
 

Toelichting bij het financieel verslag 2014 

 
Algemeen: Hoewel 2014 met een redelijke reserve begon was er bepaald geen 
reden tot ‘financiële vrolijkheid’. Vergevorderde plannen voor verbouwingen, 
aanpassingen en, waarschijnlijk het belangrijkste en de reden van die plannen, 
Swami’s komst naar Nederland. Daarvoor was uiteraard dat spaarpotje lang niet 
voldoende. Maar… de GKS staat ergens voor en dat hebben we in 2014 opnieuw 
bewezen. In veerkracht, samenwerking, loyaliteit en vrijgevigheid heeft de groep 
zich ruimschoots overtroffen. Love All, Serve All staat hoog in het vaandel. 
 
Verbouwing: De metamorfose van Swami’s kamer en de bijbehorende sanitaire 
voorziening kon door gulle donaties, specifiek voor dat doel, uitgevoerd worden. 
Net als de andere verbouwingen/aanpassingen is dit degelijk en voor vele jaren 
gebruik aangepakt. Het resultaat mag gezien worden en Swami kon daarin met 
alle egards onthaald worden. 
 
Activiteiten: Aan activiteiten was in 2014 geen gebrek. De verbouwing, het 
schoonmaken, voorbereiden en aankleden van de ruimten voor Swami’s komst 
heeft vele helpende handen naar Onderdijk getrokken. Ook de reguliere 
diensten werden door meer mensen bezocht. Hoogtepunt was uiteraard 
Swami’s verblijf van een week in Nederland, met zeer druk bezochte 
bijeenkomsten in Onderdijk en in de Bonifaciuskerk in Medemblik. Niet alleen 
was dit organisatorisch een succes maar blijkt ook door de 
deelnemers/bezoekers hooglijk gewaardeerd. 
 
Projecten: We blijven Swami’s projecten in India ondersteunen. Tijdens Zijn 
verblijf stond er bij de ingang een projectenpot waar ook royaal in is 
gedeponeerd. Het verschil tussen donaties en ondersteuning India is met de 
extra storting in 2013 op voorhand goedgemaakt. We ondersteunen Swami 
financieel zoveel we kunnen. 
 
2015: Bij de publicatie van dit financiële verslag is 2015 al ver gevorderd. Het laat 
zich aanzien dat er, wat de GKS en de Mandir in Onderdijk betreft, behoefte is 
aan rust en bezinning na het hectische jaar 2014.  
 
Het bestuur 

Stichting Sri Sai Mandiram
Balans in uitgaven en inkomsten over 2014

Activa € Passiva €

Liquide middelen Saldo reserve begin boekjaar 9.070          

Kas 216             Sa ldo inkomsten - ui tgaven 2014 2.963-          

ING bank 2.793          Saldo reserve eind 2014 6.108          

ING Spaarrekening 3.098          

-              

Balans-totaal   6.108          Balans-totaal   6.108          

Algemene kosten Stichting Donaties

Diverse a lgemene kosten 18               Algemene donaties 7.782          

Drukwerk / porti  GKS NL 1.360          Donaties  verbouwing 2014 9.501          

Financiële / bankkosten 136             Donaties  voor komst Swami 6.268          

Adminis tratieve kosten 605             Subtotaal netto donaties 23.551        

Subtotaal algemene kosten 2.119          

Kosten Onderdijk Diverse baten & lasten

Algemeen, sathsang, bloemen 10.419        Rente op banktegoeden 45               

Verbouwing en aanpass ing 13.489        

Bi jdrage huisvesting, energie 1.232          Subtotaal diverse baten & lasten 45               

Representatie -              

Subtotaal kosten centrum 25.140        

Donaties projecten India

Ondersteuning projecten India Swami in NL (projectenpot) 7.473          

Sri  Sa i  Mandiram Trust, India 8.195          Organisatie(s ) 550             

Drukwerk / porti  India 150             Particul ier 1.023          

Subtotaal projecten India 8.345          Subtotaal donaties India 9.045          

Totaal uitgaven 35.604        Totaal inkomsten 32.641        

Resultaat dit jaar (over) -              Resultaat dit jaar (tekort) 2.963          

Totaal 35.604        Totaal  35.604        
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