
 

Toelichting bij het financieel verslag 2013 
 
Algemeen: In financieel opzicht gaat ook 2013 mee in de dalende tendens die we al 
een aantal jaren zien. De diverse verbouwingen aan/in de ruimten in Onderdijk 
werpen echter ook vruchten af in de vorm van lagere onderhoudskosten en minder 
energieverbruik. Deze en andere besparingen en inkrimping van de kosten maken 
voor de Stichting dat de (fors) lagere inkomsten van donaties nog voldoende zijn 
om de exploitatie voort te zetten. Minder bhajandiensten was beslist geen 
besparende maatregel of intentie op zich – daar lagen andere drijfveren aan ten 
grondslag – maar werken uiteraard wel mee. 
 
Verbouwing: De toiletruimte was zo ongeveer het enige onderdeel van de Mandir 
die nog wel een opknapbeurtje kon gebruiken. Niet in de laatste plaats met in het 
achterhoofd het idee dat Swami wel eens zou kunnen komen is daar eind 2013 een 
start mee gemaakt. Inmiddels is duidelijk geworden dat Swami eind augustus 
inderdaad komt. Wel… Hij kan komen! De toiletruimte is, op enkele minuscule 
details na, klaar en ziet er schitterend uit. Hoewel… Zijn slaapkamer wordt op dit 
moment ook nog stevig opgeknapt en dat is nog niet helemaal maar wel ruim op 
tijd af. De kosten van die laatstgenoemde opknapbeurt zijn overigens niet voor 
rekening van de Stichting. 
 
Activiteiten: Duidelijk lijkt inmiddels dat het reduceren van de bhajandiensten 
veroorzaakt dat de overgebleven diensten, de bijzondere/extra ingelaste diensten 
en feestelijke Sathsangs beter bezocht worden. Een wel heel bijzondere Sathsang 
staat in de steigers en is gepland voor eind augustus. Voor Swami’s komst naar 
Duitsland, Noord-Holland en Limburg zullen de creatieve geest, helpende handen 
en andere bijdragen hard nodig zijn.  
Enthousiast zijn op al de genoemde vlakken al een aantal toezeggingen gedaan. 
 
Projecten: Net als andere jaren blijven we Swami’s projecten in India 
ondersteunen. Er is in 2013 zelfs het dubbele van de binnengekomen donaties aan 
de Sri Sai Mandiram Trust in Girinagar (India) overhandigd.  
 
2014 houdt beloften in; Swami heeft onomwonden toegezegd dat Hij zal komen. 
Het zal de derde keer worden dat Hij Nederland en met name de Mandir in 
Onderdijk vereert met een bezoek. Ondanks dat het ‘al’ de derde keer is kunnen 
we gerust stellen dat het nog steeds een uniek gebeuren is. Of er ná dit jaar ooit 
nog zo’n gelegenheid komt zal niemand stellig durven beweren.  
 
Het bestuur 

Stichting Sri Sai Mandiram
Balans in uitgaven en inkomsten over 2013

Activa € Passiva €

Liquide middelen Saldo reserve begin boekjaar 6.310          

Kas 972             Sa ldo inkomsten - ui tgaven 2013 3.079          

ING bank 4.321          Saldo reserve eind 2013 9.389          

ING Spaarrekening 3.798          

Reservering 298             

Balans-totaal   9.389          Balans-totaal   9.389          

Algemene kosten Stichting Donaties

Diverse a lgemene kosten 56               Algemene donaties 10.247        

Drukwerk / porti  GKS NL 1.358          

Financiële/bankkosten 127             Subtotaal netto donaties 10.247        

Adminis tratieve kosten 610             

Subtotaal algemene kosten 2.151          

Kosten Onderdijk Diverse baten & lasten

Algemeen, sathsang en bloemen 1.244          Rente op banktegoeden 41               

Verbouwing en aanpass ing 462             

Bi jdrage huisvesting, energie 1.200          Subtotaal diverse baten & lasten 41               

Representatie -              

Subtotaal kosten centrum 2.906          

Ondersteuning projecten India Donaties projecten India

Sri  Sa i  Mandiram Trust, India 4.317          Organisatie(s ) 650             

Drukwerk India 100             Particul ier 1.614          

Subtotaal projecten India 4.417          Subtotaal donaties India 2.264          

Totaal uitgaven 9.474          Totaal inkomsten 12.553        

Resultaat dit jaar (over) 3.079          Resultaat dit jaar (tekort) -              

Totaal 12.553        Totaal  12.553        
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