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Financieel terugblik afgelopen jaren en een prognose voor 2016 en 2017
Stichting Ariana bestaat meer dan tien jaar. In de grafiek hieronder zijn de inkomsten en uitgaven van de stichting te zien van de afgelopen
jaren. 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 zal in 2016 naar verwachting toenemen waardoor de stichting meer
studerende meisjes heeft aangenomen en de studietoelages met 10 euro verhoogd zijn.
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Door de nieuwe bestuursleden zullen in 2016 de uitgaven zoals de overheadkosten hoger liggen dan in 2015, 2014 en 2013 toen de stichting
door drie personen werd bestuurd. 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 ANBI-team 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 jaarlijks professioneel en juridisch advies van een adviseur inzake ANBI zal Stichting Ariana een sterkere inbreng krijgen
in de toekomst en daarmee bijdragen aan de opbouw van een goed opgeleid vrouwelijk middenkader in Afghanistan.
Stichting Ariana geeft een toelage van € 30 / € 40 per maand aan 13 meisjes die onderwijs volgen aan de middelbare school en aan 18 meisjes
die een universitaire studie volgen in Kabul. Zij gaan naar ca. 10 verschillende middelbare scholen in Kabul en bezoeken drie verschillende
universiteiten. De opleidingen die worden gevolgd zijn; medicijnen, Engels, banking, Spaans, rechten en psychologie. De studietoelage wordt in
het jaar 2016 met 10 euro verhoogd. De verwachting is dat de studietoelage in 2017 weer met 10 euro wordt verhoogd.
Het streven van de stichting is om het aantal meisjes dat in 2015 financieel werd ondersteund in 2017 te vermeerderen. In 2015 werden 31
studenten en scholieren geholpen, in 2017 wil de stichting in totaal een stabiel aantal van 45 meisjes in opleiding hebben.
Stichting Ariana drijft hoofdzakelijk op de inzet van de drie bestuursleden en een beperkt aantal vrijwilligers (ten behoeve van de activiteiten).
Dit is een te klein aantal gezien de hoeveelheid werk dat moet worden verricht en dat maakt de stichting kwetsbaar.
In eerste instantie is het belangrijk dat het bestuur wordt uitgebreid. In de loop der jaren zijn wij als bestuur hiermee actief bezig geweest.
Helaas is er niet zoveel interesse in vrijwilligerswerk, omdat de hoeveelheid werk en tijd die een stichting vergt velen afschrikt. Een lopende
baan, een persoonlijke leven en hiernaast vanuit je hart en ziel vrijwilligerswerk leveren kan soms zeer lastig (te combineren) zijn. Toch wil de
stichting de komende jaren doorgaan met het actief zoeken naar vrijwilligers zodat de stichting zich kan uitbreiden. Met de uitbreiding van het
aantal vrijwilligers hoopt de stichting ook weer meer activiteiten te organiseren om het doel van de stichting onder de aandacht te brengen
zodat het aantal donateurs toeneemt.
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Naast de uitbreiding van het bestuur is de stichting op zoek naar mensen die (naast het bestuur) als ambassadeur willen helpen de
naamsbekendheid van de stichting te vergroten. Onze verwachting is namelijk dat hierdoor op termijn ook onze inkomsten zullen toenemen.
Om dit adequaat te kunnen doen zal de stichting over voorlichtingsmateriaal moeten beschikken om de stichting goed over te brengen. Hierbij
wordt gedacht aan investering in flyers, brochures, power-point presentaties en investering in spandoeken, posters en presentatiemateriaal.
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