Stichting Ariana
Financieel jaarverslag 2012
Bestuur en contactpersonen
Mw. dr. R. de Kanther (voorzitter)
Mw. A. Khalil (vice-voorzitter)
Mw. P. Zamani (secretaris)
Mw. A. Lewerissa (penningmeester)
Mw. K. Theelen (2e penningmeester)
E-mail: r.dekanter1@home.nl
Postadres: t.a.v. Stichting Ariana,
Lage kanaaldijk 88a, 6212 AK MAASTRICHT

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 2012
Het onderstaande overzicht geeft een weergave van de saldi per 1 januari 2012.
SOORT REKENING
ING ZAKELIJKE REKENING
ING SPAARREKENING
TOTAAL SALDO
ROBECO REKENING
TOTAAL VERMOGEN

SALDO PER 1 JANUARI 2012
€ 10.500,04
€ 16.536,51
€ 27.036,55
€ 46.671,91
€ 73.708,46

Hieronder volgt een overzicht met de inkomsten en de uitgaven voor het jaar 2012.
INKOMSTEN
Inkomsten donateurs
Inkomsten fondsen
Voorlichting en informatiebijeenkomsten
Verkoop markt
Subsidie
Verkoop kookboek
Rente spaarrekening
Rente Robeco

TOTAAL

BEDRAG
€ 13.607,53
€ 15.500,00
€ 1.271,60
€ 476,30
€ 1.800,00
€ 25,00
€ 216,43
€ 881,59

€ 32.896,86 / € 33.778,45

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

BEDRAG
€ 468,40
€ 27.880,00
€ 540,00
€ 265,65
€ 354,93

€ 29.508,98
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De inkomsten voor 2012, voornamelijk afkomstig van donateurs en fondsen, leverden een totaal van 33.778,45 euro op. In vergelijking met
2011 is dit een daling van 17,7%. De uitgaven van Stichting Ariana waren in totaal 29.508,98 euro. In vergelijking met 2011 is dit een daling van
4,1%.
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 zijn in eerste instantie bestemd voor het stimuleren van het onderwijs. We streven ernaar met de
overheadkosten tussen de 10% en 15% van de totale jaarlijkse uitgaven te blijven. Onder de overheadkosten verstaan we de kosten voor het
beheer van de stichting. 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.
Naast de gebruikelijke studietoelage van de studenten naar Empowerment Center for Women (ECW) en de bijbehorende bankkosten
bestonden de uitgaven in 2012 ook uit kosten die gepaard gingen met voorlichting en informatiebijeenkomsten en overheadkosten. Zo nam de
stichting in mei deel aan het interculturele festival El Dunya in Maastricht georganiseerd door het Mondiaal Centrum. In juni werd een
teambuilding uitje georganiseerd naar Floriade. Op zaterdag 1 september kookten Asifa Khalil en Nazifa Haroon een heerlijke Afghaanse
maaltijd voor 40 personen in het clubgebouw van de Maastrichtse watersportclub. Na de maaltijd hebben Ruth de Kanter en Asifa Khalil
voorlichting gegeven over het werk van stichting Ariana.
Het financieel boekjaar 2012 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 2012
€ 9.221,49
€ 21.202,94
€ 30.424,43
€ 47.553,50
€ 77.977,93
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