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Vught, februari 2019

L.S.,

Algemeen

Stichting Indian Mother & Child Nederland is opgericht in 2004 en heeft als doel het

Institute for Indian Mother & Child te Calcutta te steunen bij haar activiteiten en projecten

voor moeders en kinderen in India, gericht op:

- bevordering van de gezondheid

- bevordering van onderwijs en alfabetisering

- sociale en economische ontwikkeling

- ieder ander project dat tot doel heeft de levensomstandigheden van de minder bedeelden

  in India te verbeteren.

De activiteiten van Indian Mother & Child Nederland zijn feitelijk eind 2001 gestart.

ANBI

De belastingdienst merkt IMCN aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De ANBI-status heeft de volgende voordelen:

- Vrijstelling van schenkingsrecht voor schenkingen die IMCN ontvangt

- Particulieren kunnen giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting als zij giften doen

  aan IMCN.

Aantallen sponsors en sponsorkinderen 31-12-2018 31-12-2017

Kindsponsors, dat zijn de vaste sponsors die periodiek een sponsorbedrag betalen 48 55

Gesponsorde kinderen door deze kindsponsors 50 61

Sponsors, die maandelijks bijdragen aan het kindsponsorprogramma zonder zich te

verbinden aan een kind in India 11 13

Van dit geld vult IMCN de sponsorbijdrage aan voor een aantal kinderen 10 5

De afspraak met een kindsponsor om vanaf 2013  5 meisjes gedurende 5 jaar te sponsoren

is eind 2017 afgelopen. Dat verklaart deels de grote terugloop van het aantal sponsor-

kinderen in 2018.

Ook betaalde een sponsor vanaf 2013 het sponsorgeld van 6 kinderen tot hun 18e jaar.

Inmiddels zijn deze 6 kinderen allen 18 jaar en is de sponsoring opgehouden.

Eind 2018 heeft een (nieuwe) sponsor toegezegd om met ingang van 2019 jaarlijks

10 kinderen te sponsoren. Deze 10 kinderen zijn niet in de cijfers ultimo 2018 meegenomen.

Aanvullingsfonds kindsponsoring en projecten

Algemene donaties en bijdragen van sponsors zonder kind worden gereserveerd in het

 'Aanvullingsfonds kindsponsoring en projecten'.

Het sponsorgeld voor de kinderen in het sponsorprogramma van wie de sponsors hun deelname

beëindigen worden aangevuld uit dit fonds.

Het jaarlijkse batig of nadelig exploitatiesaldo wordt in dit fonds verwerkt.

Ook voor kleine projecten, noodhulp of voor aanvulling van grotere projecten wordt

via de exploitatierekening geput uit dit fonds. 

Overschotten op afgeronde projecten worden, ook weer via de exploitatierekening,

aan het fonds toegevoegd.

Saldo Aanvullingsfonds per 31-12-2017 64.891€              

-3.886€              

Saldo Aanvullingsfonds per 31-12-2018 61.005€              

Hoogachtend,

C. Rietvelt,

penningmeester

Af: nadelig exploitatiesaldo 2018
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-2017

ACTIEF

Vlottende activa

Liquide middelen

- Rekening-courant 554,38€             893€                  

- Spaarrekening 81.100,73€        75.717€             

81.655€             76.611€              

Depot Wilde Ganzen, inzake Ambulance-project 2018 11.197€              -€                       

92.852€              76.611€              

PASSIEF

Aanvullingsfonds kindsponsoring en projecten 61.005€             64.891€             

Kortlopende schulden

Sponsorgelden 9.940€               8.660€               

Projectgelden 21.807€             3.060€               

Diversen 100€                  -€                       

31.847€              11.720€              

92.852€             76.611€              

31-12-2018
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

2018 2017

Baten

Sponsorgelden, excl. suppletie 13.080€             14.825€             

Donaties voor projecten 18.520€             7.888€               

Donaties algemeen 10.851€             17.711€             

Intrest 183€                  515€                  

Diverse opbrengsten 51€                    -€                       

42.685€             40.939€              

Lasten

Sponsorgelden incl. suppletie, naar IIMC India 16.480€             16.205€             

Donaties voor projecten 28.827€             9.084€               

Organisatiekosten 1.264€               526€                  

46.571€             25.816€              

Nadelig, resp. voordelig exploitatiesaldo -3.886€              15.124€              
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen van waardering:

Activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

Grondslagen van resultaatbepaling:

Baten en lasten

De baten en lasten worden op kasbasis toegerekend aan de verslagperiode, tenzij voorzien wordt

dat een project niet uit donaties wordt gedekt,

In dat geval wordt voor het niet gedekte deel een verplichting in de balans opgenomen,

Donaties en bijdragen voor projecten worden niet alleen als baten, maar voor dezelfde bedragen

ook als lasten verwerkt. 

Deze giften zijn immers niet vrij besteedbaar, maar bestemd voor de realisatie van het specifieke project.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen

Rek.crt RABO bank, rek.nr. NL60 RABO 0102 6286 61 IMCN, saldo per 31-12-2018 554,38€              

Spaarrek. ASN bank, rek.nr. NL77ASNB 8800 1518 25 IMCN saldo per 31-12-2018 81.100,73€         

(saldo vrij opneembaar, rente variabel, per 31-12-18  0,08% p.j.)

81.655,11€         

Depot Wilde Ganzen, inzake het Ambulance-project 2018

De opbrengsten voor het ambulance-project zijn doorbetaald aan Wilde Ganzen.

Wilde Ganzen betaalt het totale bedrag in januari 2019 door aan IIMC. 11.197,00€         

PASSIVA

Aanvullingsfonds kindsponsoring en projecten

Donaties zonder specifieke bestemming en de saldi van de afgeronde projecten worden via de

exploitatierekening  gereserveerd voor toekomstige aanvulling van de kindsponsoring en projecten.

Het jaarlijkse batig of nadelig exploitatiesaldo wordt aan dit fonds toegevoegd c.q. onttrokken.

Ook voor kleine projecten, noodhulp of voor aanvulling van grotere projecten wordt 

geput uit dit fonds.

Saldo Aanvullingsfonds kindsponsoring en projecten per 31-12-2017 64.890,92€         

Af: nadelig exploitatiesaldo 2018 -3.885,81€          

Saldo Aanvullingsfonds per 31-12-2018 61.005,11€         

Kortlopende schulden

Sponsorgelden

Sponsorgelden zijn bestemd voor het levensonderhoud en de opleiding van 

kinderen onder de hoede van IIMC te India.

De sponsorgelden worden halfjaarlijks overgemaakt aan IIMC te India.

Ultimo 2017 moesten nog sponsorgelden worden afgedragen ad 8.660,00€          

In 2018 is dit bedrag overgemaakt aan IIMC India -8.660,00€          

-€                   

Ontvangen in 2018 aan  sponsorgelden 13.080,00€         

Suppletie voor kinderen zonder sponsor over 2018 3.400,00€           

16.480,00€         

Afgedragen sponsorgelden 2018 aan IIMC India in 2018 -6.540,00€          

Nog af te dragen sponsorgelden van 2018 9.940,00€           

9.940,00€           

Projectgelden

Dit betreft opbrengsten uit acties die zijn opgezet om een specifiek project

van IIMC te India financieel te ondersteunen.

Ook worden er bijdragen ontvangen met een specifieke bestemming.

Ambulance-project 2018

In 2018 zijn wederom activiteiten ontwikkeld om geld bijeen te brengen voor een ambulance.

In 2017 is ook met succes actie gevoerd voor een ambulance-bus.

Er is grote behoefte aan ambulance-bussen voor het vervoer van zieken en verplegend

personeel.

Het totale bedrag voor de ambulance is als volgt bijeen gebracht.

- Deelname aan de Derde Wereld Rommelmarkt van het Mill Hill college te Goirle heeft

  samen met een bijdrage van Wilde Ganzen een bedrag opgeleverd van 10.000,00€         

- Van donateurs hebben wij voor dit project ontvangen 90,00€                

- Wij hebben zelf het benodigde bedrag voor de ambulance aangevuld uit eigen middelen 1.107,00€           

11.197€              

Transporteren 11.197,00€         
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Transport 11.197,00€         

Women Peace Center (WPC)

Het WPC in Dhaki is een campus waar vrouwen die hebben deelgenomen

aan de ontwikkelingsprogramma's van IIMC verder worden bijgeschoold.

Het WPC bestaat nu uit een hoofdgebouw met omliggend terrein.

Ons project omvat de uitbreiding van het gebouw met een overkapping

van een deel van het terrein, de aanleg van een vloer, de inrichting van de

bibliotheek met boeken en leermateriaal en de aanschaf van meubilair.

De totale kosten worden geraamd op € 20.000.

Van Enexis hebben wij voor dit project in 2018 een donatie ontvangen van 8.200,00€           

Koeienproject

Met een bijdrage van € 80 wordt er voor arme families op het platteland van India een

koe gekocht. Nadat de koe voor de eerste maal heeft gekalfd en daarna melk geeft,

wordt dit eerste kalf van de koe doorgegeven aan een volgende arme familie, enzovoort.

Restant koeienproject per 31-12-2017 3.060,00€          

In 2018 is ontvangen voor dit project 230,00€             

Saldo koeienproject per 31-12-2018 3.290,00€           

In 2018 zijn 11 koeien geschonken aan IIMC -880,00€            

2.410,00€           

21.807,00€         

Diversen

Dit betreft een presentje voor een van de sponsorkinderen.

De groep die in januari 2019 naar India gaat neemt het presentje mee. 100,00€              
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

2018 2017

BATEN

Sponsorgelden, excl. suppletie

Maandelijks ontvangen  van vaste sponsors voor kinderen onder de hoede

van IIMC te India, excl. suppletie 13.080,00€         14.825,00€         

Donaties voor projecten

Ambulance project 2017 -€                   7.658,00€          

Ambulance project 2018 10.090,00€        -€                   

Koeienproject 230,00€             230,00€             

Uitbreiding Women Peace Center 8.200€               -€                   

18.520,00€        7.888,00€          

Donaties algemeen

Maandelijkse bijdragen, sponsors zonder kind 2.840,00€           2.525,00€           

Overige algemene donaties 8.010,66€           15.186,04€         

10.850,66€         17.711,04€         

Intrest

Bankrente 183,30€             515,44€             

Diverse opbrengsten

Sponsorkliks 50,97€                -€                   

LASTEN

Sponsorgelden incl. suppletie, naar IIMC India

Sponsorgeld 13.080,00€        14.825,00€        

Suppletie 3.400,00€           1.380,00€           

16.480,00€        16.205,00€        

Donaties voor projecten

Donaties voor projecten worden niet alleen als baten maar ook als lasten verwerkt.

Deze giften zijn immers niet vrij besteedbaar, maar bestemd voor de realisatie

van het specifieke project.

Ambulance project 2017 -€                   8.854,36€           

Ambulance project 2018 11.197,00€         -€                   

Omheining en speelterrein school Shahjadpur 5.000,00€           -€                   

Koeienproject 230,00€              230,00€              

Women Peace Center 8.200,00€           -€                   

Fietsen, 60 stuks 4.200,00€           -€                   

28.827,00€        9.084,36€          

Organisatiekosten

Kosten bezoek Dr. Sujit 569,05€              -€                   

Bankkosten 166,86€             193,12€             

Hosting website IMCN 84,70€               39,00€               

Lidmaatschap Partin 60,00€               60,00€               

Promotiemateriaal acties 159,70€              47,15€                

Kosten nieuwsbrieven 208,44€              168,65€              

Drukwerk, porti en kantoorbenodigdheden -€                   18,55€               

Diversen 14,99€                -€                   

1.263,74€          526,47€             
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OVERIGE INFORMATIE
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