Jaarrekening Stichting Toe to Heart Nederland 2017
Vastgesteld op 20-02-2018
Inkomsten 2017:
1. Donaties
2. Rente
Totaal inkomsten
Uitgaven 2017:
3. Project India
4. Bankkosten
5. Website kosten
Totaal uitgaven:

€ 7.915,04
€ 114,93
€ 8.029,97

€ 7.175,81
€ 151,80
€ 45,00
€ 7.372,61

6. Vrijval bestemde reserve geoormerkt

€ 2.900,00

7. Toevoeging aan bestemde reserve overig:

€ 3.557,36

Balans per

1-jan-17

31-dec-17

Activa
ABN Amro bestuursrekening
ABN Amro vermogens spaarrekening
Totaal Activa

€ 443,88
€ 486,31
€ 32.207,23 € 32.822,16
€ 32.651,11 € 33.308,47

Passiva
6. Bestemde reserve geoormerkt
7. Bestemde reserve overig
8. Algemene reserve
Totaal Passiva

€ 29.100,00 € 18.200,00
€ 13.608,47
€ 3.551,11 € 1.500,00
€ 32.651,11 € 33.308,47

Toelichting op de jaarrekening 2017
Inkomsten
1.

2.

In 2017 heeft Stichting Toe to Heart Nederland € 7.915 aan donaties ontvangen.
Er zijn 5 donateurs die de schoolkosten van een specifiek kind voor hun rekening nemen. De
totale opbrengst hiervan bedraagt ca. 45% van de totale donaties: € 3.530.
De overige 35 donateurs droegen in totaal € 4.385 bij.
De reserves staan op een spaarrekening van ABN Amro. De rente opbrengst hiervan bedroeg in
2017 € 114,93.

Uitgaven en reserves
3.

In 2017 is INR 501.350 = € 7.175,81 overgemaakt aan het Toe to Heart project in India conform
het door het bestuur van de Stichting Toe to Heart Nederland goedgekeurde budget.
Hiermee worden de schoolgelden en bijkomende kosten voor (school)kleding en buitenschoolse
opvang betaald voor 9 kansarme kinderen in Bangalore voor schooljaar 2017/2018.
In de zomer van 2017 is besloten ruimte te maken voor een 10e kind in de groep. Het bestuur
heeft overschrijding van het budget voor de schoolkosten van Imanuel goedgekeurd (INR
24.800). De betaling van dit bedrag zal geschieden bij de betaling van budget 18/19.
Budget schooljaar 2017/2018:
Directe schoolkosten
Buitenschoolse opvang
Totaal budget 2017/2018
Onderbesteding 2016/2017
Betaald aan TTH India in 2017

4.
5.
6.

7.

8.

INR 370.700
INR 169.800
INR 540.500
INR 39.150
INR 501.350

De bankkosten van € 151,80 hebben betrekking op kosten die ABN Amro ons in rekening brengt
voor de toegang tot internetbankieren en het overschrijven van INR aan TTH India.
De jaarlijkse hostingkosten van mijndomein bedragen € 45 voor de toegang van de website
www.toetoheart.org.
De jaarkosten van Monica en Sweety (€ 2.000) worden bekostigd uit de bestemde reserve
(geoormerkt) die tante Astrid heeft nagelaten. Resteert per 31/12/2017 € 11.000.
De jaarkosten van Suman (€ 900) worden door het fonds dat de Wereldcadeaushop heeft
toegekend bekostigd. Resteert per 31/12/2017 € 7.200. Totaal bestemde reserve geoormerkt
per 31/12/2017 € 18.200.
NB Per 31/12/2017 is besloten de bestemde reserve op de balans te hernoemen naar een
bestemde reserve geoormerkt en een bestemde reserve overig.
Stichting Toe to Heart Nederland stelt zich ten doel dat de kinderen die nu in het project zijn
opgenomen hun studie kunnen afronden op kosten van de stichting. Eind 2017 bedraagt de
bestemde reserve (overig) hiervoor in totaal € 13.608,47. Met deze reserve én de ondersteuning
van trouwe donateurs kunnen we de garantie afgeven dat de huidige kinderen hun studie
kunnen afronden binnen het project. Het aannemen van nieuwe kinderen wordt overwogen
zodra zich hier nieuwe middelen voor aandienen.
De algemene reserve (€ 1.500 per 31/12/2017) wordt aangehouden voor onvoorziene
omstandigheden.

