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Financieel jaarverslag Stichting Ariana 2015
Het onderstaande overzicht geeft een weergave van de saldi per 1 januari 2015.
SOORT REKENING
ING ZAKELIJKE REKENING
ING SPAARREKENING
TOTAAL SALDO
ROBECO REKENING
TOTAAL VERMOGEN

SALDO PER 1 JANUARI 2015
€ 6.063,69
€ 15.908,22
€ 21.971,91
€ 49.089,62
€ 71.061,53

Hieronder volgt een overzicht met de inkomsten en de uitgaven voor het jaar 2015.
BEDRAG
INKOMSTEN
Inkomsten donateurs
Inkomsten fondsen
Rente spaarrekening
Rente Robeco
TOTAAL

€ 8.958,25
€ 6.060,00
€ 140,99
€ 598,75
€ 15.159,24 / € 15.757,99

UITGAVEN
Buitenlandse betalingsverkeer en bankkosten
ECW
Donateurs terugboeking
Overheadkosten stichting Ariana

BEDRAG
€ 264,62
€ 7.260,00
€ 450,00
€ 1513,27
€ 9.487,89

De inkomsten voor 2015, voornamelijk afkomstig van donateurs en fondsen, leverden een totaal van 15.757,99 euro op. In vergelijking met
2014 is dit een daling van 33,9%. De uitgaven van Stichting Ariana waren in totaal 9.487,89 euro. In vergelijking met 2014 is dit een daling van
60,9%.
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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. Onder overheadkosten van stichting Ariana vallen onder
andere de kosten die gepaard gaan met het maken van de nieuwsbrieven. 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 huidige secretaris). Dit scheelt circa 100 euro
per jaar.
Om de een à twee jaar vindt er een reis naar Afghanistan plaats om kennis te maken met de scholieren en studenten, begeleidende en
motiverende lezingen te geven, nieuwe studenten te selecteren samen met ECW (naast de selectie die het hele jaar door plaatsvindt door
ECW), mee te lopen met de studenten/scholieren en samen met de leerlingen en onze partner-organisatie te kijken naar verbeterpunten. In
november 2015 maakte de voorzitter deze reis naar Afghanistan. De uitgave voor de volledige reis van de voorzitter was € 986,00. Dit bedrag
was een som van onder andere het vliegticket, de 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. Een nieuwe kostenpost die bijkwam bij de overheadkosten dit jaar zijn de kosten die gepaard gaan met de IBANC software.
Deze software wordt door de stichting gebruikt om incasso’s uit te voeren.
Het financieel boekjaar 2015 is afgesloten met de saldi zoals hieronder weergeven.
SOORT REKENING
SALDO PER 31 DECEMBER 2015
ING ZAKELIJKE REKENING
€ 10.594,05
ING SPAARREKENING
€ 17.049,21
TOTAAL SALDO
€ 27.643,26
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ROBECO REKENING
TOTAAL VERMOGEN

€ 49.688,37
€ 77.331,63
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