Jaarrekening Stichting Toe to Heart Nederland 2020
Vastgesteld op 24 februari 2021
Inkomsten 2020
1. Donaties
2. Rente
Totaal inkomsten
Uitgaven 2020
3. Project India
4. Bankkosten
5. Website kosten
Totaal uitgaven

€ 1.055,00
€ 1,01
€1.056,01

€

0 ,00
€ 134,40
€ 85,00
€ 219,40

6. Vrijval bestemde reserve geoormerkt
7. Toevoeging aan bestemde reserve overig:

€

0,00

€ 836,61

Balans per

1-jan-20

31-dec-20

Activa
ABN Amro bestuursrekening
ABN Amro vermogens spaarrekening
Totaal Activa

€ 902,68
€ 39.162,87
€ 40.065,55

€ 238,28
€ 40.663,88
€ 40.902,16

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

€ 14.200,00
€ 24.365,55
€ 1.500,00
€ 40.065,55

€ 14.200,00
€ 25.202,16
€ 1.500,00
€ 40.902,16

Toelichting op de jaarrekening 2020
Inkomsten
1. Begin 2020 heeft het bestuur de vaste donateurs laten weten dat wij, dankzij hun steun én die van

een lokale donateur in India, tot de conclusie zijn gekomen, dat wij op dit moment over
voldoende financiële middelen beschikken om alle kinderen van het lopende onderwijsproject hun schoolperiode te kunnen laten afronden. Dit geldt voor het komende schooljaar
én voor de jaren hierop volgend. In 2020 heeft Stichting Toe to Heart Nederland € 1.055,00 aan
donaties ontvangen.
2. De reserves staan op een spaarrekening van ABN Amro. De rente opbrengst hiervan bedroeg in
2020 € 1,01.

Uitgaven en reserves
3.

Vanwege de corona-pandemie is de school het grootste deel van het jaar gesloten geweest. De
schoolgelden zijn in India (nog) niet geïnd. Er is daarom in 2020 geen geld naar India
overgemaakt.

4.

De bankkosten van € 134,40 hebben betrekking op kosten die ABN Amro ons in rekening brengt
voor de toegang tot internetbankieren. Deze kosten zijn gedurende 2020 twee maal verhoogd
en bedragen thans € 11,40 per maand.

5.

De jaarlijkse hostingkosten van mijndomein bedragen € 85 voor de toegang van de website
www.toetoheart.org.

6.

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 2020 bedraagt de
bestemde reserve geoormerkt € 14.200. Dit bedrag is bestemd voor de schoolkosten van
Monica en Suman. De bestemde reserve (overig), die eind 2020 € 25.202,16 bedraagt, is
bedoeld voor de schoolkosten van de andere kinderen.

7.

De algemene reserve (€ 1.500 per 31/12/2020) wordt aangehouden voor onvoorziene
omstandigheden.

