
 

Toelichting bij het financieel verslag 2015 

 
Algemeen: De financiën in 2015 laten een dieptepunt zien ten aanzien van de 
donaties; zowel voor de Mandir in Onderdijk als voor de ondersteuning van 
Swami’s werk in India. Of dit ook als negatief te bestempelen is mag geenszins uit 
de koele cijfers worden geconcludeerd. 2014 heeft duidelijk laten zien dat als er 
geld nodig is, het er ook komt. De uitgaven van 2015 hebben ook redelijk tred 
gehouden met de inkomsten en waren dus navenant laag, wat tot een beperkt 
verlies heeft geleid (ten laste van de reserve). 
 
Verbouwing: Dit jaar viel er niets te verbouwen. Het is gebleven bij regulier 
onderhoud en kleine klusjes zoals het verhelpen van een lekkage. Er moet wel wat 
in/aan de koffieruimte gebeuren maar dat is voor 2016. 
 
Activiteiten: Hoewel de activiteiten in 2015 goeddeels ‘beperkt’ zijn gebleven tot 
het standaard programma, laat ook dit jaar zien dat er een duidelijke meerwaarde 
is te vinden in de diensten, bijeenkomsten en Sathsangs in Onderdijk. Naast de 
vaste bezoekers weten ook nieuwe mensen en groepen de Mandir te vinden en 
te waarderen. Ook is Swami’s 65e verjaardag op 6 november gevierd met een 
feestje. 
 
Projecten: Voor een flink aantal GKS-ers is de opening van de nieuwe Soma Sai 
Skanda Ashram een hoogtepunt geweest. Zij waren in India bij de 
opening/inwijding aanwezig. Hoe het werk van Swami op de nieuwe locatie eruit 
gaat zien zal de toekomst uitwijzen. Wel valt te verwachten dat Swami van daaruit 
net zoveel of misschien nog wel meer zal gaan betekenen voor hen die dat het 
meest nodig hebben. Swami’s steun aan de armen en zwakkeren in de Indiase 
samenleving zal onverminderd blijven doorgaan. 
 
2016: Wat 2016 voor de GKS en de Mandiram in Onderdijk in petto heeft laat zich 
op dit moment nog niet duidelijk zien. Over een grote verbouwing van de 
koffieruimte, keuken en zijkamers wordt weliswaar gedacht maar dat is financieel 
(nog) niet haalbaar. Wel jammer want in 2016 is subsidie beschikbaar voor 
asbestsanering. Het dak bevat asbest en zou vernieuwd moeten worden. Maar ja, 
als het goed en noodzakelijk is zal ook dát geld er wel komen… 
 
Het bestuur 

Balans in uitgaven en inkomsten over 2015

Activa € Passiva €

Liquide middelen Saldo reserve begin boekjaar 6.108          

Kas 195             Sa ldo inkomsten - ui tgaven 2015 210-             

ING bank 3.584          Saldo reserve eind 2015 5.897          

ING Spaarrekening 2.118          

-              

Balans-totaal   5.897          Balans-totaal   5.897          

Algemene kosten Stichting Donaties

Diverse a lgemene kosten 81               Algemene donaties 6.647          

Drukwerk / porti  GKS NL 540             

Financiële / bankkosten 142             

Adminis tratieve kosten 726             Subtotaal netto donaties 6.647          

Subtotaal algemene kosten 1.489          

Kosten Onderdijk Diverse baten & lasten

Algemeen, sathsang, bloemen 479             Rente op banktegoeden 20               

Verbouwing en aanpass ing -              

Bi jdrage huisvesting, energie 3.684          Subtotaal diverse baten & lasten 20               

Representatie 826             

Subtotaal kosten centrum 4.989          

Donaties projecten India

Ondersteuning projecten India Swami in NL (projectenpot) 1.120          

Sri  Sa i  Mandiram Trust, India 2.005          Organisatie(s ) 560             

Drukwerk / porti  India 75               Particul ier

Subtotaal projecten India 2.080          Subtotaal donaties India 1.680          

Totaal uitgaven 8.558          Totaal inkomsten 8.348          

Resultaat dit jaar (over) -              Resultaat dit jaar (tekort) 210             

Totaal 8.558          Totaal  8.558          
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