
JAARREKENING 2018
STICHTING VIALISA
Overzicht inkomsten & uitgaven 

K.v.K: 12050567
IBAN: NL95INGB0009552228

ANBI/RSIN: 8210.95.261

Populierenhof 1
3465 TH Driebruggen
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Inkomsten * 
Algemeen  
Fondsen 85.087,50
Sponsoring 8.061,11
Donateurs 5.897,50
Overige inkomsten 
Verkoop Benglish Crafts 360,00

Donaties in natura 500

Subtotaal 99.906,11

Lokaal
Fondsen 215,05
Sponsoring 263,52
Overige inkomsten 144,36
Verkoop Benglish Crafts 2.225,00

Donaties in natura 3.424,52

Subtotaal 6.272,45

Totaal 106.178,56

Uitgaven * 

Public relations 8.756,28 
Faciliteiten  16.780,64
Ondersteunende medewerkers 1.741,93
Trainingskosten studenten 17.893,00 
Stagevergoeding 805,77 
Docenten/trainers/begeleiders 32.647,20 
Capaciteitsopbouw/ business
development 1.823,28 
Organisatiekosten Nederland 8.198,62 

Subtotaal 88.647,20 

Kosten overig 191,56 
Onvoorziene omstandigheden 107,52 
Bankkosten 763,25 

Subtotaal 1.062,33 

Donaties in natura 3.924,52 

Totaal 93.634,05 

Samenvatting financieel overzicht 

Kasbalans*

1 januari 2018        31 december 2018

Bankrekening 1.175,52 43.551,67
Benglish Crafts 1.492,56 1.160,92
Spaarrekening  34.500,34 5.000,70

Toegevoegd over 2018  12.544,51

* Bedragen zijn weergegeven in Euro’s
Omrekenkoers 1 euro = 93  bd tk
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Toelichting inkomsten

Algemene inkomsten
Donateurs 
Periodieke giften ontvangen van particulieren. 

Sponsoren 
Eenmalige giften van particulieren gekoppeld aan een specifieke activiteit en giften van bedrijven. 

Donaties ter gelegenheid van het huwelijk van de secretaris Shila de Vries.
Donaties ter gelegenheid van de Tengri Ultra Run, een trail run van 15 Km in Kazachstan  
gelopen door Lisa van Gerven.
Donaties ter gelegenheid van de 60 ste verjaardag van een vaste donateur. 

Fondsen 
Wij zijn alle fondsen enorm dankbaar voor hun steun. Op verzoek zullen wij ze echter niet allemaal 
vermelden. In 2018 hebben we fondsen mogen ontvangen van onder andere;

Stichting Limburgs Protestants Kinderhuis 
Stichting Coronagalina 
Stichting CCHO Beheer
Stichting Julia 
Stichting Rommelmarkt Haren 
Stichting de Goede Doelen

Donaties in natura
Maart 2018 vierde Vialisa haar 15-jarig jubileum. Onze sponsor van vorig jaar, Genesarethkerk in 
Zoetermeer, heeft ons dit jaar geholpen door hun locatie en faciliteiten gratis ter beschikking te 
stellen.  

Verkoop Benglish Crafts
Inmiddels worden er regelmatig producten van Benglish Crafts in Nederland verkocht. Het jubileum 
event bood een goed platform om de producten te promoten. 

Lokale inkomsten 
De lokale inkomsten bestaan uit;

De maandelijkse lesgelden van 60 Bengaalse Taka (tk) per student en 30 tk per peuter. 
Dankzij onze samenwerking met Yoshiko Homeware is de afzet in Bangladesh gestegen. 
Door de ongusnstige wisselkoers in Bengaalse taka's is dit echter niet zichtbaar in onze 
inkomsten in Euro's.

Donaties in natura 
Dagelijkse donatie van gezonde snacks voor de studenten en peuters via onze partner Thrive
Donatie van speelgoed voor de crèche
Donatie van boeken voor de bibliotheek 



03

Toelichting Uitgaven 
Public relations
Deze post is aanzienlijk gestegen omdat er tijdens de brand veel promotiemateriaal verloren is 
gegaan. Daarnaast moesten er door de verhuizing van Educatie Centrum Vialisa, Benglish Crafts en 
het kantoor overal adreswijzigingen doorgevoerd worden. Wij hebben deze gelegenheid aangegrep-
en om zaken in een nieuw jasje te steken. 

Organisatiekosten Nederland 
Organisatiekosten Nederland zijn de kosten voor fondsenwerving en administratieve kosten. 

Trainers/begeleiders/docenten
Het Educatie Centrum Vialisa werd per januari 2018 volledig geopend. Gedurende 2018 is het team 
van medewerkers uitgebreid. 

Hoewel de kosten door uitbereiding van medewerkers toegenomen zijn lijkt de toename minder. Dit 
komt doordat;

Een gunstigere koers (1/93 in plaats van 1/85)
Kosten van trainingen van de medewerkers zijn verwerkt onder een nieuwe post 

 “capaciteitsopbouw”

Capaciteitsopbouw
In het verleden werden de kosten gemaakt voor het trainen van de medewerkers van Vialisa in 
Bangladesh verwerkt onder Personeelskosten. 

Om nieuwe programma’s te ontwikkelen en uit te kunnen voeren is het belangrijk dat de medewerk-
ers mee ontwikkelen. Zij zijn immers degene die de programma’s moeten gaan uitvoeren en bege-
leiden. Deze kosten zijn vanaf 2018 ondergebracht in de post Capaciteitsopbouw. 

Onvoorziene omstandigheden
Plotselinge uitgaven die vooraf niet voorzien waren.

Benglish Crafts heeft een vast verkooppunt in de Dutch Club. Hiervoor werd vanaf juli 10%  
aan service kosten afgedragen. Deze zijn nu verwerkt in “onvoorziene omstandigheden”
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Toelichting inkomsten


Algemene inkomsten
Donateurs 
Periodieke giften ontvangen van particulieren. 


Sponsoren 
Eenmalige giften van particulieren gekoppeld aan een specifieke activiteit en giften van bedrijven. 


Donaties ter gelegenheid van het huwelijk van de secretaris Shila de Vries.
Donaties ter gelegenheid van de Tengri Ultra Run, een trail run van 15 Km in Kazachstan  
gelopen door Lisa van Gerven.
Donaties ter gelegenheid van de 60 ste verjaardag van een vaste donateur. 


Fondsen 
Wij zijn alle fondsen enorm dankbaar voor hun steun. Op verzoek zullen wij ze echter niet allemaal 
vermelden. In 2018 hebben we fondsen mogen ontvangen van onder andere;


Stichting Limburgs Protestants Kinderhuis
Stichting Coronagalina 
Stichting CCHO Beheer
Stichting Julia 
Stichting Berkhoutfonds
Stichting de Goede Doelen


Donaties in natura
Maart 2018 vierde Vialisa haar 15-jarig jubileum. Onze sponsor van vorig jaar, Genesarethkerk in 
Zoetermeer, heeft ons dit jaar geholpen door hun locatie en faciliteiten gratis ter beschikking te 
stellen.  


Verkoop Benglish Crafts
Inmiddels worden er regelmatig producten van Benglish Crafts in Nederland verkocht. Het jubileum 
event bood een goed platform om de producten te promoten. 


Lokale inkomsten 
De lokale inkomsten bestaan uit;


De maandelijkse lesgelden van 60 Bengaalse Taka (tk) per student en 30 tk per peuter.
Dankzij Yoshiko Homeware is de productie in Bangladesh iets gestegen. Deze inkomsten 
worden lokaal in Bengaalse taka's ontvangen. Ze worden op de balans echter in Euro's 
weergegeven. In de loop van 2018 werd de koers ongunstig waardoor er een iets 
vertekenend beeld op de balans ontstaat en er nauwelijks verschil lijkt. 


Donaties in natura 
Dagelijkse donatie van gezonde snacks voor de studenten en peuters via onze partner Thrive
Donatie van speelgoed voor de crèche
Donatie van boeken voor de bibliotheek 
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Toelichting Uitgaven 
Public relations
Deze post is aanzienlijk gestegen omdat er tijdens de brand veel promotiemateriaal verloren is 
gegaan. Daarnaast moesten er door de verhuizing van Educatie Centrum Vialisa, Benglish Crafts en 
het kantoor overal adreswijzigingen doorgevoerd worden. Wij hebben deze gelegenheid aangegrep-
en om zaken in een nieuw jasje te steken. 


Organisatiekosten Nederland 
Organisatiekosten Nederland zijn de kosten voor fondsenwerving en administratieve kosten. 


Trainers/begeleiders/docenten
Het Educatie Centrum Vialisa werd per januari 2018 volledig geopend. Gedurende 2018 is het team 
van medewerkers uitgebreid. 


Hoewel de kosten door uitbereiding van medewerkers toegenomen zijn lijkt de toename minder. Dit 
komt doordat;


Een gunstigere koers (1/93 in plaats van 1/85)
Kosten van trainingen van de medewerkers zijn verwerkt onder een nieuwe post 


 “capaciteitsopbouw”


Capaciteitsopbouw
In het verleden werden de kosten gemaakt voor het trainen van de medewerkers van Vialisa in 
Bangladesh verwerkt onder Personeelskosten. 


Om nieuwe programma’s te ontwikkelen en uit te kunnen voeren is het belangrijk dat de medewerk-
ers mee ontwikkelen. Zij zijn immers degene die de programma’s moeten gaan uitvoeren en bege-
leiden. Deze kosten zijn vanaf 2018 ondergebracht in de post Capaciteitsopbouw. 


Onvoorziene omstandigheden
Plotselinge uitgaven die vooraf niet voorzien waren.


Benglish Crafts heeft een vast verkooppunt in de Dutch Club. Hiervoor werd vanaf juli 10%  
aan service kosten afgedragen. Deze zijn nu verwerkt in “onvoorziene omstandigheden”











