
                                         
 Financieel jaarverslag  Stichting project Pema.

Voor u ligt het financieel jaarverslag over het jaar 2015.

Zoals altijd beginnen we ook nu weer iedereen die een bijdrage heeft geleverd hiervoor hartelijk te danken.
2015 is voor Nepal een rampjaar geweest met op 25 april en 12 mei enorme aardbevingen. Aardbevingen 
waarbij bijna 9000 mensen de dood vonden en die honderdduizenden dakloos maakten. Met eigen ogen 
konden we in november zien hoe enorm de schade is die door de aardbevingen is aangericht. Hele dorpen 
met alleen maar ingestorte huizen en hutjes van blik als noodwoning waarin men het regenseizoen en de 
winter door moet brengen.
Met een sterke regering zou men redelijk vlot met de herbouw kunnen beginnen maar helaas ook met de 
regering hebben de mensen het niet getroffen. Onenigheid over de nieuwe grondwet had tot gevolg dat de
grens met India werd gesloten met als gevolg geen transport van de zo nodige bouwstoffen, medicijnen, 
brandstof en voedsel. Dit heeft het land misschien nog wel verder terug geworpen dan de aardbeving. 
Bewonderenswaardig hoe de mensen zich door deze tegenslagen heen slaan en de draad weer proberen 
op te pakken.

 Gelukkig konden we een kleine bijdrage leveren om de mensen te helpen, veel van ons geld is op gegaan 
aan het verlenen van noodhulp direct na de aardbevingen. Gelukkig is er dan de bereidheid van velen om 
ons van de nodige gelden te voorzien door een donatie of acties.
De acties die werden gehouden bestonden onder anderen uit het houden van een rommelmarkt  (bijna 
2000,- euro), een Nepal dag in het zalencentrum in St. Nicolaasga (ruim 5500,- euro),  een kunstmarkt door 
atelier ’t Opslag (900,- euro). Samen met een markt op Maeykehiem(990,-euro), kerstbomen verkoop (ruim
100 euro) en niet te vergeten het verzamelen en de verkoop van oude metalen (1545,- euro) leverde dit 
een mooi bedrag op, hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Ook zagen we meer 
donaties na de acties waardoor het resultaat van de acties alleen maar groter werd.

De uitgaven zien er helaas anders uit dan we gewend zijn. De noodhulp die we hebben gegeven slokte een 
groot deel van ons geld op. Gelukkig konden we velen helpen met de goederen die men het hardst nodig 
had zoals eten, dekens, brandstof en vooral blik voor noodwoningen.
Andere stichtingen die we helpen moesten het dit keer zonder doen daar we ons geld hard nodig hadden 
op de plaatsen die het hardst getroffen zijn. 
Wat de schoolresultaten zijn kunnen we nog niet zeggen, de scholen zijn een aantal maanden dicht 
geweest in verband met de aardbevingen, de gevolgen zien we op het eind van het schooljaar.

Volgt nu nog even een verklaring bij een paar cijfers waar u misschien vraagtekens bij zet. Bij de uitgaven 
aan noodhulp zat onder anderen  3x 4500 noodhulp aanschaf tin. Door de commotie na de beving is 
hiervan 1x terug gestort met aftrek van de kosten en dit vindt u bij de inkomsten onder terug storting Dawa
€ 4442,46. Ook ziet u bij de uitgaven een bedrag van 3400,-euro als herstel betaling, hier betreft het een 
bedrag van 100 euro wat per abuis 2x was overgeboekt en een bedrag van 3300 euro schoolgeld wat per 
abuis van de privé rekening was gehaald in plaats van de rekening van de stichting.

De cijfers geven een behoorlijk positief resultaat wat je niet zou verwachten na dit rampjaar. Na de eerste 
noodhulp hebben we in november gekeken waar we konden helpen en hebben dit begin 2016 besproken.
Inmiddels is de spaarrekening aardig gezakt, daar over volgend jaar meer.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdrage en hopelijk kunnen we op jullie steun blijven rekenen.
Voor vragen kunt altijd bij ons terecht op info@projectpema.nl  of  0566-689231 of 06-12325114. 
Namens stichting Project Pema,
Piet de Vries.
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Namasté allen.

Financieel jaarverslag Stichting Project Pema 2015.

Overzicht.
Banksaldo 1-01-2015                      €    542.98
Inkomsten:
Maandelijkse/jaarlijkse bijdrage deelnemers   €   6717,00
Donaties   € 14332.12
Acties                                                   € 10941,45
Terugboeking spaarrekening   €   9000,00
Terug storting bankkosten   €       93,04
Terug storting Dawa   €  4442,46

      ---------------+
 €  45526,07            €  45526,07

----------+
        €  46069,05

Uitgaven:
Bankkosten   €     253,95
Herstelbetaling, schoolgeld/ 2x boeking(zie boven)  €    3400,00
Naar spaarrekening geboekt                                       €  14000,00
Kosten website                                                           €        84.49
Stichting CWON (noodhulp Jinglou)  €    5000,00
Dawa (noodhulp Bridim,Pelko, Lingling)                  €  19600,00
Shauna Rose Kaufman foundation(school Nuwakot) €   1000,00
Suvadra schoolgeld Munita   €      250,00
Activeren Mollie payments  €           0,01

--------------- +
  € 43588,45            € 43588,45 _

------------- 
Banksaldo 31-12-2015            €    2480,60

N.b. als we de werkelijk inkomsten en uitgaven van elkaar aftrekken krijgen we:

Inkomsten:  € 45526,07  min van spaarrekening geboekt €   9000,00              = € 36526,07
Uitgaven:    €43588,45  min naar spaarrekening geboekt €  14000.00              = €29588,45_  
                                                                                                                              ----------------
Dit geeft een positief saldo  van:                                                                     €   6937,62_
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saldo spaarrekening per 01-01-2015                                                                     €  23073,13
     
Rente over 2015                                                                                                +   €      178,37   
Van betaalrekening                                                                                            +  €  14000.00
Naar betaalrekening                                                                                           -   €   9000.00 
                                                                                                                         -------------------+
Saldo spaarrekening per 31-12-2015                                                                     €  28251,50


