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Balans per 31 december 2014 

 
 31-12-2014  31-12-2013 
Activa 

 
€  € 

Vaste activa 
 

€ 0  € 0 

Vlottende activa 
 

   

Liquide middelen (bank) 
 

€ 13 815  € 15 538 

Totaal activa 
 

€ 13 815   € 15 538 

Passiva 
 

   

Reserves    
Continuïteitsreserve 
Reserve nieuwe projecten 
 

€ 1 500 
€ 523 

 € 1 500 
€ 1 148 

Bestemmingsfonds  
Steenbakkers 
onderwijsproject 
Overige projecten 

 
 
€ 2 405 
€ 9 387 

  
 
€ 3 503 
€ 9 387 

 
Totaal passiva 

 
€ 13 815  

  
€ 15 538 
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Toelichting op de balans 

  31-12-14  31-12-13 

Vlottende activa  € 13 815  € 15 538 

Liquide middelen     

Banktegoeden  € 13 815     € 15 538  

     

• Stichting Diwa bezit geen vaste activa. 
• De vlottende activa bestaat uit het banksaldo van Stichting Diwa.  

    

Reserves en fondsen    

Continuïteitsreserve     

Stand 1 januari   € 1 500   € 1 500  

Toevoeging uit resultaat 0    0  

Onttrekkingen  0   0  

Stand 31 december  € 1 500    € 1 500  

      

• De continuïteitsreserve heeft als doel om bij een eventuele terugloop van inkomsten 
een opvang te hebben voor de doorloop van organisatiekosten voor de periode van 
minimaal één jaar. Deze wordt vastgesteld ter hoogte van 10% van de geraamde 
inkomsten van het volgende jaar. Op basis van de realisatie van inkomsten in 2014 is 
de begroting voor 2015 opwaarts bijgesteld naar € 15 000. De continuïteitsreserve 
blijft gehandhaafd op € 1 500. 
 

      

Reserve nieuwe 
activiteiten     

Stand 1 januari  € 1 148  € 3 320 

Toevoeging uit resultaat  -€ 625  - € 2 172 

Onttrekkingen  € 0  € 0 

Stand 31 december  € 523  € 1 148 

      

• De reserve nieuwe activiteiten is bedoeld om projecten in Pakistan te financieren 
(doelstelling 1) en voor culturele activiteiten (doelstelling 2).  
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   31-12-14  31-12-13 

Bestemmingsfondsen     

Steenbakkers 
onderwijsproject   € 3 503  

Overige projecten   € 9 387 

      

Verloopoverzicht steenbakkers onderwijsproject  

Stand 1 januari   € 3 503  € 4 857   

Ontvangen giften voor dit 
project € 1 948  € 4 025  

Toevoeging uit algemene 
giften/ reserve € 3 812  € 3 717 

Onttrekking t.b.v. 
organisatie (0%) € 0  -€ 282 

Bestedingen  - € 6 858  -€ 8 814 

Stand 31 december  € 2 405  € 3 503 

      

Verloopoverzicht overige projecten  

Stand 1 januari  € 9 387  € 10 692 

Ontvangen giften voor 
projecten € 10 544  € 2 696 

Toevoeging uit algemene 
giften/ reserve € 0  0 

Onttrekking t.b.v. 
organisatie (0%) € 0  -€ 189 

Bestedingen  - € 10 544  - € 3 812 

Stand 31 december  € 9 387  € 9 387 
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• De omvang van het bestemmingsfonds voor het steenbakkers onderwijsproject 

bestaat uit het voor dit project geoormerkte giften (na aftrek van 0% kosten), plus de 
resterende middelen na onttrekking van de bedragen benodigd voor het Steenbakkers 
onderwijsproject in 2014. Besloten is om een deel van de algemene giften/reserve toe 
te voegen aan het bestemmingsfonds voor het steenbakkers onderwijsproject, om 
voldoende buffer te behouden voor de verwachte kosten in 2015. 

• De omvang van het bestemmingsfonds voor overige projecten bestaat uit het voor 
projecten geoormerkte giften (na aftrek van 0% kosten). Dit bestemmingsfonds kan 
aangewend worden projecten gericht op verbetering van de levensstandaard van de 
allerarmsten in Pakistan (doelstelling 1). 

• Stichting Diwa is niet met vreemd vermogen gefinancierd. 
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Staat van baten en lasten  
 
 2014 realisatie  2014 budget 

 
Baten 
 

   

Baten uit eigen fondswerving € 15 802  € 15 000 
t.b.v. doelstellingen 
algemeen  
(doelstelling 1 en 2) 

€ 3 310  € 5 000  

t.b.v. projecten 
(doelstelling 1) 

€ 12 492  € 10 000 

Totaal baten €  15 802 
  

 € 15 000 
  

Lasten 
 

   

besteed aan doelstelling 1  
(onderwijsprojecten) 

€ 17 402  € 17 000 

besteed aan doelstelling 2 
(culturele activiteiten) 

€ 0  € 500 

 
Totaal besteed aan 
doelstelling 

 
€ 17 402 

  
€ 17 500 

 
Kosten eigen fondswerving 

 
€ 0  

  
€ 700 

 
Kosten beheer en 
administratie 

 
€ 123 

  
€ 450  

 
Totaal lasten 

 
€ 17 525 

  
€ 18 650 

 
Resultaat 

 
- € 1 723 

  
 

  
-€ 3 650 

 

 
Toevoeging/onttrekking 
aan 

   

 
Continuïteitsreserve 
Reserve nieuwe activiteiten 
Bestemmingsfonds 
Steenbakkers onderwijs- 
project 
Bestemmingsfonds overige 
projecten 

 
€ - 
-€ 625 
 
-€ 1 098 
 
- € 0 

  
€ - 
-€  650 
 
-€ 1 500 
 
-€ 1 500 

 
Totaal 

 
- € 1 723  

  
- €3 650 

 



stichting DIWA                                                  Coolhaven 148a 
3024 AL Rotterdam 

	  
	  

6	  
	  

Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten   2014 

    

Baten uit eigen fondswerving  

Collecten   0 

Donaties en giften  € 15 802 

Activiteiten  0 

Overige    0 

Totale baten   € 15 802  

    

• In totaal is in 2014 een bedrag van € 15 802 opgehaald. Deze opbrengst bestaat uit 
giften van particulieren, collecte opbrengsten en giften van kerken (de Scots 
International Church of Rotterdam en de actieopbrengst van de Hervormde gemeente in 
Eethen en Drongelen). 	  

• Daarnaast zijn wij blij dat Stichting Levante een samenwerkingsverband is aangegaan 
met Stichting Diwa, om een project voor volwasseneneducatie op te zetten.	  

• Het grootste deel van deze giften (€ 12 492) is opgehaald ten behoeve van projecten in 
pakistan. € 10 544 van dit bedrag komt ten goede aan het nieuwe volwasseneneducatie 
project.  

    

Lasten    

Besteed aan doelstelling 1 

Uitgaven steenbakkers 
onderwijsproject (teacher 
salaries 2014) 

€ 3 046 

Uitgaven Wilde Ganzen 
project 

€ 3 812 

Uitgaven 
volwasseneneducatie project 

€ 10 544 

Totaal besteed aan projecten 
€ 17 402  

   

• De afgesproken bijdrage voor het steenbakkers onderwijsproject is in 2014 voldaan.  
• In 2013 was een project gestart (verbetering bestaande lokalen en het bouwen van 

toiletten). De financiering van dit project gebeurde in samenwerking met Wilde Ganzen. 
De tweede helft van het afgesproken is in 2014 voldaan. 

• In 2014 is een project van start gegaan gericht op volwasseneneducatie. Naast de 
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kinderen is het ook van belang dat de steenbakkers zelf een kans op een beter 
perspectief krijgen. 300 volwassenen krijgen een opleiding als elektricien, kleermaker, 
hand- en machinewerker of schoonheidsspecialiste. Stichting Diwa is verheugd dat 
Stichting Levante dit project wilde financieren. 

   

Besteed aan doelstelling 2 

Culturele activiteiten   € 0  

    

• Vanwege de focus op het realiseren van een nieuw project in Pakistan, zijn er geen 
culturele activiteiten in Nederland georganiseerd. 

    

Kosten eigen fondswerving  

Kosten website en 
promotiemateriaal  € 0 

Kosten 
wervingsactiviteiten   € 0 

Totaal    € 0  

    

• In 2014 zijn geen kosten voor eigen fondswerving gemaakt. 

    

Kosten beheer en 
administratie  

Bankkosten   € 123   

Overige kosten   € 0  

Totaal    € 123   

    

• De post kosten voor beheer en administratie bevat de kosten voor de bankrekening. 
• De totale kosten bedragen 0,8% van de ontvangen giften. Dit ligt ruim onder Diwa-

norm van 10%. 

 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van materiële invloed 
op de cijfers zouden kunnen zijn. 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Er is geen sprake van niet uit de balans blijkende verplichtingen. 


