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Voorwoord bestuur
Het jaar 2016 stond in het teken van de weder-

opbouw na de gruwelijke aardbevingen van 

2015. 

In de eerste maand van het jaar werd al het 

eerste aardbevingsbestendige schoolgebouw 

opgeleverd dat door de stichting is gefinancierd 

en mede door Nederlandse Maya vrijwilligers is 

gebouwd. Nog voor het regenseizoen konden 

we starten met de bouw van een tweede 

school en later dat jaar waren er ook al 

serieuze voorbereidingen voor de bouw van 

een derde school. Al deze locaties waren op 

steenworpafstand van het epicentrum van de 

eerste en zwaarste beving en het uitvoeren 

van projecten op deze afgelegen en moeilijk 

bereikbare locaties was een immense 

uitdaging. 

In ons eigen werkgebied hebben we de 

slachtoffers in kaart gebracht van de 

aardverschuivingen en modderstromen die 

volgden op de aardbeving om zo gericht hulp 

te kunnen bieden aan het tiental gezinnen dat 

niet alleen huis en haard verloor maar ook een 

aantal gezinsleden. Vier kinderen van één van 

de door Maya gesteunde scholen zijn 

omgekomen in de modderstromen.

In onze vertrouwde gebieden konden we o.a. 

een twaalftal biogasinstallaties realiseren en 

een tweede golf van microkredieten uitzetten, 

waar we het aantal leningen verdubbelden van 

10 naar 20.

.

Ons plan om ons werkgebied uit te breiden 

naar west Nepal is helaas nu niet van de grond 

kunnen komen vanwege gebleken beperkte 

capaciteiten van de partner ter plaatse.

Al met al verdeelden we onze slagkracht in 

2016 over onze reguliere projecten en de 

slachtoffers van de aardbevingen. Ook hebben 

we een start gemaakt om onze steun eerlijker 

te verdelen over de drie verschillende pijlers of 

aandachtsgebieden. Het Feiten en Cijfers 

gedeelte van dit jaarverslag weerspiegelt deze 

aanpak en geeft een indeling weer in de 

sectoren: onderwijs, gezondheidszorg en 

rurale ontwikkeling.

Namens het bestuur van stichting Maya,

Angelique Zaki-Voss

Penningmeester.
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Visie, missie en werkwijze
Visie
Onze visie is een wereld waarin iedereen 
toegang heeft tot goed onderwijs en 
adequate gezondheidszorg en waar 
mensen kunnen beschikken over de basis-
voorwaarden om hun eigen leven vorm te 
geven en tot bloei te komen in harmonie 
met elkaar en met de wereld om hen 
heen.

Missie
Wij zien het als onze missie om onderwijs 
en gezondheidszorg te (helpen) bieden of 
te (helpen) verbeteren in regio’s waar 
deze niet toereikend zijn en om de 
zelfredzaamheid van mensen die in 
achterstandsposities verkeren te 
vergroten.

Werkwijze
We ondersteunen kleinschalige lokale 
initiatieven met kennis en financiële 
middelen. We luisteren naar de bevolking, 
bepalen samen de exacte hulpvraag, en 
stippelen vervolgens een koers uit naar 
een betere toekomst. Zelfredzaamheid en 
duurzaamheid zijn hierbij onze 
sleutelwoorden.

Lokale aanwezigheid
Onderdeel van onze werkwijze is dat we 
een groot deel van het jaar Nederlandse 
projectleiders of werkgroepleden in Nepal 
hebben. Dit bevordert de communicatie 
en de samenwerking met de lokale 
partnerorganisaties ten zeerste. Onze 
projectleiders verblijven gedurende deze 
maanden bij Nepalese gastgezinnen op 
locatie. Hierdoor is er meer begrip voor de 
lokale (levens)omstandigheden en is de 
empathie met de doelgroep groot. 
De activiteiten krijgen op deze manier 
echt de kwaliteit van ontwikkelings-
samenwerking i.p.v. ontwikkelingshulp.
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Vrijwilligers en stagiairs
Inleiding
Stichting Maya steunt projecten op een twintigtal 
locaties verspreid over verschillende regio’s in 
Nepal. We maken bij Maya dan ook graag gebruik 
van de inzet van vrijwilligers en stagiairs om te 
helpen bij de uitvoering hiervan. Hierbij selecteert 
de stichting streng op de benodigde skills en 
kennis. Het merendeel bestaat dan ook uit HBO-
ers. Sinds 2007 hebben al meer dan 150 mensen 
geholpen met het realiseren van deze projecten.
Vrijwilligers zijn daarmee een onmisbare schakel 
geworden in ons werk in Nepal. Deze extra 
handen verrichten onnoemelijk veel werk. 

Vrijwilligers betalen hun eigen onkosten als 
vliegticket, visum, e.d. zelf. En ze betalen de 
stichting een vast bedrag per maand voor de 
onkosten als huisvesting, introductieprogramma 
en begeleiding. 

projecten
In 2016 zijn onze vrijwilligers o.a. op de volgende 
projecten actief geweest: onderwijs, 
huisbezoeken sponsorkinderen,  microkredieten, 
begeleiding gehandicapten,  koffieteelt, 
drinkwater en toiletten, renovatie kleuterschool.

aantallen
In 2016 hebben we 44 vrijwilligers en stagiairs 
mogen verwelkomen. In totaal zijn zij samen 89 
maanden actief geweest op projecten van de 
stichting.

Feiten en cijfers

Aantal vrijwilligers 44

Totaal aantal ‘manmaanden’       89

Bijkomend effect
Onze vrijwilligers brengen niet alleen verandering 
teweeg, ze veranderen zelf ook. Tijdens hun 
verblijf krijgen ze meer inzicht en begrip voor de 
situatie waarin derdewereld bewoners verkeren. 
Zij brengen na terugkeer in Nederland een stuk 
wereldburgerschap met zich mee, hetgeen het 
draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking ten 
goede komt.

Bezoekers
Stichting Maya staat open voor bezoekers en 
stimuleert dit zelfs voor jongeren. Een kijkje in de 
keuken van Maya kan namelijk wereld-
burgerschap kweken en tolerantie vergroten. 
In 2016 hebben we bezoek gehad van een groep 
scholieren uit Hengelo (de Grundel) onder 
begeleiding van een aantal docenten. Naast 
interactie met leeftijdsgenoten hebben deze 
jongeren ook meegeholpen op een bouwplaats 
om een nieuwe school te helpen realiseren.
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Onderwijs
Inleiding
Onze focus ligt al vanaf de eerste dag op onderwijs. Het idee hierachter is dat onderwijs de 
schakel is waar de keten van armoede kan worden doorbroken. Wij zien het als de eerste 
stap op weg naar zelfredzaamheid.

Nieuwbouw en renovatie
We hebben de renovatie mogelijk kunnen maken van de school in Arnakot, de kleuterschool 
bij Snow View en de BSO in Thulakhet. 

Inrichting en materialen
We hebben de kleuterscholen van Arnakot en Snow View en de BSO in Thulakhet beiden 
voorzien van een geheel nieuwe inrichting. 

Betaald m.b.v. donaties van o.a. CUCU
We hebben alle 95 kinderen van een school in Gorkha voorzien van schoolspullen

Gefinancierd met opbrengst van de huis-aan-huis collecte Wijchen

Bibliotheken / mediatheken
In 2016 hebben we op de volgende 3 scholen een My Book Buddy bibliotheek kunnen 
installeren: DACS, Oxford School, Arnakot.
In Arnakot hebben we tevens een mediatheek gebouwd en uitgerust.

Financiën hiervoor kwamen van Het Merlet College (Cuijk) i.s.m. de Wilde Ganzen
Op Oxford hebben we 10 computers gedoneerd + een laptop en genoeg zonnepanelen om 
alles van stroom te voorzien.

Benodigde fondsen hiervoor werden gedoneerd door 
de Grundel en door Global Teenagers

Speelplaatsen en sportmaterialen
Op Snow View en op Jakalyan hebben we sportmaterialen gedoneerd. Op Snow View 
hebben we een grootse sportdag georganiseerd genaamd de Maya Cup.

Lessen en lesmaterialen
Aan de leerlingen in het eindexamenjaar hebben we een examentraining gegeven en we 
hebben speciaal voor hen een poster ontworpen met tips.
Op Janakalyan hebben we een science fair georganiseerd met de leerlingen.
Op Oxford en KEF hebben we de Learning Circles geïntroduceerd, een digitiaal klaslokaal 
met leerlingen uit meerdere landen.

Kennisoverdracht, workshops, trainingen
Op de school in Serachour hebben we een workshop gegeven over lesstructuur en over 
kinderen met leerproblemen.

Uitgaven

Scholen 12878

Kleuterscholen 5706

Biblio- / mediatheken 7407

Overhead 3324

Totaal 29315
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CSF – Maya Child Sch0larship Fund
Inleiding
HET CSF project (Child Scholarship Fund) is een soort schoolfonds voor de 
allerarmsten. Het doel hiervan is dat letterlijk elk kind uit ons werkgebied naar 
school kan gaan. Het fonds wordt gefinancierd door particuliere donateurs uit 
Nederland in een  1 op 1 relatie met het kind zodat we een persoonlijke band 
creëren en op deze wijze een stuk wereldburgerschap in Nederland stimuleren.
Kinderen krijgen via Maya voor 5 jaar lang alle benodigde schoolmaterialen als 
boeken, schriften en schrijfgerei. Tevens ontvangt elk kind een schooluniform en 
een schooltas. Verder betaalt de stichting de school voor lesgelden en alle 
toeslagen voor computerles, bibliotheekbezoek, proefwerkweekdeelname, etc. Als 
laatste betaalt Maya ook de deelname aan schoolreisjes en bijlessen / 
huiswerklessen. Na 5 jaar wordt gekeken of de steun verlengd dient te worden.

Locaties en aantallen
In 2016 konden we 38 kinderen een CSF beurs toekennen, dit betrof 26 meisjes en 
12 jongens. Meisjes worden door de ouders eerder thuis gehouden als het financieel 
niet haalbaar is om alle kinderen naar school te sturen dus meisjes krijgen bij ons 
extra aandacht. 
We verdelen de beurzen zo eerlijk mogelijk over de verschillende scholen waarbij 
opvalt dat scholen die al langer bij Maya zijn aangesloten op dit moment iets meer 
kinderen in het CSF hebben. Dit wordt elk jaar meer rechtgetrokken.

Dagje uit
Voor het eerst konden we in 2016 alle CSF kinderen samen meenemen op ons 
jaarlijkse dagje uit. Zelfs de 8 kinderen uit het zeer afgelegen Arnakot maakten de 
24 uur durende reis om deel te nemen aan het dag vullend programma bestaande 
uit sport en spel, muziek en dans, een picknick en een bezoek aan de beroemde 
grotten van Pokhara. Voor deze kinderen, die uit gezinnen komen waar totaal geen 
financiële ruimte is voor leuke dingen, is dit absoluut en van de hoogtepunten van 
het jaar.

Andere vormen van steun
Naast de CSF kinderen steunt Maya ook nog 10 kinderen die wees zijn geworden als 
gevolg van de aardbeving en 13 kinderen die huis en haard verloren zijn in de 
aardverschuivingen en modderstromen als gevolg van de aardbevingen. Deze steun 
loopt over meerdere jaren.

Uitgaven

Schoolgeld, uniformen 

lesmaterialen 7204

Overhead 1496

Totaal 8700
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Zorg
Inleiding
In het overgrote deel van Nepal is gezondheidszorg afwezig. Per 5000 inwoners 
is slechts één arts. Door het bergachtige landschap en de gebrekkige 
infrastructuur moeten veel mensen uren of zelfs dagen lopen om bij de 
dichtstbijzijnde medische post te komen. Tevens zijn lokale omstandigheden, 
zoals besmet drinkwater en zware lichamelijke arbeid, een aanslag op de 
gezondheid van de Nepalese bevolking. Op het vlak van geestelijke 
gezondheidszorg zijn de voorzieningen nog geringer, zo is er bijvoorbeeld een 
schrijnend tekort aan adequate dagopvang.
Stichting Maya heeft meerdere projecten helpen opzetten die bijdragen aan een 
betere algehele gezondheid.

Mondzorg
In 2016 hebben we 3 tandartskampen georganiseerd. Op de kloosterschool in 
Chaute, op de basisschool in Adhikaridanda en op de school Snow View. Op deze 
manier hebben we bijna 700 kinderen kunnen bereiken.

Eerstelijnszorg
In het dorpje Jhijhirka hebben we een health camp georganiseerd met Nepalese 
artsen ten behoeve van alle dorpelingen. We hebben hier bewust gekozen voor 
een combinatie van een allopatische en een ayurvedische aanpak. Dus naast een 
arts uit de reguliere gezondheidszorg was er ook een ayurvedische arts die kijkt 
naar de patiënt als geheel. Er zijn chemische en plantaardige medicijnen 
uitgereikt.

Gehandicaptenzorg
Op de dagopvang Sewa Kendra hebben we de begeleiders extra handvatten 
gegeven om te kunnen omgaan met kinderen met ‘special needs’ in het 
algemeen en autisme in het bijzonder. Hiervoor hebben vrijwilligers enkele 
maanden meegelopen en een korte presentatie / workshop gegeven aan de vaste 
groep begeleiders. Tevens hebben we een naslagwerk uitgegeven over dit 
onderwerp in het Engels en het Nepalees.

Kennisoverdracht, workshops, trainingen
We hebben voorlichtingen gegeven aan scholieren over seksualiteit & puberteit 
en over peer pressure op de volgende scholen: Oxford, Snow View, Dharapani en 
Sirjana.
Workshops mondzorg en EHBO hebben we, i.s.m.  Nurses in Action verzorgd op 
de school Snow View.

Uitgaven

opleiding tot ANM 102

mondzorg 197

EHBO 19

Overhead 378

Totaal 695
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Rurale ontwikkeling
Inleiding
Beter onderwijs en gezondheidszorg zullen uiteindelijk leiden tot een algeheel beter 
ontwikkelde samenleving in de achtergebleven gebieden. Het zijn 2 belangrijke speerpunten in 
de strijd tegen armoede. Toch is er nog een derde methode om deze aanpak te ondersteunen 
en te versnellen. 
Stichting Maya bewerkstelligt dit door de zelfredzaamheid van de bevolking te vergroten, hen 
te helpen sneller op eigen benen te staan, minder afhankelijk te worden van hulp van buitenaf 
en meer zelfvertrouwen te verwerven. De bouw van biogasinstallaties, het scheppen van banen, 
het vergroten van de opbrengst op de boerderijen, en het verschaffen van microkredieten voor 
het opstarten van inkomsten genererende activiteiten zijn voorbeelden hiervan. 

Biogas
IN 2016 hebben we een start gemaakt met de bouw van 12 biogasinstallaties in het dorp 
Adhikaridanda.

Microkrediet
In Adhikaridanda hebben we 20 microkredieten uitgezet van zo’n 250 euro elk aan leden van de 
lokale vrouwengroep.

Koffieteelt
In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van koffieteelt in de Harpan Vallei

Kruidentuinen
Samen met 8 leerlingen van worldschool hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
van een ayurvedische kruidentuin in de Harpanvallei

Kledingbank
In Serachour en Thulachaur hebben we tweedehands kleding uitgedeeld. In Thulachaur hebben 
we voor de winter ook een 40-tal warme omslagdoeken gedoneerd aan alle 55+ers.

Atelier
Op het atelier in Tallo Hemja hebben we de vrouwen enkele nieuwe technieken aangeleerd 
zoals het haken met plastic stroken (recycling) en het bestempelen van stoffen. Verder hebben 
we tassen en sjaals gemaakt. 

Noodhulp
In Adhikaridanda hebben we een thuisloze oude dame weer een dak boven haar hoofd kunnen 
geven in de vorm van een nieuw huisje.
In Arnakot hebben we aan 10 gezinnen huisraad gedoneerd nadat zij deze door een bosbrand 
hadden verloren.

Uitgaven

biogas 1960

microkrediet 471

Koffieboeren 47

Atelier 181

Diversen 1511

Overhead 1656

Totaal 5827
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Wederopbouw na de aardbeving
Inleiding
Onze focus ligt al vanaf de eerste dag op onderwijs. Het idee hierachter is 
dat onderwijs de schakel is waar de keten van armoede kan worden 
doorbroken. Wij zien het als de eerste stap op weg naar zelfredzaamheid.

Nieuwbouw en renovatie scholen
In 2016 hebben we de nieuwbouw op kunnen leveren van de school in 
Thumi (Gorkha) 

Fondsen hiervoor komen voor een groot deel van Colour4kids
Tevens zijn we gestart met de nieuwbouw  van de school in Harmi (Gorkha)

Donaties hiervoor kwamen van De Grundel

inrichting
Op de school in Nebot Pokhari (Gorkha) hebben we voor 3 lokalen meubilair 
gedoneerd. 

Hiervoor hebben we de donatie in kunnen zetten van
Vraag en Aanbod uit Wijchen

Nieuwbouw huisvesting
Voor  1 gezin in Thulachaur hebben we kunnen helpen bij de aanschaf van 
materialen voor hun nieuw te bouwen onderkomen. 

Weeskinderen
Ook dit jaar hebben we de 10 kinderen die Snow View heeft opgevangen 
kunnen steunen in de kosten van hun levensonderhoud en onderwijs. 

Hiervoor hebben we donaties ontvangen van o.a. Provida, en Legal 
Together.

Uitgaven

weeskinderen €6499,-

Bouw+inrichting scholen  €24287,-

Overhead €7830,-

Totaal €38616,-
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Inkomsten
Beleid fondsenwerving
De fondsenwerving is erop gericht om de financiering van projecten in de pijlers 
Onderwijs, Gezondheid en Rurale ontwikkeling mogelijk te maken.
Daarnaast wordt er nog apart geworven voor CSF (sponsorkinderen) en tot 
recentelijk ook voor Wederopbouw na aardbeving

De begeleiding van stagiairs en vrijwilligers wordt betaald uit de inschrijfgelden 
en stagegelden die vrijwilligers en studenten betalen om hun stage bij Stichting 
Maya te kunnen uitvoeren.

In 2016 liggen de totale baten voor stichting Maya met € 162.829,- 17,05% lager 
dan in 2015 toen de totale baten € 196.286,- bedroegen.
De hogere baten in 2015 zijn vooral te verklaren door de talloze spontane 
donaties n.a.v. de aardbeving in april 2015.
De donaties in 2016 zijn voornamelijk ontvangen door 'acties van derden' en via 
serviceclubs, stichtingen en scholen.

Financiële gegevens

Particulieren 74614

Service clubs, stichtingen en  

scholen 39781

Acties derden 47986

Rente 448

Totaal 162829

Financiële gegevens

Fondsenwerving 19669 

(als percentage van geworven fondsen 12%)    



20

19

Jaarrekening
Jaarrekening 2016
In dit hoofdstuk worden de financiële resultaten over 2016 van stichting Maya 
gepresenteerd.
Dit hoofdstuk bevat een korte toelichting. Verder is opgenomen de jaarrekening 
2016, inclusief Balans, Staat van Baten en Lasten, model en toelichting 
lastenverdeling.
Het financiële boekjaar 2016 loopt gelijk aan het kalenderjaar 2016.
De jaarrekening 2016 is zoveel mogelijk opgesteld volgens de "richtlijn 650 
Fondsenwervende Instellingen". Het verkrijgen van de CBF erkenning in 2015 
verplicht stichting Maya tot het hanteren van bovengenoemde richtlijn. Door 
het hanteren van de nieuwe richtlijn krijgt de jaarrekening een andere inhoud 
dan voorgaande jaren. Om vergelijking met voorgaande jaren mogelijk te 
maken, zijn cijfers uit 2015 toegevoegd.

Financieel beleid
Uitgangspunt voor stichting Maya is een transparant financieel beleid en 
uitvoering.
De financiële verantwoording dient een correcte weergave te zijn van door 
donateurs en sponsoren beschikbaar gestelde gelden en de besteding daarvan 
aan de projecten van diverse pijlers in Nepal.
In 2016 liggen de totale baten voor stichting Maya met € 162.829  17,05% lager 
dan in 2015 toen de totale baten € 196.286 bedroegen. De hogere baten in 2015 
zijn vooral te verklaren door de talloze donaties nav de aardbeving in april 2015. 
De donaties in 2016 zijn voornamelijk ontvangen door 'acties van derden' en via 
serviceclubs, stichtingen en scholen.

Vermogen
Algemene reserve 
Dit zijn reserves en fondsen vrij te besteden door stichting Maya aangezien deze 
niet geoormerkt zijn. 
Bestemmingsreserve voor een specifieke pijler.
De aanwezige reserves en fondsen worden beschikbaar gesteld ten behoeve 
van de uitvoering van de projecten uit diverse pijlers in Nepal
Continuiteitsreserve
Een continuitsreserve wordt sinds 2016 (richtlijn 650) aangehouden ter dekking 
van onvoorziene kosten om voortgang van de projecten te waarborgen
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Termen Balans en Staat van Baten en Lasten 2016
Algemeen
De Balans en de Staat van Baten en Lasten zijn ingericht conform de richtlijn RJ 650. Alle bedragen zijn 
vermeld in euro's. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Reserves en fondsen 
Een overschot of tekort over een boekjaar wordt toegevoegd of onttrokken aan de reserves en fondsen. 
De aanwezige fondsen en reserves worden conform statuten beschikbaar gesteld ten behoeve van de 
projecten in Nepal.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve dient ter dekking van onvoorziene kosten, dan wel om organisatorische of andere 
calamiteiten te kunnen opvangen. Een bedrag van € 50.000,00 per jaar wordt aangehouden om ingeval 
van calamiteiten de realisatie van lopende projecten te kunnen garanderen.

Bestemmingsreserve
Geoormerkte reserves zijn beschikbaar voor de projecten uit diverse pijlers in Nepal.

Algemene reserve 
Dit zijn reserves en fondsen vrij te besteden door stichting Maya aangezien deze niet geoormerkt zijn. 

Kortlopende schulden
Hieronder zijn opgenomen de nog te betalen kosten, waarvan de dienst-verlening in 2016 heeft 
plaatsgevonden en de betaling hiervan begin 2017.

Baten
Onder baten worden verstaan de baten uit eigen fondsenwerving, baten uit acties van derden en 
renteopbrengsten

Bestedingen aan doelstellingen
Onder bestedingen aan doelstellingen worden de bedragen verantwoord die gedurende het jaar 2016 
beschikbaar zijn gesteld aan de projecten uit diverse pijlers in Nepal. De middelen daartoe zijn verkregen 
uit eigen fondsenwerving of beschikbaarstelling door derden. 

Kosten eigen fondsenwerving
Hieronder vallen de kosten die direct te maken hebben met het werven van fondsen. Het betreft kosten 
van o.a. presentaties, mailingen, nieuwsbrieven en inhuur fondsenwerver.

Kosten beheer en administratie
Hieronder vallen kantoorkosten, onderhoud en beheer website, bankkosten, reiskosten en 
verzekeringen.
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Balans

Toelichting op de balans

Vaste activa
De post vaste activa € 448,00 betreft nog te ontvangen rente over 2016.
Het betreffende rentebedrag van € 448,00 is in januari 2017 ontvangen.

Liquide middelen
Deze post van € 225216,00 bestaat uit de saldi van bankrekeningen. Ten 
behoeve van een optimaal liquiditeitsbeheer worden naast een
rekening-courant twee rentedragende spaarrekeningen aangehouden. 

Reserves en fondsen
De reserves en fondsen bedragen eind 2016 € 215601. In 2016 was sprake van 
15,18 % groei t.o.v. 2015
Dit is aanzienlijk minder dan de groei van 126,8% in 2015 door de donaties als 
gevolg van de aardbeving op 25 april 2015

Eind 2016 bedraagt de continuiteitsreserve € 50000. Het resterende deel van 
de reserves, de algemene reserve en de bestemmingsreserves en fondsen 
voor projecten is beschikbaar voor het uitvoeren van de projecten uit diverse 
pijlers in Nepal. 

verloop van reserves en fondsen

.. 44

.. 89

activa 31-dec-16 31 dec 2015

vaste activa 448 638

liquide middelen 225216 186682

totaal activa 225664 187320

passiva

reserves en fondsen:

continuiteitsreserve 50000 50000

algemene reserve en bestemmingsreserve 165601 137190

kortlopende schulden 10063 130

totaal passiva 225664 187320

2016 2015

stand per 1 januari 187189 82534

toevoeging/onttrekking 28412 104655

stand per 31 december 215601 187189

continuiteitsreserve 50000 50000

algemene reserve en 

bestemmingsreserve 165601 137189

totale reserves 215601 187189
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Staat van Baten en Lasten 2016
baten
baten uit eigen fondsenwerving 114395
baten uit acties derden 47986
renteresultaat 448
totale baten 162829

lasten
besteding aan doelstelling Maya 112259
kosten fondsenwerving 19669
kosten beheer en administratie 2489
totale lasten 134417

resultaat 28412
resultaat wordt toegeschreven aan algemene reserve

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2016

Fondsenwerving
De inkomsten van de stichting zijn afkomstig uit diverse bronnen: serviceclubs, stichtingen, scholen 
en particuliere donateurs. De vorm waarin wordt gedoneerd laat zich onderscheiden door eenmalige 
en periodieke donaties.

Baten

De baten in 2016 bedragen € 162829 als volgt opgebouwd:
particulieren 74614,00
service clubs, stichtingen en scholen 39781,00
Baten uit eigen fondsenwerving 114395,00

Baten uit acties derden 47986,00
subtotaal baten 162381,00

rente 448,00
totale baten 162829,00

kosten fondsenwerving 19669 
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Model lastenverdeling 2016

Toelichting Model Lastenverdeling 2016

Besteding aan doelstelling

Besteding aan doelstelling 112.259

totale baten 162.829

bestedingsratio 69%

Kosten fondsenwerving

Het totaal aan kosten fondsenwerving bedraagt € 19669. Dit is 12% van het totaal van baten uit 

fondsenwerving en acties van derden.

Specificatie van kosten:

Website 188

Nieuwsbrieven 2226

Bijeenkomsten 127

Commissiekosten derden 17128

Totaal 19669

Kosten beheer en administratie

De totale kosten bedragen € 2489. Dit is 1,53% van het totaal van baten uit fondsenwerving en acties 

van derden. Specificatie van kosten is als volgt:

Telefoon 342

Verzekeringen 352

Kantoorkosten 124

Bestuurskosten 320

Reiskosten 81

Bankkosten 1270

Totaal 2489

kosten t.b.v.  werving baten

doel- eigen gezam. acties beheer totaal

stelling fondsw. acties derden & adm. 2016

Afdrachten aan doelen 112.259 112.259 

Publiciteit + communicatie 2.541 0 17.128 19.669 

Personeelskosten 0 0 

Huisvestingskosten 0 0 

Kantoor- en alg. kosten 1.219 1.219 

Afschrijving 0 0 

Bank- en rentekosten 1.270 1.270 

Totaal lasten 112.259 2.541 0 17.128 2.489 134.417 
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Model lastenverdeling 2016
Toelichting Model Lastenverdeling 2016 (vervolg deel 1/2)

Besteed aan doelstelling 2016

Pijler Onderwijs 25991

Pijler Zorg 317

Pijler Rurale ontwikkeling 4171

CSF fonds 7204

Begeleiding Vrijwilligers en Stagiairs 43790

Heropbouw na aardbeving 2015 30786

Totaal 112259

Kosten en financiering verdeeld naar pijler (in euro's)

Pijler Onderwijs Kosten en financiering  

kosten bouw, inrichting en lesmateriaal scholen 12878

kosten bouw, inrichting en materialenkleuter/peuterscholen 5706

kosten bouw, inrichting en materialen bibliotheken 7407

aandeel overhead 3324

totaal kosten Maya 29315

financiering onderwijs

financiering door particulieren giften, scholen, organisaties 29315

Pijler Zorg Kosten en financiering  

kosten kennisoverdracht /opleiding/voorlichting 102

kosten mondzorg 197

kosten ehbo posten 19

aandeel overhead 378

totaalkosten Maya 695

financiering zorg

financiering door particulieren giften, scholen, organisaties 695
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Model lastenverdeling 2016
Toelichting Model Lastenverdeling 2016 (vervolg deel 2/2)

Pijler Rurale ontwikkeling Kosten en financiering  

kosten biogas 1960

kosten microkrediet 471

kosten diversen 1511

koffie 47

atelier 181

aandeel overhead 1656

totaalkosten Maya 5827

financiering rurale ontwikkeling

financiering door particulieren giften, scholen, organisaties 5827

Begeleiding Vrijwilligers en Stagiairs Kosten en financiering  

kosten begeleiding stagiairs en vrijwilligers 43790

financiering begeleiding stagiairs en vrijwilligers

opbrengsten uit inschrijfgelden, stagedeelname gelden 42115

stichting Maya 1675

Child Support Fund Kosten en financiering 

kosten schoolgeld, uniformen, lesmaterialen 7204

aandeel overhead 1496

totaalkosten Maya 8700

financiering kosten sponsorkinderen

opbrengsten donateurs CSF fonds 8700

Heropbouw na aardbeving 25 april 2015 Kosten en financiering  

Kosten onderwijs en levensonderhoud weeskinderen 6499

kosten heropbouw en inrichting scholen 24287

aandeel overhead 7830

totaal kosten Maya 38616

financiering weeskinderen en heropbouw scholen

financiering door particulieren giften, scholen, organisaties 38616



FOTO

http://www.mayafoundation.com/

