Financieel jaaroverzicht stichting Orchid Garden Nepal 2014.

Banksaldo 01-01-2014

€ 18.368.25

Inkomsten:
Sponsorbijdragen individueel

€ 16.811,50

Giften algemeen

€ 5.617,50

Bedrijven, scholen, kerken, instellingen

€ 5.282,55

Acties

€ 5.200,00
€ 32.911.55

€ 32.911,55 +
€ 51.279,80

Uitgaven:
Salariskosten OGN

€

13.064,00

Bankkosten

€

111,47

Reiskosten

€

0

Huisvesting huur Bina

€

1.318,00

Website

€

55,66

Kantoorartikelen

€

24,00

Opname tbv OGN inkoop tulpen

€

683,94

Schoolbenodigdheden

€

700,00

Naar spaarrekening

€

20.000,00

€

35.957,07

€ 35.957,07+

Banksaldo 31-12-2014

€ 15.322,73

Spaartegoed

€ 30.716,12

Toelichting:
In overleg met Bina betalen we de leerkrachten en de vaste kosten. Wat we overhouden zetten we
op de spaarrekening voor uitbreiding van de school. Hiervoor is een bedrag begroot van € 40.000.
We gaan niet eerder tot uitbreiding over voordat er voldoende middelen zijn en een geschikte
locatie. Als deze door de lokale overheid wordt aangeboden hoeft er niet in grond te worden
geïnvesteerde. Moeten we wel in grond investeren dan is uitbreiding niet mogelijk bij de huidige
inkomsten. Er is een huur overeenkomst tot 2021 op de huidige locatie.

Reiskosten worden betaald en aan de inkomsten kant worden deze weer ontvangen.
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Doel stichting: Fondsen werven voor kinderdagverblijf en school genaamd Orchid Garden Nepal.

In het kinderdagverblijf worden dagelijks maximaal 50 kinderen van 6 tot 18 maanden opgevangen.
Deze stromen door in de Orchid Garden new English pre school. Hier zijn achtereenvolgend de
volgende groepen: Junior Nursery (18 mnd – 2 jr),
Senior Nursery (2-3,5 jr),
LKG(3,5-4,5jr),
UKG(4,5-6jr),
grade 1 (6-7jr).
De school is uitgebreid met grade 2 (7-8 jr) en grade 3 (9-10jr)Op de school zitten 180 kinderen.
Vanuit Nederland worden 53 kinderen gesponsord, vanuit Duitsland 29 kinderen.
Personeel op de School: 4 Didi’s dit zijn vrouwen die voor het huishoudelijk gedeelte zorgen,
10 leerkrachten en Bina.
In 2014 zijn er 120 vrijwilligers geweest.
De kinderen die niet officieel een sponsor hebben worden ondersteund vanuit middelen die door
vrijwilligers en bezoekers worden gedoneerd. Dit is o.a. in de vorm van kleding, maar ook vaak
worden spontaan donaties gedaan. Zo worden er regelmatig voedsel spelletjes en
schoolbenodigdheden gedoneerd. Ook worden er vanuit Nepal zelf donaties gedaan die wij dan ook
zeer op prijs stellen.
Kinderen die het OGN ontgroeid zijn en het onderwijs vervolgen op een andere school worden zoveel
mogelijk blijvend ondersteund. Dit jaar zijn dit 86 kinderen, waarvan 27 kinderen in een hostel zijn.
Het gebeurt gelukkig ook wel dat door begeleiding de thuis situatie wel weer verbeterd en kinderen
van uit de hostel weer naar huis kunnen.

