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Doelstelling van de Stichting

Stichting voor Armen en Wezen (SAW) is opgericht bij notariële akte d.d. 17 april 1989 te
Zoetermeer. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en stelt zich ten doel het verlenen
van materiële en immateriële hulp aan behoeftigen, in het bijzonder aan kinderen.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer samen te werken met
organisaties en personen die eenzelfde doel nastreven en voorts door:
• het stichten en in stand houden van bibliotheken, internaten, gezondheidscentra en andere
faciliteiten voor het welzijn in het algemeen;
• het bevorderen van sociaal-maatschappelijke, culturele en andersoortige voorlichting;
• het ter beschikking stellen van hulpgoederen zoals levensmiddelen en medicamenten
binnen het kader van de doelstelling van de Stichting.
De Belastingdienst heeft de Stichting met ingang van 1 januari 2009 (RSIN - Rechtspersonen en
Samenwerkingsverbanden Informatienummer: 800595889) de status van Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) verleend.
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Belangrijke feiten en cijfers

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Aan het eind van elk boekjaar
worden de boeken afgesloten. Het bestuur stelt vervolgens een jaarrekening en jaarverslag op
in overeenstemming met de daarvoor gestelde wettelijke en overige eisen. De Kascommissie
van de Stichting beoordeelt de jaarstukken en brengt op grond van haar bevindingen schriftelijk
verslag uit aan het bestuur. De jaarstukken worden, behoudens bijzondere omstandigheden,
uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld.
De kerncijfers over 2016 en de daaraan voorafgaande vier boekjaren zijn hierna samengevat:
31 december
______________________________________________________
2016

2015

2014

2013

2012

Bijdragen vaste donateurs
Bijdragen voor specifieke projecten
Overige baten

485
3.485
41

4.320
1.200
54

11.120
2.622
14

5.060
11

1.860
4.317
4

Projectuitgaven
Algemene kosten
Afschrijvingen

2.582
156
110

1.789
216
227

2.386
202
118

3.000
369
118

1.000
86
118

1.163
17.465

3.342
16.302

11.050
12.960

1.584
1.910

4.977
326

Exploitatieresultaat
Eigen vermogen
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Personalia

Samenstelling bestuur en overige organen van de Stichting
Bestuur
Het bestuur van Stichting voor Armen en Wezen bestaat uit tenminste drie leden. Vanaf de
oprichting in 1989 is het bestuur als volgt samengesteld:
1
2
3

Bhaskerperkash Rewti, Zoetermeer - voorzitter
Sakuntla Mangal, Den Haag - penningmeester
Herman Doerga, Den Haag - secretaris

Tot de overige organen van het bestuur behoren een Kascommissie en één of meer adviseurs.
Profielschets van het bestuur en overige organen
Voorzitter
Voorzitter Bhaskerperkash Rewti (Zoetermeer) is geboren in Suriname en heeft zich sinds 1974
in Nederland gevestigd. Hij startte in 1994 met zijn Vedische studies en is als Pandit in 1995
ingewijd in India. Daarnaast heeft hij in 2009, eveneens in India, de titel van ‘Arya’ verkregen.
De heer Rewti is al jarenlang als Hindoepriester (Pandit) werkzaam in Nederland maar is ook
sinds begin 2006 in dienstbetrekking bij de Belastingdienst. Daarvoor was hij als looninspecteur
verbonden bij het UWV alsmede. Vanaf 2007 is hij secretaris van PRASNE (Pratinidhi Arya Sabha
Nederland), het overkoepelend orgaan van Arya Samadj organisaties in Nederland. Dit orgaan
fungeert onder meer als aanspreekpunt van de overheid in het kader van het gemeentelijk
overleg met de verschillende geloofsvertegenwoordigingen in onze samenleving.
De heer Rewti heeft veel affiniteit met ontwikkelingswerk en is vooral begaan met het lot van de
minder bedeelden in de wereld. Hij beschouwt het als onze (morele) plicht om armen, met
name behoeftige ouderen een beter leven te geven en kwetsbare kinderen aan een zinvolle
toekomst te helpen.
Penningmeester
Mevrouw Sakuntla Mangal (Den Haag), eveneens afkomstig uit Suriname, is gepensioneerd en
doet vooral sindsdien vrijwilligerswerk bij vele instanties in de omgeving Haaglanden, zoals bij
Arya Samadj Nederland (ASAN) en bij Woonzorg Haaglanden.

Pagina

3

Secretaris
Secretaris Herman Doerga (Den Haag), geboren in Suriname, startte zijn loopbaan als huisarts in
zijn geboorteland. Na enkele jaren in Duitsland te hebben gewerkt heeft hij zijn medische
carrière in Nederland voortgezet. De heer Doerga heeft buitengewone belangstelling voor de
Indiase historie en heeft zich vooral toegelegd op bestudering van Indiase literatuur. Daarnaast
draagt hij vrijwilligerswerk een warm hart toe, met name als het gaat om het ledigen van de
noden van kinderen die een relatief hoog risico lopen voor sociale uitsluiting.
Kascommissie
De Kascommissie is belast met het financieel toezicht van de Stichting. De commissie kan zowel
tussentijds als per jaareinde inzage krijgen in de administratie en heeft toegang tot alle boeken
en bescheiden van de Stichting. Tenminste jaarlijks onderzoekt de Kascommissie de opgestelde
jaarrekening. De werkzaamheden en bevindingen evenals het daarop gebaseerde oordeel van
de commissie wordt weergegeven in een bij het Jaarverslag op te nemen verklaring. Een
goedkeurend oordeel strekt het bestuur tot decharge.
De Kascommissie wordt benoemd door de leden en bestaat uit ten minste een en maximaal drie
personen, te weten:
1. Mr. Amrish Kandhai, Zoetermeer
De heer Kandhai is fiscaal jurist, en werkzaam bij de Belastingdienst in Den Haag.
2. Archana Rewti, Zoetermeer
Mevrouw Rewti is afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool en is momenteel als
inkoopadviseur werkzaam bij het consultancybureau In2talent in Den Haag.
3. Bhadreshein Rewti, Den Haag
De heer Rewti heeft in het verleden een leidinggevende functie bekleed bij het voormalige
PTT en zet zich al vele jaren in voor tal van welzijnsverenigingen, zoals de Arya Samadj
Nederland (ASAN) te Den Haag.
Adviseurs
De heer Arthur Banwarie is algemeen adviseur van de Stichting. Hij is ingeschreven in het
accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en
ondersteunt onder meer de secretaris en de penningmeester bij financieel administratieve
vraagstukken en overige onderwerpen. De heer Banwarie heeft als openbaar accountant ruime
ervaring opgedaan als senior manager bij een Big 4 accountantsorganisatie.
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Verslag van het bestuur

Algemeen
Sedert het boekjaar 2002 geeft de Stichting daadwerkelijke inhoud aan de statutaire
doelstellingen. SAW werkt samen met organisaties die gelijke doelstellingen nastreven, zoals:
•
•
•
•
•
•

Shrimad Dayanand Veda Vidyalay - New Delhi, India
Seva Network Foundation - Den Haag, Nederland
Stichting NCDO - Amsterdam, Nederland
Stichting Cordaid - Den Haag, Nederland
Vereniging Arya Dewaker - Paramaribo, Suriname
Stichting Maharshi Dayânand Wéd Widyâlay - Den Haag, Nederland

Beleidsplan
De meeste donaties die ontwikkelingsorganisaties (al dan niet op godsdienstige grondslag)
vanuit de zogenoemde rijke landen voor kwetsbare, bedreigde kinderen ophalen gaan via
gelieerde lokale organisaties en overige tussenschakels (partners, coalities) naar de uiteindelijke
hulpbehoevenden.
Bij de fondswerving wordt meestal niet, dan wel onvoldoende duidelijk gemakt dat de gelden
naar eigen of gelieerde godsdienstige organisaties gaan. De secundaire doelstelling van deze
godsdienstige organisaties is feitelijk om door middel van hulp aan deze kinderen, deze zwakke
groep te bekeren tot ‘het geloof’. Onze Stichting voor Armen en Wezen tracht hulp wees- en
overige arme kinderen te geven zonder dat sprake zou moeten zijn van acceptatie tot een of
andere religie.
SAW is een uiterst kleine organisatie. Door middel van contacten in vooral Suriname en India
tracht SAW enkele kleine projecten op te pakken. Zodra een projectplan gereed is voor
realisatie gaat SAW aan de slag met de fondsenwerving. Meteen nadat deze fase is afgerond kan
het project worden opgestart. De kleinschalige organisatievorm brengt met zich mee dat
noodzakelijke overheadkosten tot een minimum kunnen worden beperkt, mede door de inzet
van vrijwilligers die zich onbezoldigd inzetten voor de verwezenlijking de doelstelling van de
Stichting.
Ontwikkelingen in het boekjaar
In het boekjaar 2016 is de sedert enige jaren ingezette lijn van beperkte projectactiviteiten
voortgezet. De oorzaak daarvan is helaas niet toe te schrijven aan het ontbreken van projecten
die dringend om uitvoering vragen. Zoals in eerdere jaarverslagen is uiteengezet verkeert de
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Stichting al enige jaren in een fase van haar bestaan waarin de financiering van onze
werkzaamheden sterk is veranderd en daardoor aanzienlijk is teruggelopen.
Genoodzaakt door deze omstandigheden heeft het bestuur in 2016 wederom enkel aandacht
kunnen geven aan voorlichting door middel van publicaties over relevante sociaalmaatschappelijke en culturele onderwerpen. Het bestuur focust hierbij op publicaties met een
onderscheidende meerwaarde die zijn bestemd voor bibliotheken, docenten en studenten in
binnen- en buitenland, alsmede voor overige belangstellenden.
Boeken en brochures
In 2015 is als eerste het boekje met de titel “Namaste” uitgegeven.
De universele groet van
de mensheid

“Namasté”

In deze publicatie is de historische oorsprong van de “Namaste”
groet omstandig verklaard tegen de achtergrond van de Veda’s.
Vele miljoenen mensen in onze wereld, voornamelijk van Hindoe afkomst,
groeten elkaar met “Namaste”. Daarnaast zijn er minstens net zoveel
Hindoes die groeten met “Ram Ram”. De persoon die wordt gegroet hoort
dan “Jai Sita Ram” terug te zeggen.
Van waar dit verschil? En wat houden deze begroetingen nu eigenlijk in?
Voor dat doel gaat de auteur, Pandit Bhasker Rewti, terug naar de oeroude
geschriften zoals de Veda’s (de Veda’s behoren tot de oudste
hindoegeschriften), maar ook naar de Ramayana, Mahabharatha en de
Puranas.
Welke regels en adviezen zijn ons daarin gegeven en doen wij er vandaag
de dag daar ook iets mee?

Dit boek geeft een inkijk in de historische oorsprong en achtergrond van beide begroetingen
“Namaste” en “Ram Ram”), die in de dagelijkse omgang zowel als welkomstgroet als
afscheidsgroet worden gebruikt. Deze uitgave is prima ontvangen door het publiek. Vele lezers
hebben aangegeven het boekje niet alleen leerzaam, maar ook als een ‘eyeopener’ te hebben
ervaren.
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Om een zo breed mogelijke verspreiding te bevorderen worden de boekjes en brochures in
samenwerking met Pratinidhi Arya Sabha Nederland (“PRASNE”, het overkoepelend orgaan van
Arya Samadj organisaties in Nederland) uitgegeven en zoveel mogelijk kosteloos, dan wel
kostenneutraal ter beschikking gesteld.
In 2016 is deze uitgave, opnieuw in samenwerking met “PRASNE” gevolgd door het boekje
getiteld “Gayatri Mantra”, waarin op begrijpelijke wijze uitleg wordt gegeven over deze
belangrijke mantra uit de Veda’s.
Gayatri Mantra
De auteur geeft met dit boekje inzicht in een van de meest
prominente mantra’s uit de Veda’s, de vier religieuze
geschriften waarin een levenswijze voor een ideale
samenleving is weergegeven. Omdat de Gayatri Mantra niet
goed kan worden begrepen zonder kennisneming van ten
minste de basisuitgangspunten van de Veda’s, komt ook de
essentie van deze vier boeken deels aan bod in deze tweede
publicatie.
Evenals het geval is met de “Namaste” uitgave, is ook in dit
boek een aantal vastgeroeste misverstanden omtrent
mantra’s belicht en uit de weg geruimd op basis van
literatuur- en andersoortig onderzoek van de auteur.

De schrijver van beide boekjes is de stichtingsvoorzitter, Bhasker Rewti, die in 1995 in India is
ingewijd als Pandit en in 2009 de titel van ‘Arya’ heeft verkregen.
Overige projecten
In 2016 is een financiële bijdrage (€ 500) verleend aan Inder Prabha Sharma India voor de
bestrijding van ziektekosten van een behoeftige patiënt. Deze eenmalige bijdrage is
kostenneutraal gebeurd op verzoek van een donateur voor wiens rekening deze bijdrage
volledig is gekomen.
Eenzelfde situatie heeft zich voorgedaan in het kader van voedselsteun aan weeskinderen in
Suriname waarvoor een bedrag van € 450 ter beschikking is gesteld door de betreffende
donateur.
In 2015 was een financiële bijdrage (€ 514) gedaan voor de bouw van een meditatieruimte in
Utterkashi, in Uttarakhand, India.
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Vooruitblik 2017
De Stichting ontvangt nog altijd verzoeken tot steunverlening van personen en instellingen in
binnen- en buitenland die bijvoorbeeld in een achterstandspositie verkeren en daarom
ondersteuning nodig hebben. Het bestuur beoordeelt deze aanvragen kritisch en beschouwt het
als haar uitdaging om waar noodzakelijk oplossingen bieden.
Voor 2017 bestaat het voornemen om door te gaan met de eerdergenoemde publicaties, in
samenwerking met andere organisaties die een soortgelijk doel nastreven.
Met betrekking tot de besteding van de door Hanotiau Et van den Berg SCRL (België) ter
beschikking gestelde fondsen (in de balans als ‘overlopend passief’ verantwoord) onderzoekt
het bestuur op welke wijze aanvullende gelden kunnen worden verkregen voor de realisering
van één of meer projecten, zoals ten tijde van de donatie is beoogd door de eerdergenoemde
donateur.

Zoetermeer, 25 juli 2017

w.g. B. Rewti, voorzitter

w.g. S. Mangal, penningmeester

Pagina

8

w.g. H.K. Doerga, secretaris

JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(in euro’s)

A c t i v a
2016
Vaste activa
Inventarissen

329

Vlottende activa
Geldmiddelen
Vorderingen

2015
439

......................

......................

23.335
418

22.062
418

23.753

22.480

......................

......................

24.082

22.919

182
17.283

182
16.120

17.465

16.302

P a s s i v a
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Algemene reserve

Langlopende passiva
Gereserveerde fondsen

6.617
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6.617

......................

......................

24.082

22.919

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
(in euro’s)

2016

2015

_________________________________________

Baten
Bijdragen vaste donateurs
Bijdragen projecten

485
3.485

________________________________________

4.320
1.200

_______________

3.970
41

Rentebaten

5.520
54

_______________

4.011

Lasten
Uitgaven voor projecten
Algemene kosten
Afschrijvingen

2.582
156
110

1.789
216
227

_______________

2.848

Exploitatieoverschot
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5.574

2.232

_______________

_______________

1.163

3.342

TOELICHTING ALGEMEEN
Oprichting en status van de stichting
Stichting voor Armen en Wezen (SAW) is opgericht bij notariële akte d.d. 17 april 1989 te
Zoetermeer. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en stelt zich ten doel het verlenen
van materiële en immateriële hulp aan behoeftigen, in het bijzonder aan kinderen.
De Belastingdienst heeft de Stichting met ingang van 1 januari 2009 (RSIN - Rechtspersonen en
Samenwerkingsverbanden Informatienummer: 800595889) de status van Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) verleend. De fiscale status van SAW brengt zich mee dat de stichting
moet voldoen aan een aantal eisen, waaronder de zogenoemde 90% eis. Dit impliceert dat het
doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang
moet dienen. Een ANBI mag dus geen particulier of individueel belang dienen.
Voldaan moet worden aan de overige ANBI voorwaarden, waarvan de belangrijkste zijn:
1 De instelling heeft met het geheel van haar activiteiten geen winstoogmerk.
2 De instelling en de mensen die daarbij rechtstreeks betrokken zijn voldoen aan de
integriteiteisen.
3 De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de
instelling kunnen beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
4 De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk
van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
5 De beloning voor bestuurders is beperkt tot een redelijke onkostenvergoeding of minimale
vacatiegelden.
6 De instelling heeft een actueel beleidsplan.
7 De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
8 Geld dat overblijft na opheffing wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
9 De instelling voldoet aan de van toepassing zijnde administratieve verplichtingen.
10 De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite, waaronder de financiële
verantwoording die uiterlijk binnen zes maanden dient te zijn geüpload.

Grondslagen van waardering
Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. In de jaarrekening zijn alle
bedragen vermeld in euro’s.
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Grondslagen van resultaatbepaling
De posten in de staat van baten en lasten zijn opgenomen voor de aan het boekjaar toe te
rekenen opbrengsten, respectievelijk lasten.
Afschrijvingen op materiële vaste activa vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op basis van de
historische aanschafprijs.

Personeelsbestand
Bij de Stichting zijn geen medewerkers in dienst. Het bestuur, de Kascommissie en de
adviseur(s) zijn niet bezoldigd. Voor noodzakelijk gemaakte kosten kan aan de vrijwilligers een
vergoeding worden toegekend.
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TOELICHTING OP DE BALANS
Vaste activa
De vaste activa bestaan uit kantoorinventarissen, te weten een lap top en een beamer.
Waardering gebeurt tegen de aanschafwaarde. Afschrijvingen zijn gebaseerd op deze
aanschafprijs en worden lineair aan de exploitatie toegerekend op basis van de geschatte
levensduur (5 jaar). De restwaarde is daarbij op nul gesteld.
De samenstelling op balansdatum is als volgt:
2016
2015
€

Beamer
Lap Top

€

329

439

329

439

De beamer was eind 2015 al geheel afgeschreven.
Het verloop van de cumulatieve aanschafwaarden en afschrijvingen ultimo boekjaar is hierna
weergegeven:
Aanschafwaarden
Afschrijvingen

1.137
808

1.137
698

329

439

2016

2015

€
23.331
4

€
22.059
4

23.335

22.063

Vlottende activa
Geldmiddelen
De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:

Saldi bij ING Bank
Kassaldo

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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Vorderingen
De vorderingen bestaan uit:

R/C Stichting Brahmakamal, India
Overige vorderingen

2016

2015

€

€

418
-

418
-

418

418

Stichting Brahmakamal is een in New Delhi, India gevestigde rechtspersoon, waarmee Stichting
Armen en Wezen samenwerkt in het kader van haar projectuitvoering. Deze samenwerking
heeft onder meer ten doel om de financiële afwikkeling met lokale NGO’s op een verantwoorde
wijze te doen plaatsvinden.
Transacties verlopen via de rekening-courant met de Indiase stichting. In 2015 en 2016 zijn
echter geen mutaties opgetreden omdat in deze perioden geen (nieuwe/lopende) lokale
projecten onderhanden zijn geweest.

Eigen vermogen
Naast het stichtingskapitaal is het vermogen van de Stichting gevormd door subsidies, donaties
en overige baten.
Stichtingskapitaal
Bij de oprichting van de Stichting in 1989 is een kapitaal van € 182 (NLG 400) gestort. Het
stichtingskapitaal is sindsdien ongewijzigd gebleven.
Algemene reserve
2016

2015

€

€

Stand op 1 januari
Exploitatieoverschot boekjaar

16.302
1.163

12.960
3.342

Stand op 31 december

17.465

16.302
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De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van
haar activiteiten conform de statutaire doelstellingen van de stichting. In recente jaren is het
vermogen echter onbedoeld enigszins hoger uitgevallen door het uitblijven van nieuwe
projectactiviteiten.
Langlopende passiva
Gereserveerde fondsen
De langlopende passiva hebben betrekking op ontvangen donaties die ten behoeve van een
specifiek project dienen te worden besteed, maar waarvan de aanwending nog niet in het
daaropvolgende boekjaar zal plaatsvinden.
2016
2015

Donatie Hanotiau Et van den Berg SCRL, België.

€

€

6.617

6.617

Deze donatie is ontvangen in 2010 en zou, onder normale omstandigheden, intussen al zijn
aangewend. Als gevolg van de recente financiële crisis en de negatieve invloed1 daarvan op
kleine fondsenwervende instellingen zoals SAW, heeft besteding van deze fondsen vooralsnog
niet kunnen plaatsvinden. Het bestuur onderzoekt nog altijd op welke wijze aanvullende gelden
kunnen worden verkregen voor de realisering van één of meer projecten zoals ten tijde van de
donatie in 2010 is beoogd door de eerdergenoemde donateur.

1 Zie ook de nadere toelichting bij de Staat van baten en lasten op de volgende pagina, onder “Fondsenwerving”.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Fondsenwerving
De fondsenwervingsactiviteiten van de Stichting zijn met name gericht op de familie- en
kennissenkring van het bestuur evenals op overige personen en maatschappelijke organisaties
in Nederland die ontwikkelingssubsidies verlenen. In de afgelopen jaren zijn fondsen vrijwel
uitsluitend ontvangen vanuit de kring van familie, vrienden, collega’s en kennissen. In de jaren
daarvoor (in 2010 en in 2008) zijn subsidies ontvangen van de NCDO – Nationale Commissie
voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling te Amsterdam en van SEVA Seva Network Foundation te Den Haag. Aanvragen voor steunverlening verlopen echter
sindsdien zeer moeizaam en zijn daardoor ook erg tijdrovend. De belangrijkste oorzaak daarvan
zijn de nieuwe regels voor subsidieverlening bij deze professionele fondsenwervende
instellingen, die op haar beurt weer het gevolg zijn van de in 2008 ingetreden financiële crisis
waardoor fundamentele organisatorische wijzigingen moeten worden doorgevoerd bij deze
subsidie-instellingen. Hoewel intussen verbetering van de economische malaise recentelijk
zichtbaar is geworden heeft deze positieve ontwikkeling nog niet geresulteerd in bijvoorbeeld
soepelere regelgeving voor subsidieverstrekking.
Bijdragen vaste donateurs
Van vaste donateurs is in het boekjaar in totaal € 485 ontvangen (2015: € 4.320; 2014:
€ 11.120).
Bijdragen projecten
Bijdragen worden in het algemeen verstrekt in het kader van de generieke doelen die de
Stichting nastreeft. In sommige gevallen maakt de donateur echter melding van een specifiek
project dat reeds onderhanden is, dan wel in de nabije toekomst wordt uitgevoerd. Dergelijke
fondsen worden dan uitsluitend voor het specifiek aangegeven doel aangewend.
In 2016 zijn van vaste en overige donateurs bijdragen voor specifieke doeleinden ontvangen,
totaal ten bedrage van € 3.485 (2015: € 1.200; 2014: € 2.622).
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Samenvatting:

2016

2015

€

€

Bijdragen vaste donateurs (generieke bestemming)
Bijdragen vaste donateurs (specifieke projectbestemming)
Bijdragen overige donateurs (specifieke projectbestemming)

485
2.985
500

4.320
1.200
-

Totaal donaties in het boekjaar

3.970

5.520

Lasten
Uitgaven voor projecten
Zowel in 2016 als in de voorafgaande jaren zijn kleinschalige projecten uitgevoerd, waaraan in
het boekjaar € 2.582 is besteed (2015: € 1.789; 2014 € 2.386).
In het voorafgaande boekjaar 2015 heeft de Stichting, in overeenstemming met haar statutaire
doelstellingen, een aanvang gemaakt met de publicatie van boekjes en brochures waarin
informatie, voorlichting en visies worden verschaft over belangrijke sociaal-maatschappelijke en
culturele onderwerpen. Deze publicaties zijn bestemd voor verspreiding onder bibliotheken,
docenten en studenten (in binnen- en buitenland) alsmede overige belangstellenden. Om een
zo breed mogelijke verspreiding te bevorderen worden de publicaties kosteloos, dan wel
kostenneutraal ter beschikking gesteld.
Zo is in 2015 - in samenwerking met Pratinidhi Arya Sabha Nederland, “PRASNE”, dat is het
overkoepelend orgaan van Arya Samadj organisaties in Nederland - het “Namaste” boekje als
eerste uitgegeven. In dit boekwerk is de historische oorsprong van de universele Namaste-groet
omstandig verklaard tegen de achtergrond van de Vedische grondslagen.
De drukkosten van de eerste oplage beliepen een bedrag van € 1.275.
In 2016 is de “Namaste” uitgave gevolgd door het boekje getiteld “Gayatri Mantra”, waarin
uitgebreid uitleg is gegeven over deze prominente mantra uit de Veda’s (de Veda’s zijn de oudst
bekende hindoegeschriften). In dit boekje zijn naast plaats en betekenis van deze mantra,
tevens enkele hardnekkige misverstanden omtrent mantra’s in het algemeen nader belicht en
verhelderd op basis van literatuur- en andersoortig onderzoek van de auteur.
De drukkosten van de 2016 oplaag bedragen € 1.632.
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Samenvatting:

2016

2015

€

€

Project Boeken en Brochures, drukkosten
Project Stichting Inder Prabha Sharma (India)
Project Weeskinderen Suriname
Project Utterkashi (India)

1.632
500
450
-

1.275
514

Totaal projectkosten in het boekjaar

2.582

1.789

De steunverlening van € 500 aan Stichting Inder Prabha Sharma (India) heeft betrekking op een
eenmalige bijdrage voor onverwacht opgekomen ziektekosten van een behoeftige patiënt in
India.
De post van € 450 betreft de voorziening van een warme maaltijd voor weeskinderen in een
Surinaams tehuis. Deze bijdrage is met name ingegeven door de vooral in 2016 verslechterde
economische omstandigheden in dat land.
Voor zowel de ziektekostenbijdrage als de maaltijdvoorziening zijn voorafgaand donaties
ontvangen voor een gelijk bedrag.
In 2015 heeft de Stichting, naast de hiervoor toegelichte “Namaste” uitgave, tevens een
exploitatietekort voor de bouw van een meditatieruimte in Utterkashi (India) met € 514
ondersteund.
Algemene kosten
De algemene kosten ten bedrage van € 156 (2015: € 216) hebben betrekking op bankkosten en
onderhoud van de eigen website www.sawonline.nl.
Afschrijvingen
De afschrijvingen, groot € 110 (2015: € 227) betreft de kantoorinventarissen. Deze kosten zijn
berekend volgens de lineaire afschrijvingsmethode. Toerekening aan de exploitatie gebeurt op
basis van de verwachte gebruiksduur van vijf jaren. De restwaarde is op nul gesteld.
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Verklaring van de Kascommissie
Opdracht van de commissie
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Armen en Wezen te Zoetermeer beoordeeld. De
jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting.
Werkzaamheden van de commissie
Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het uitvoeren van cijferanalyses met
betrekking tot de financiële gegevens. Verder hebben wij, mede op basis van
deelwaarnemingen onderzocht of de uitgaven zijn gedekt door deugdelijke bewijsstukken, dat
de ontvangsten volledig en juist zijn verantwoord en dat de verantwoorde geldmiddelen
aanwezig zijn. Tot slot hebben wij omtrent de gang van zaken in het boekjaar en overige
onderwerpen inlichtingen ingewonnen bij het bestuur.
Bevindingen van de commissie
Door de kleine omvang van de interne organisatie van de Stichting is een optimale inrichting van
de administratieve organisatie en interne beheersing niet goed mogelijk. Vermenging van
controletechnische functies is hier het gevolg van. Het voorgaande heeft, evenals voor het
voorgaande boekjaar 2015, daarom geresulteerd in een uitbreiding van de diepgang en
reikwijdte van ons onderzoek.
Aanbevelingen van de commissie
Wij herhalen onze aanbeveling om - waar praktisch mogelijk - spoedig te voorzien in een
versterking van de interne beheersing van de stichtingsactiviteiten door het doorvoeren van
controletechnische functiescheidingen. Wij hebben het bestuur nader geadviseerd over
alternatieve wijzen waarop het voorgaande mogelijk kan worden geëffectueerd.
Oordeel van de commissie
Wij hebben vastgesteld dat de gedane uitgaven passen binnen de statutaire doelen van de
Stichting en zijn gedaan in het kader van in 2016 ondernomen projectactiviteiten. Het op
balansdatum verantwoorde vermogen is daadwerkelijk aanwezig, voornamelijk in de vorm van
banktegoeden.
Op grond van ons onderzoek is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het exploitatieresultaat over het
boekjaar 2016 en de financiële positie per 31 december 2016.
De Kascommissie,
w.g. mr. Amrish Kandhai
Zoetermeer, 25 juli 2017
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