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Balans per 31 december 2015 

 
 31-12-2015  31-12-2014 
Activa 

 
€  € 

Vaste activa 
 

€ 0  € 0 

Vlottende activa 
 

   

Liquide middelen (bank) 
 

€ 11 226  € 13 815 

Totaal activa 
 

€    € 13 815 

Passiva 
 

   

Reserves    
Continuïteitsreserve 
Reserve nieuwe projecten 
 

€ 1 500 
€ 139 

 € 1 500 
€ 523 

Bestemmingsfonds  
Steenbakkers 
onderwijsproject 
Overige projecten 

 
 
€ - 
€ 9 587 

  
 
€ 2 405 
€ 9 387 

 
Totaal passiva 

 
€ 11 226   

  
€ 13 815 
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Toelichting op de balans 

  31-12-15  31-12-14 

Vlottende activa  €   € 13 815 

Liquide middelen     

Banktegoeden  € 11 226      € 13 815  

     

• 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 in een jaar. Op basis van de inkomsten van de afgelopen jaren blijft de 
continuïteitsreserve gehandhaafd op € 1 500. 
 

      

Reserve nieuwe 
activiteiten     

Stand 1 januari  € 523   € 1 148 

Toevoeging uit resultaat  -€ 384    - € 625 

Onttrekkingen  € 0  € 0 

Stand 31 december  € 139   € 523 

      

• De reserve nieuwe activiteiten is bedoeld om projecten in Pakistan te financieren 
(doelstelling 1) en voor culturele activiteiten (doelstelling 2).  
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   31-12-15  31-12-14 

Bestemmingsfondsen     

Steenbakkers 
onderwijsproject € -   € 2 405  

Overige projecten € 9 587  € 9 387 

      

Verloopoverzicht steenbakkers onderwijsproject  

Stand 1 januari   € 2405   € 3 503 

Ontvangen giften voor dit 
project € 310   € 1 948  

Toevoeging uit algemene 
giften/ reserve € 4 192   € 3 812 

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

Bestedingen  - € 6 907    - € 6 858 

Stand 31 december  € -   € 2 405 

      

Verloopoverzicht overige projecten  

Stand 1 januari  € 9 387   € 9 387 

Ontvangen giften voor 
projecten € 200   € 10 544 

Toevoeging uit algemene 
giften/ reserve € 0  0 

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

Bestedingen  - € 0   - € 10 544 

Stand 31 december  € 9 587   € 9 387 
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• De omvang van het bestemmingsfonds voor het steenbakkers onderwijsproject 

bestaat uit het voor dit project geoormerkte giften, plus de resterende middelen na 
onttrekking van de bedragen benodigd voor het Steenbakkers onderwijsproject in 
2015. Besloten is om het bestemmingsfonds per eind 2015 op te heffen, omdat het 
steenbakkers onderwijsproject gestopt is. In 2016 is een wet aangenomen waardoor 
het onderwijs voor de kinderen van de steenbakkers in de Punjab voortaan door de 
overheid wordt verzorgd. 

• De omvang van het bestemmingsfonds voor overige projecten bestaat uit het voor 
projecten geoormerkte giften. 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  
 
 2015 realisatie  2015 budget 

 
Baten 
 

   

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

€ 4 273  € 4 000 

t.b.v. projecten 
(doelstelling 1) 

€ 510  € 4 000 

Totaal baten  € 4 783   
  

 € 8 000  
  

Lasten 
 

   

besteed aan doelstelling 1  
(onderwijsprojecten) 

€ 6 907  € 500 

besteed aan doelstelling 2 
(culturele activiteiten) 

€ 0  € 7 000 

 
Totaal besteed aan 
doelstelling 

 
€ 6 907  

  
€ 7 500  

 
Kosten eigen fondswerving 

 
€ 0  

  
€700  

 
Kosten beheer en 
administratie 

 
€ 464  

  
€ 250   

 
Totaal lasten 

 
€ 7 372  

  
€ 8 450  

 
Resultaat 

 
- € 2 589  

  
 

  
-€ 450  

 

 
Toevoeging/onttrekking 
aan 

   

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

 
€ 0 
-€ 384  
 
-€ 2 405 
 
+ € 200 

  
€ 0 
-€ 450 
 
€ 0 
 
€ 0 

 
Totaal 

 
- €2 589   

  
- € 450 

 



stichting DIWA                                                  Coolhaven 148a 
3024 AL Rotterdam 

	
	

6	
	

Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten   2015 

    

Baten uit eigen fondswerving  

Collecten   0 

Donaties en giften  € 4 783  

Activiteiten  0 

Overige    0 

Totale baten   € 4 783   

    

• In totaal is in 2015 een bedrag van € 4 783 opgehaald. Deze opbrengst bestaat uit 
giften van particulieren, collecte opbrengsten en giften van kerken (de Scots 
International Church of Rotterdam). Daarnaast zijn wij blij met de gift van Stichting 
Luthers Weeshuis.	

• Er is minder opgehaald dan begroot. Dit kwam omdat met name de opbrengsten uit 
fondswerving voor projecten achterbleven. In 2015 is er een beperkt aantal acties 
gehouden om geld in te zamelen voor projecten (waaronder het 
steenbakkersonderwijsproject). 	

    

Lasten    

Besteed aan doelstelling 1 

Uitgaven steenbakkers 
onderwijsproject (teacher 
salaries 2015) 

- € 6 907  

Uitgaven 
volwasseneneducatie project 

€ 0  

Totaal besteed aan projecten 
€ 6 907   

   

• De afgesproken bijdrage voor het steenbakkers onderwijsproject is in 2015 voldaan.  
• De opbrengsten voor projecten waren aanzienlijk lager dan begroot. Er waren echter 

nog middelen voor het steenbakkers onderwijsproject beschikbaar uit het 
bestemmingsfonds voor dit project, waardoor een deel van de tegenvallende 
opbrengsten konden worden opgevangen. Het restant kon uit de algemene giften 
worden aangevuld. Hierdoor is de financiering van het project nooit in gevaar geweest. 
Ook hoefde er geen beroep gedaan te worden op andere reserves/bestemmingsfondsen. 
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• In 2014 is een project van start gegaan gericht op volwasseneneducatie. Naast de 
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 wil financieren. De kosten voor het vervolg van dit project 
vallen in 2016. 

   

Besteed aan doelstelling 2 

Culturele activiteiten   € 0  

    

• Er zijn in 2015 geen culturele activiteiten in Nederland georganiseerd. 

    

Kosten eigen fondswerving  

Kosten website en 
promotiemateriaal  € 0 

Kosten 
wervingsactiviteiten   € 0 

Totaal    € 0  

    

• Er zijn in 2015 geen kosten voor eigen fondswerving gemaakt. 

    

Kosten beheer en 
administratie  

Bankkosten   € 314    

Overige kosten   € 150  

Totaal    € 464    

    

• De post bankkosten bevat de kosten voor transacties en de vaste periodieke kosten. 
• In 2015 heeft een evaluatie van het bestuur en een bezinning op de toekomst van de 

stichting plaatsgevonden onder externe begeleiding. Hiervoor is een kleine vergoeding 
in rekening gebracht. 

• De totale kosten bedragen 9,7% van de ontvangen giften. Dit ligt onder de Diwa-norm 
van 10%. 

 



stichting DIWA                                                  Coolhaven 148a 
3024 AL Rotterdam 

	
	

8	
	

 

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. 


