
 

 

Jaarrekening Stichting Toe to Heart Nederland 2021 

Vastgesteld op 3 januari 2022 

Inkomsten 2021 

1. Donaties €   230,00 

2. Rente €   0,00 

    Totaal inkomsten €    230,00 

Uitgaven 2021 

3. Project India € 2.166,27 

4. Bankkosten € 178,00 

5. Website kosten € 85,00 

    Totaal uitgaven: € 2.429,27 

6. Vrijval bestemde reserve geoormerkt €       0,00 

7. Afname van bestemde reserve overig: €  2.199,27 

Balans per 1-jan-21 31-dec-21 

Activa 

ABN Amro bestuursrekening €   238,28 € 239,01 

ABN Amro vermogens spaarrekening € 40.663,88 € 38.463,88 

Totaal Activa € 40.902,16 € 38.702,89 

Passiva 

6. Bestemde reserve geoormerkt € 14.200,00 € 14.200,00 

7. Bestemde reserve overig € 25.202,16 € 23.002,89 

8. Algemene reserve € 1.500,00 € 1.500,00 

Totaal Passiva € 40.902,16 € 38.702,89 



Toelichting op de jaarrekening 2021 

Inkomsten 

 

1. Hoewel het bestuur in 2020 aan de vaste donateurs heeft laten weten dat er voldoende   
              financiële middelen zijn om het totale onderwijsproject te kunnen voltooien, is in 2021 toch    
              nog € 230,00 aan donaties ontvangen. Besloten is om deze inkomsten te bestemmen voor   

eventuele nieuwe projecten. Ze vormen een onderdeel van de “bestemde reserve overig”. 
 
2.  De reserves staan op een spaarrekening van ABN Amro. Over het jaar 2021 is in dat jaar geen  
              rente ontvangen. 
 
Uitgaven en reserves 
 
3.  Vanwege de corona-pandemie bestond in 2021 voor de oudste kinderen het onderwijs uit 

online lessen.Voor de kinderen uit de 9e en 10de klas is het fysieke onderwijs in september weer 
begonnen. Voor deze schoolkosten is in 2021 geen verzoek tot vergoeding ontvangen. 

 
In juni heeft Lalitha alle ouders van de kinderen van Toe to Heart een bezoek gebracht. In het 
kader van COVID-19 heeft zij de gezinnen een financiële ondersteuning verstrekt; deze is betaald 
uit de financiële middelen van het onderwijsproject. In totaal bedroeg deze steun € 300. 

 
Lalitha heeft ook in 2021 weer haar uiterste best gedaan om de families van de TtH-kinderen 
steun te bieden in deze moeilijke periode. Ook de kinderen bleven welkom voor samenkomsten 
op The Dutch Roof en daar is bij meerdere gelegenheden gebruik van gemaakt. Voor het bestuur 
reden om haar (bescheiden) salaris ook in deze lastige corona-tijd uit te betalen. Het bedrag 
voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 is in dit kalenderjaar overgemaakt. 

 
4. De bankkosten van € 178,00 hebben  betrekking op kosten die ABN Amro ons in rekening brengt  
               voor de toegang tot internetbankieren (€ 11,40/mnd) en voor het overschrijven van INR aan TtH 
               India. Door de veranderde Indiase wetgeving bleek geld overmaken naar de oude bankrekening  
               in India gedurende een periode in 2021 een hachelijke zaak die extra kosten met zich mee  
               dreigde te brengen. Er is toen voor gekozen geld naar de Nederlandse rekening van Thomas  
               over te maken. Nadat Lalitha ervoor gezorgd had, dat alle benodigde papieren bij de nieuwe  
               bank ingeleverd waren, kon deze rekening probleemloos gebruikt worden voor overschrij- 
               vingen. 
 
5.  De jaarlijkse hostingkosten van mijndomein bedragen € 85 voor de toegang van de website 

www.toetoheart.org. 
 

6. Stichting Toe toHeart  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 2021 bedraagt de    
              bestemde reserve geoormerkt € 14.200. Dit bedrag is bestemd voor de schoolkosten van     
              Monica en Suman.       
       
7.          De bestemde reserve overig, die eind 2021 € 23.002,89 bedraagt, bestaat uit 2 delen. Sinds dit  
              jaar worden de ontvangen donaties ((€ 230) gereserveerd   voor eventuele nieuwe projecten.       
              Het andere deel  is ter dekking van de schoolkosten van de overige  kinderen. 
 
8. De algemene reserve (€ 1.500 per 31/12/2021) wordt aangehouden voor onvoorziene 

omstandigheden. 


