
 

 

Voorwoord bij jaarrekening 2020, 

2020 is het jaar waarin we de eerste stappen hebben gemaakt om het schoolgebouw te 

realiseren. Maar het was ook het jaar waarin we werden geconfronteerd met Corona. Ook 

voor ons betekende dat vergaderen via de video en net als iedereen waarschijnlijk voelde 

dat even onwennig, maar wende het ook weer. Het heeft ons in ieder geval niet belemmerd 

om het plan verder uit te werken en daar fondsen voor te werven. Dat heeft bijdragen 

opgeleverd uit verschillende hoeken. Een groeiende stroom particulieren ondersteunt de 

stichting met eenmalige of maandelijkse bijdragen. Daarnaast zijn giften ontvangen van 

Rotaryclubs en kerkgemeenschappen. En hebben we met succes een beroep kunnen doen 

op de Stichting Wilde Ganzen. Met alle bijdragen waren er voldoende middelen beschikbaar 

om groen licht te geven voor de start van de bouw.  

In een afzonderlijke actie hebben we aandacht gevraagd voor de omstandigheden 

waaronder de gezinnen koken: veelal met open vuur in een vrijwel afgesloten ruimte. Een 

simpele oplossing is een kacheltje met afvoer door het dak. De actie ‘kacheltjes’ leverde in 

korte tijd bijdragen op, waarmee we in Sailung een aantal gezinnen blij konden maken.  

Met het team in Sailung zijn afspraken gemaakt over periodieke vergoedingen voor 

salarissen en overige kosten. De bijdragen van de ouders is (nog) onvoldoende om alle 

kosten te dekken. Corona werkt ook in dit opzicht niet erg mee; de inkomsten van de 

gezinnen vallen nog verder terug.  

De communicatie over alle het project, kacheltjesactie en de resultaten van de werving is 

steeds verzorgd via de website en nieuwsbrieven.   

Wat betreft de financiën sluiten we het jaar positief af, waarbij de meeste kosten voor de 

bouw al zijn voldaan. Gezien de gestage groei van vaste donoren en kind sponsoren, die vaak 

commitment geven voor een aantal jaren, maken we ons geen zorgen voor het komend jaar.  

 

Jan Post,  

voorzitter 
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Belastingdienst 2020 Jaarstukken
Bij de Aangifte vennootschapsbelasting
Binnenlandse belastingplichtigen
Kalenderjaar 2020 of boekjaar 2020/2021

Naam Ton Memorial School Sailung
Fiscaal nummer 8593 40 764
Adres Rietschelftlaan 30
Plaats Sassenheim  2171 NM
Bijzonderheden met betrekking tot verzending
In de aangifte kunnen bepaalde rubrieken samengevat (in één bedrag) worden verzonden.  De aangifte bevat 
alleen de fiscale cijfers. De kolom begin boekjaar (balans) wordt niet verzonden daar deze niet afwijkt van de 
aangifte van vorig jaar.

BALANS
ACTIVA

Per einde
boekjaar

Per begin
boekjaar

Liquide middelen Fiscaal +/- Fiscaal Fiscaal

Banktegoeden € 0 € 22.896 € 10.377
+ + +

Totaal liquide middelen € 22.896 € 0 € 22.896 € 10.377

Totaal activa € 22.896 € 0 € 22.896 € 10.377

Saldo

22.896 €



Fiscaal nummer: 8593 40 764 Jaarstukken 2020
Team-/dossiernummer:  Valuta: EUR
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PASSIVA
Per einde
boekjaar

Per begin

Fiscaal ondernemingsvermogen
Winstreserves € 22.896 € 22.896 € 10.377

+ + +
Totaal fiscaal ondernemingsvermogen € 22.896 € 22.896 € 10.377

Totaal passiva € 22.896 € 22.896 € 10.377

   

Fiscaal
                    Fiscaal

 

 

boekjaar Saldo



Fiscaal nummer: 8593 40 764 Jaarstukken 2020
Team-/dossiernummer:  Valuta: EUR
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WINSTBEREKENING

€ 57.076 € 57.076 € 8.970
+ + +

Totaal opbrengsten € 57.076 € 57.076 € 8.970

0 € 0 € 1.732

+
€ 0 € 0 € 1.732

€ 43.488 € 1.700
€ 755 € 18
+

Totaal overige bedrijfskosten € 44.243 € 44.243 € 1.718

Financiële baten en lasten
Kosten van schulden, andere rentelasten 
e.d.

€ 314 € 314 € 134

Totaal financiële baten en lasten € -314 € -314 € -134

Saldo fiscale winstberekening
Bedrijfsopbrengsten € 57.076 € 57.076 € 8.970
Af: bedrijfslasten € 44.243 € 44.243 € 3.450
Financiële baten en lasten € -314 € -314 € -134

€ 12.519 € 12.519 € 5.386

€ 12.519 € 12.519 € 5.386

Saldo
Dit boekjaar

            2020
Vorig boekjaar

                2019

       43.488 €
       755 €

  + +
 

 

 

 

Opbrengsten
Donaties

Kosten 
Kosten specifiek                                          €
 

Totaal kosten  

Overige bedrijfskosten
Support Sailung
Andere kosten

Resultaat  

Saldo fiscale winstberekening



Fiscaal nummer: 8593 40 764 Jaarstukken 2020
Team-/dossiernummer:  Valuta: EUR
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Toelichting op de balans

ACTIVA

Liquide middelen

einde boekjaar begin boekjaar
Banktegoeden Fiscaal Fiscaal

NL54 ABNA 0840 3644 23 € 22.896 € 10.377
Saldo

€ 22.896



Fiscaal nummer: 8593 40 764 Jaarstukken 2020
Team-/dossiernummer:  Valuta: EUR
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PASSIVA

Fiscaal ondernemingsvermogen

Winstreserves
Kapitaal

Saldo

€ 22.896

einde boekjaar          boekjaar
2020      2019

€ 22.896 € 10.377

31610
Markeren



Fiscaal nummer: 8593 40 764 Jaarstukken 2020
Team-/dossiernummer:  Valuta: EUR
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WINSTBEREKENING

Opbrengsten

Netto-omzet
Donaties € €

€
€
€
+

Kosten van schulden, andere rentelasten e.d.
Bankkosten € 214 € 214 € 134
Transactiekosten € 100 € 100 € 0

+ + +
Totaal € 314 € 314 € 134

Saldo

57.076

Saldo

€ 43.488

Saldo

€ 180
€ 575
+

Saldo

2020

57.076 €
2019

8.970

2020

Totaal € 755 € 755 € 18

Financiële baten en lasten

einde boekjaar             boekjaar
2019

€ 1.732

einde boekjaar            boekjaar
2020                    2019

€ 43.488 € 1.700

einde boekjaar          boekjaar
2020                      2019

€ 180 € 0
€ 575 € 18
+ +

2019

1.200
32

500

einde boekjaar             boekjaar

Kosten 

 boekjaar
Kosten 
Betaling voorgeschoten kosten grond-egalisatie
Kosten 100 Nepalese sjaals
Restitutie dubbele betaling

Totaal

Overige kosten

kosten
Support Nepal

Andere kosten
Administratiekosten
Webkosten

Accountant

BSD TAX                
Speelhuislaan 173
4815 CD Breda
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