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Versiebeheer 

Versie Datum Wijziging Auteur 

0.1 20-05-2020 Eerste concept Tonnie Krijger 

1.0 26-05-2020 Definitief na goedkeuring bestuur Tonnie Krijger 
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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Samanatha over 2019. Terwijl ik dit schrijf zitten we midden 
in de turbulente tijd van 2020. Wat was 2019 een ander jaar. 
 
Dit jaar hebben we ons ook weer mogen inzitten voor kinderen in India. Hun lot ligt aan ons hart. Ze 
zijn het waard om onze tijd en energie in te steken.  
 
Het hoogtepunt was wel dat we in de zomervakantie als gezin in India zijn geweest. Wat een 
prachtige tijd. Geweldig om alle jongens en meisjes van het kinderhuis te zien en veel tijd met ze 
door te brengen. Fijn om hun cultuur en levensomstandigheden te zien. Dat verbind. 
 
We zijn dankbaar dat ondanks de veranderingen die plaats vinden in India het nog steeds mogelijk is 
om deze kinderen te helpen. God komt toe alle eer! Het is Zijn werk waar we onderdeel van mogen 
uitmaken.  
 
In dit verslag staat de lijst met de gehouden activiteiten en de financiële verslaglegging. 
 
Hartelijke groet, 
 
 
Tonnie Krijger 
Voorzitter 
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1 Activiteiten 

In dit gedeelte benoemen we de uitgevoerde activiteiten. Als eerste een algemeen overzicht, daarna 
bijzondere acties. 
 

1.1 Algemeen 

• Bekendheid maken door netwerken 

• Bijwerken van de website met actuele informatie 

 

1.2 Activiteiten door ons 

• Ontwerp van nieuwe flyer 

 
 

• Ontwerpen van nieuwe website (https://news.samanatha.org) 

https://news.samanatha.org/
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• Stroopwafel verkoop in voorjaarsvakantie 

 
• Reis familie Krijger naar India 

 

1.3 Activiteiten door anderen 

• Geen 
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2 Financiën 

2.1 Balans 

 

Balans         

Activa     Passiva   

        

Saldo Rekening Courant 869,09  Vermogen 2626,09 

Saldo Spaar Rekening 1757      

        

        

        

        

Totaal 2626,09     2626,09 

 
 
De balans voor de stichting is eenvoudig, we beschikken niet over onroerende goederen en hebben 
ook geen schulden. Al het werk wat gedaan wordt is vrijwilligerswerk. 
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2.2 Inkomsten/Uitgaven 

 

Totaal Overzicht Inkomsten/Uitgaven 2019 
       

Beginsaldo         5.127,62  

       

Inkomsten:      

Giften        4.485,00    

Verkoop        1.291,90    

Overig                 -      

Rente              0,18    

     --------------    

Totaal inkomsten        5.777,08    

       

       

Uitgaven:      

Bankkosten          119,39-   

Actiekosten              4,00-   

Inkoop          650,40-   

Media          157,85-   

Project                 -      

Reizen        7.346,97-   

     --------------    

Totaal uitgaven        8.278,61-   

       

Eindsaldo            2.626,09  

 
 

2.2.1 Toelichting inkomsten 

Uit bovenstaande overzicht is te zien dat de meeste inkomsten komen uit giften. Onder ‘giften’ 
vallen alle geldelijke inkomsten die we kregen van derden, dan wel door een door hen 
georganiseerde activiteit of direct uit hun eigen vermogen. 
 
Onder ‘verkoop’ vallen alle door ons verkochten artikelen, dan wel ingekocht of geschonken aan ons 
door derden. 
 
De verkoop inkomsten kwamen van de verkoopactie van stroopwafels. Dit heeft het netto bedrag 
van € 641.50 opgebracht. 
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2.2.2 Toelichting uitgaven 

Wat betreft de uitgaven zijn dit noodzakelijke vaste kosten die gemaakt zijn. 
Bankkosten: Kosten voor bank 
Actiekosten: Kosten gemaakt voor de sponsorloop en het concert (zijn gesponsord) 
Media: Kosten voor website 
 
Uit deze gegevens blijkt dat van de totale uitgaven slechts 0.5% besteed is aan onkosten.  
 
Dit jaar is er geen geld overgemaakt direct voor het project als zijnde besteding voor het kinderhuis 
of aanverwanten projecten. Daar tegenover is een reis gemaakt door de familie Krijger. Dit om de 
contacten te versterken, tijd door te brengen met de kinderen en dieper inleven in hun omgeving, 
cultuur en bestaan. Dit moet gezien worden als een besteding aan het project, maar er is voor 
gekozen om dit afzonderlijk te specifiëren. De reis is als volgt gefinancierd: 

- Gift van sponsor (2018): € 2750,- 
- Giften specifiek voor reis (2019): € 3775,- 
- Uit overige inkomsten: € 821,97 

3 Visie 

We waren weer in staat om een actie te doen voor het kinderhuis en het kinderhuis persoonlijk 
kunnen bezoeken door de familie Krijger. God heeft voorzien in al het nodige. 
 
Net zoals in de voorgaande jaren willen we ons blijven inzetten voor zowel het jongens als 
meisjeshuis. Hier is jaarlijks veel geld voor nodig en naast de vaste sponsors willen we dit werven 
door activiteiten te organiseren naar wat in ons vermogen ligt. 
 
We leggen deze verlangens opnieuw neer voor onze Hemelse Vader. Hij zal moed en kracht geven en 
voorzien naar wat nodig is! 
 
Bijzonder om dit te schrijven terwijl we al in het nieuwe jaar zitten en nu plots in een hele andere 
nood tot hulp mogen zijn. Daarin zien we de verhoring van ons verlangen om dienstbaar te zijn naar 
wat de Heere van ons vraagt. 
 
 


