
                                Jaarrekening Stichting Toe to Heart Nederland 2015 
                                                              Vastgesteld op 01-04-2016 
Inkomsten:  
Donaties - regulier                      €  7.401,58 
Donaties – met bestemming    €24.000,00 
Opbrengst jubileumactie          €  2.363,76 
Rente                                               €         8,88 
Totaal                                                                           €33.774,22  
 
Uitgaven: 
Projecten India                            € 8.451,10 
Bankkosten                                   €    158,80 
Brochures                                      €    164,34 
Kosten jubileumactie                 €    872,72   
Overig                                             €      49,36 
Totaal                                                                         €    9.696,32  
 
Toevoeging aan bestemmingsvermogen         € 24.000,00 
                                                                                       ---------------  
Resultaat 2015                                                         €        77,90 
 

 
 
 
 
 
 

  

                                                     Balans per 1-1-2015 
 
Activa: 
Bankrekening                              € 6.320,67 
Spaarrekening                             € 2.003,15 
Totaal                                                                         € 8.323,82 
 
Passiva:                        
Vermogen                                     € 8.323,82 
Bestemmingsvermogen 
Totaal                                                                         € 8.323,82 

Balans per 31-12-2015 
 
 
€   5.389,69 
€ 27.012,03 
                             € 32.401,72 
 
 
€   8.401,72 
€ 24.000,00 
                             € 32.401,72 
 

  
Toelichting 
 
In 2015 is € 8.451,10 overgemaakt voor het Toe to Heart project in India conform de 
door het bestuur van de Stichting Toe to Heart Nederland goedgekeurde kostenopgave. 
Deze kostenopgave heeft betrekking op schoolgelden en bijkomende kosten voor 
(school)kleding en buitenschoolse opvang. Hiermee kon in 2015 geïnvesteerd worden in 
de toekomst van 9 kansarme kinderen,  waarvan er 7 financieel gesteund werden voor 
wat betreft studiekosten plus de kosten voor buitenschoolse opvang en 2 alleen voor de 
kosten van de buitenschoolse opvang (elk gedurende een half jaar). 
 
De bankkosten hebben betrekking op kosten voor rapportages van de bank en voor 
overboekingen. In totaal gaat het om € 158,80. De kosten voor PR zijn beperkt gebleven 
tot € 164,34 ten behoeve van brochures.  
 



In 2015 is € 22.401,58 ontvangen van particuliere donateurs. Dat is aanzienlijk meer 
dan in 2014 dankzij een bijzondere gift van € 15.000. Daarnaast is € 9.000 ontvangen 
van de Stichting Wel-Doen. Daarmee komt het totaal aan donaties op € 31.401,58. De 
giften van € 15.000 en € 9.000 zijn door de gevers geoormerkt; zij zijn bedoeld voor de 
(volledige) verdere opleiding van 3 specifiek aangewezen kinderen. Daarnaast hebben 
twee andere donateurs in 2015 aan de Stichting laten weten dat zij twee kinderen 
gedurende hun hele verdere opleiding in financiële zin willen ondersteunen. Hierdoor 
zijn 5 kinderen voor wie in 2015 alle studiekosten zijn vergoed, op voorhand verzekerd 
van een volledige verdere opleiding. Voordeel hiervan is dat onzekerheid wordt 
weggenomen, namelijk de jaarlijkse onzekerheid of er voldoende geld is om deze 
kinderen ook het volgende jaar weer naar school te kunnen laten gaan.  
 
Om in 2016 weer twee nieuwe kinderen in het project op te kunnen nemen is tijdens de 
jubileumviering ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Toe to Heart Nederland 
een actie gestart om vóór 1 april 2016 € 15.000 extra te werven teneinde voor de twee 
kinderen,  die in 2015 alleen aan de buitenschoolse opvang deelnamen, in 2016 ook de 
de studiekosten te vergoeden. De kosten van de jubileumviering bedroegen € 872,72 
(kosten kookworkshop en drukwerk kalenders) tegen een opbrengst van € 2.363,76 
(verkoop kalenders, tassen, boeken, foto’s, PSV-shirt en opbrengsten kookworkshop). 
Het netto resultaat is € 1.491,04. Samen met de extra donaties die verkregen zijn als een 
direct gevolg van de jubileumviering (evenals de reguliere donaties opgenomen onder 
de post “Donaties”) komt dit bedrag uit op ruim € 3.000. Dat is niet voldoende om de 
opleiding van beide kinderen te verzekeren. In 2016 zal de actie dan ook een vervolg 
krijgen.  
 
Van het bedrag dat op 31 december 2015 op de bank- en spaarrekening staat is € 
24.000 geoormerkt voor de volledige  (resterende) opleiding van 3 kinderen vanaf 2016. 
Het resterende bedrag van € 8.401,72 is in 2016, na aftrek van kosten, beschikbaar voor 
de overige kinderen in het project.  
 


