen en het besturen van
Stichting Ariana in het bijzonder met de nadruk op de problemen die dit meebrengt of mee
kan brengen. Met behulp van uw royale donatie en een jaarlijkse professionele en juridische
advies van een adviseur inzake ANBI zal Stichting Ariana een sterker inbreng krijgen in de
toekomst en daarmee bijdragen aan de opbouw van een goed opgeleid vrouwelijk
middenkader in Afghanistan.
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Het slotwoord
Stichting Ariana werft donateurs om bij te dragen aan de opleiding van Afghaanse meisjes en
vrouwen die daar zelf geen geld voor hebben. Ter informatie willen wij nogmaals
benadrukken dat de donaties voor dit goede doel overgemaakt kunnen worden naar INGrekeningnummer IBAN NL70INGB0008245118. Vanuit het buitenland BIC INGBNL2A t.a.v.
Stichting Ariana Studiefonds voor Afghaanse vrouwen.
Bent u een donateur en wilt u belastingaangifte doen? Stichting Ariana is een ANBIinstelling. Het RSIN-nummer van de Stichting is 812759874. Donateurs van ANBI’s mogen
hun giften onder voorwaarden aftrekken van hun belastbaar inkomen en genieten dus ook
belastingvoordeel. Ook erfrechtelijke verkrijgingen zijn vrijgesteld van erfbelasting (bron:
www.anbi.nl).
Bent u als lezer geïnteresseerd geraakt in de stichting of heeft u als donateur nog vragen? U
kunt
laagdrempelig
contact
met
ons
opnemen
via
het
e-mailadres
stichtingariana@gmail.com.
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