
 

 

Voorwoord bij jaarrekening 2021  

De officiële opening van de school in november 2021, in aanwezigheid van ondergetekende, 

is het (voorlopig) hoogtepunt van onze stichting, die eind 2018 is opgericht. Alhoewel ook 

2021 werd overschaduwd door de Corona pandemie, waar ook Nepal niet aan ontkwam. 

Desondanks is er stug doorgewerkt en met een prachtig resultaat. De flexibiliteit en het 

vermogen om te improviseren in Sailung hebben ons vaak verbaasd. Steeds opnieuw bleek 

het toch weer mogelijk om aan materiaal te komen, bouwvakkers te vinden en het project 

volgens planning af te ronden (terwijl werken volgens ‘planning’ niet echt gangbaar is). De 

directe contacten lokaal en de grote betrokkenheid lokaal zijn een geschenk; zonder deze 

relaties zou het allemaal veel moeizamer zijn gegaan, zo niet onmogelijk hebben gebleken. 

Het project is vrijwel binnen budget opgeleverd; de begroting bedroeg (afgerond)   € 65.000. 

De uiteindelijke uitgave kwam uit op (afgerond) € 68.000. De overschrijding heeft te maken 

met aanpassingen in de constructie om te voldoen aan extra eisen qua 

aardschokbestendigheid.  

Het succes blijft niet ongemerkt, zowel daar als hier. De school zelf trekt steeds meer 

leerlingen, waardoor ook het aantal leerkrachten is uitgebreid. De kwaliteit van het 

onderwijs wordt gewaardeerd, zowel door de ouders/leerlingen als door de leraren. In 2021 

is in overleg met Sailung fase 2 van de school ingezet: bouw van sanitaire voorziening en 

laatste lokalen, verdere invulling van het gebouw en de speelplaats. Dankzij de steun van 

familie, vrienden, bekenden en onbekende  hebben deze stap weer kunnen starten. Ook 

hiervoor is een beroep gedaan op de Stichting Wilde Ganzen en wederom met succes. De 

oplevering wordt voorzien in het voorjaar 2022. De begroting voor fase 2 is € 45.000, 

waarvan de Wilde Ganzen € 15.000 voor haar rekening neemt. Met de Wilde Ganzen is de 

relatie verder uitgebouwd met als verzoek van hun zijde om een meerjarenplan te 

ontwikkelen, gericht op meerjarige ondersteuning. De verdere ontwikkeling van de 

gemeenschap moet daarin centraal staan, evenals het toewerken naar zelfredzaamheid.   

Binnen het bestuur zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Jeannet Diteweg vervult nu de 

rol van Secretaris en Jan Post de rol van Voorzitter. Ook zijn we blij met  de toetreding tot 

het bestuur van Cees Vrolijk, een goede vriend van Ton. De website is in 2021 sterk 

verbeterd; en evenals in voorgaande jaren wordt via website en nieuwsbrieven 

gecommuniceerd met onze donateurs. Er zijn verschillende lezingen gegeven, met name 

gericht om het werven van middelen. Ook dan blijkt dat het resultaat tot nu toe, erg tot de 

verbeelding spreekt.  

De financiele situatie van de stichting is gezond; 2021 wordt met positief resultaat 

afgesloten en er zijn voldoende middelen om ons aandeel in fase 2 te kunnen voldoen in 

2022.  

Jan Post,  

Voorzitter.  



Blad 1 van 6

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

Banktegoeden € 12.472 € 22.896
+ + +

Totaal liquide middelen € 12.472 € 12.472 € 22.896

Totaal activa € 12.472 € 12.472 € 22.896

Saldo

12.472 €
 

 

Belastingdienst 2021 Jaarstukken
Bij de Aangifte vennootschapsbelasting 
Binnenlandse belastingplichtigen 
Kalenderjaar 2021 



Fiscaal nummer: 8593 40 764 Jaarstukken 2021
Team-/dossiernummer:  Valuta: EUR
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PASSIVA

Fiscaal ondernemingsvermogen
Winstreserves € 12.472 € 12.472 € 22.896

+ + +
Totaal fiscaal ondernemingsvermogen € 12.472 € 12.472 € 22.896

Totaal passiva € 12.472 € 12.472 € 22.896

Per einde
 2021boekjaar

Saldo  

 

 

boekjaar
2020



Fiscaal nummer: 8593 40 764 Jaarstukken 2021
Team-/dossiernummer:  Valuta: EUR

Blad 3 van 6

WINSTBEREKENING

€ 43.995 € 43.995 € 57.076
+ + +
€ 43.995 € 57.076

€ 53.154 € 43.488
€ 1.035 € 755
+
€ 54.189 € 0 € 44.243

€ 230 € 0 € 314

Totaal financiële baten en lasten € -230 € -230 € -314

Saldo fiscale winstberekening
Bedrijfsopbrengsten € 43.995 € 43.995 € 57.076
Af: bedrijfslasten € 54.189 € 54.189 € 44.243
Financiële baten en lasten € -230 € -230 € -314

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening € -10.424 € -10.424 € 12.519

Saldo fiscale winstberekening € -10.424 € -10.424 € 12.519

Saldo  

 

Dit boekjaar
         2021

Vorig boekjaar
              2020

       43.995 €

       53.154 €
       1.035 €

  + +
54.189 €

230 €

 

Opbrengsten
Donaties

 

Totaal opbrengsten

Overige kosten
Support Nepal
Andere kosten

Totaal overige kosten

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



Fiscaal nummer: 8593 40 764 Jaarstukken 2021
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 € 12.472 € 22.896
Saldo

€ 12.472



Fiscaal nummer: 8593 40 764 Jaarstukken 2021
Team-/dossiernummer:  Valuta: EUR
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PASSIVA

Fiscaal ondernemingsvermogen

Winstreserves
Kapitaal

Saldo

€ 12.472

einde boekjaar              boekjaar
2021                   2020

€ 12.472 € 22.896



Fiscaal nummer: 8593 40 764 Jaarstukken 2021
Team-/dossiernummer:  Valuta: EUR
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WINSTBEREKENING

Opbrengsten

Netto-omzet
Donaties

Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten
Support Nepal

Andere kosten
Administratiekosten
Algemene kosten
Verzekeringen
Webkosten

Kosten van schulden, andere rentelasten e.d.
Bankkosten € 230 € 230 € 214
Transactiekosten € 0 € 0 € 100

+ + +
Totaal € 230 € 230 € 314

Saldo

€ 43.995

Saldo

€ 53.154

Saldo

€ 0
€ 303
€ 195
€ 537
+

Saldo

Accountant

BSD TAX                
Speelhuislaan 173
4815 CD Breda

einde boekjaar              boekjaar
2021 2020

€ 43.995 € 57.076

einde boekjaar              boekjaar
2021                       2020

€ 53.154 € 43.488

einde boekjaar begin boekjaar
Fiscaal Fiscaal

€ 0 € 180
€ 303 € 0
€ 195 € 0
€ 537 € 575
+ +

2021

Totaal € 1.035 € 1.035 € 755

Financiële baten en lasten

einde boekjaar          boekjaar
2020
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