Jaarrekening 2016

Stichting Vialisa
Prins Bernhardstraat 28
1211 GK Hilversum

K.v.K : 12050567
IBAN: NL95INGB0009552228
ANBI nummer: 8120.95.261

Jaarrekening 2016

P a g e |2

Samenvatting financieel overzicht
Inkomsten1

Uitgaven

Algemeen
Donateurs
Sponsoren
Fondsen
Overige inkomsten

Public Relations
Faciliteiten
Ondersteunende medewerkers
Organisatiekosten Nederland
Trainingskosten
Docenten/Trainers/Begeleiders

Donaties brand Korail
Giften in Natura
Subtotaal
Lokaal
Verkoop Benglish Crafts
Financiele giften
Giften in natura
Giften in natura brand
Korail
Subtotaal
Totaal

4.930,00
4.800,00
78.821,00
18,35
270,00

88.839,00

1.008,96
13.718,25
16.897,65
14.456,80
9.672,67
25.036,06

Noodhulp brand Korail
Giften in natura brand Korail

1.238,00
5.400,00

Kosten overig
Valuta kosten
Bank kosten

1.558,22
522,48
427,50

1.652,03
Totaal

91.218, 94

5.400
5.052,03
95.891,38

Kasbalans
1 januari 2016

31 december 2016

Bankrekening

11.544,71

42.189,80

Spaarrekening

65.000,02

39.018,37

Toegevoegd over 2016

1

Alle bedragen in dit verslag zijn Euro’s (€

4.672,44
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Toelichting inkomsten
Donateurs
Periodieke giften ontvangen van particulieren.
Sponsoren




Eenmalige giften van particulieren gekoppeld aan een specifieke activiteit en giften
van bedrijven.
De jaarlijkse Kerstmarkt van Creagroep Violet stond dit jaar in het teken van Vialisa.
In september zijn we een nieuwe samenwerking aangegaan met Didi-ism

Fondsen
Wij zijn alle fondsen enorm dankbaar voor hun steun. Op verzoek zullen wij ze echter niet
allemaal vermelden.









Stichting Julia
Stichting Coronagalina
Stichting de Overzijde
CCHO
Stichting Marthe van Rijswijck
Stichting de Goede Doelen
Stichting Olfo
Stichting Elise J.H Spykman

Lokale inkomsten
De lokale inkomsten bestaan uit de maandelijkse lesgelden van 30 Bengaalse Taka (tk) per
student en 30tk per peuter. Dit staat gelijk aan ongeveer €0,33. Ook valt de verkoop van de
producten van Benglish Crafts onder ‘lokale inkomsten’
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Giften in natura
Gedurende schooldagen worden de studenten en peuters via de organisatie Thrive
voorzien van gezonde snacks.

Donaties brand Korail
In december brak een brand uit in de sloppenwijk Korail die bijna 600 woningen
verwoestte.
Naar aanleiding van berichten op onze Facebookpagina (vialisafoundation) en onze
Nieuwsflits van december 2016 ontvingen wij extra donaties voor het ondersteunen van
getroffen families.
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Toelichting Uitgaven
Organisatiekosten Nederland
Organisatiekosten Nederland zijn de kosten voor fondsenwerving en administratieve
kosten. Deze kosten zijn aanzienlijk toegenomen vanwege toename aan fondsen over 2015
en 2016. Deze onkosten zijn grotendeels in 2016 bekostigd.
Personeel
De personeelskosten zijn dit jaar aanzienlijk hoger dan vorige jaren.




Door toegenomen fondsen werd het salaris van de directeur voor het eerst sinds 2011
volledig uitgekeerd. Tot het laatste kwartaal van 2015 werd het salaris onregelmatig of
gedeeltelijk uitgekeerd. Dankzij de steun van familieleden kon de directeur gedurende
deze periode toch haar werkzaamheden in Dhaka uitvoeren.
Het team van lokale medewerkers is aangevuld.

Faciliteiten
In juni hebben wij een tweede locatie geopend waardoor deze kostenpost hoger is dan
voorgaande jaren. Op deze locatie is Benglish Crafts en een klein kantoor gevestigd.

Giften in natura brand Korail
Gezien de centrale ligging van Educatie Centrum Vialisa hebben wij gedurende december
onze locatie ter beschikking gesteld van de gemeenschap door vanuit onze locatie
noodhulp te coördineren. Gedoneerde hulpgoederen werden ontvangen, tijdelijk
opgeslagen en vervolgens gedistribueerd.

Jaarrekening 2016

P a g e |6

Bankkosten
Kosten die door de bank berekend worden voor pinnen in het buitenland en beheer van
onze bankrekening.

Valutakosten
Verlies door schommelde koers Euro/Bd tk . Het afgelopen jaar schommelde de koers
tussen 81,57 en 89,07 per Euro.

