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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: Mw. Y. Lensink
	15: Mw. A.M.L. Pastor
	14: Mw. K.M. van Veldhuijsen
	16: 
	17: 
	10: India
	11_A4: 0
	12_A4: 3
	7: [Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking]
	8: [Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking]
	9: [Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering]
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Kinderen
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Ouderen
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: 
	0: Stichting Sarasvati Mataji
	5: www.sarasvatimataji.com
	2: MC Verloopweg 56-II
	4_EM: welcome@saravatimataji.com
	1_KVK: 67227554
	6_RSIN: 856885502
	3_TEL: 0626014382
	51_ML: De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de meest kwetsbare en allerarmste(n), namelijk kinderen en ouderen, door middel van het bijdragen van middelen en het opzetten van projecten en al hetgeen daar direct of indirect mee verband houdt.
	53_ML: Door in dialoog te gaan met lokale contactpersonen en te vragen en overleggen hoe we de kinderen en ouderen kunnen ondersteunen in hun basisbehoeften, bepalen we hoe de donaties het beste besteed kunnen worden, zodat deze optimaal ten goede komen aan het welzijn en de gezondheid van de kinderen en ouderen. De stichting maakt voor haar werk gebruik van betrouwbare, lokale netwerken, die weten wat er speelt en wat er nodig is. En waarvan visie en missie gelijkwaardig zijn aan de onze.
	54_ML: Stichting Sarasvati Mataji richt zich in principe op ieder individu, organisatie of bedrijf die een maatschappelijke bijdrage wil leveren. De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige, directe manier, zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. In de toekomst worden mogelijk ook activiteiten ontplooid die speciaal ten doel hebben om fondsen te werven.  
	56_ML: Stichting Sarasvati Mataji streeft ernaar om volledig transparant zijn, heeft een open boekhouding en spant zich zeer in om zoveel mogelijk middelen rechtstreeks aan de projecten ten goede te laten komen en om de administratieve kosten van de stichting zo laag mogelijk te houden. Zo worden er geen vergoedingen of beloningen gegeven en worden bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten volledig uit eigen middelen betaald.  

In lijn met het beleid, dat zoveel mogelijk middelen rechtstreeks aan projecten ten goede komen, ontvangt het bestuur geen vergoedingen, ook geen onkostenvergoeding, voor zijn inzet voor de stichting.

	57_ML: Ook voor onze stichting werd 2021 getekend door COVID-19. We hebben gewoonweg minder projecten en hiermee kwetsbare kinderen en ouderen kunnen steunen dan we hadden gewenst. Dit is mede ingegeven door het feit dat we de projecten niet zelf konden bezoeken. We zijn dankbaar voor de initiatieven waaraan we wél hebben kunnen bijdragen het afgelopen jaar. 
1. Mobiele medische en tandheelkundige post klaar voor gebruik
Met donaties die Stichting Sarasvati Mataji heeft ontvangen, is eind 2020 een ‘soort van ambulance’ gekocht. Deze is in 2021 volledig ingericht én heeft door de aankoop van een parkeerplaats een veilige, afgeschermde plek gekregen om te staan. Aan het begin van het jaar was het vanwege COVID-19-maatregelen niet mogelijk om uit te rijden, maar in maart 2021 ging de ‘soort van ambulance’ voor het eerst op pad en sloeg drie dagen lang letterlijk en figuurlijk haar tenten op vlak naast de Veerbhadra tempel in Rishikesh. Kwetsbare kinderen en ouderen konden er terecht voor een gratis gezondheidscheck, uitgevoerd door een aantal artsen en een tandarts, die verbonden zijn aan de Trust. Buiten in de tent vond de intake plaats. Wanneer nodig verrichtten de artsen handelingen in de ambulance. 
2. Bouw speeltuin
Eind 2021 is nog eens 20.000 euro gegeven aan de Sad Guru Manu Maharaj Trust. De trust is voornemens om in het zuiden van Rishikesh, in de buurt van de Veerbhadra tempel een speelplaats met activiteiten voor de armste kinderen te organiseren. Op het moment van schrijven van jaarverslag, waren de activiteiten om dit te realiseren nog niet gestart.  

 
	55_ML: In India werkten we van 2017 tot en met 2021 samen met de Sad Guru Manu Maharaj Trust waar we een aantal projecten in de omgeving van Haridwar en Rishikesh hebben ondersteund. Sinds 2022 steunen we projecten van non-profit trust Vishwa Samrudhi Seva Samastha (VSSS) in de omgeving van Bengaluru. Bij ons beide staat zorgvuldig en efficiënt omgaan met donaties centraal, zodat we kinderen en ouderen zo goed mogelijk ondersteunen. We werken volledig in lijn met de Nederlandse en Indiase regelgevingen die gelden voor goede doelen.
Voor de activiteiten in Europa gaan we ook gebruik maken van bestaande lokale netwerken en organisaties. We denken hierbij aan projecten voor ouderen in Moldavië via Max Maakt Mogelijk, waarmee inmiddels eerste contact is gelegd. We zullen steeds toetsen of deze nieuwe projecten  in lijn zijn met onze doelstelling en zullen deze waar mogelijk zelf zoveel mogelijk bezoeken.
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	5_ML: In 2021 zorgde corona ervoor dat projecten op een laag pitje stonden. Een groot deel van de ingekomen donaties is daardoor terecht gekomen in de groei van het vermogen. Deze is toegenomen met ruim 50.000 euro. Het gehele vermogen wordt aangehouden als liquide middelen op de bank. Op deze manier zijn we voorbereid: wanneer er mogelijkheden zijn voor nieuwe projecten kunnen we dit geld ook direct aanwenden. De verwachting is dat in 2022 meer zal worden gedoneerd aan nieuwe projecten in India en in Moldavië. 
Daarnaast zijn de bestemmingsreserves opnieuw geëvalueerd. Door het uitblijven van vergunningen en voortgang bij het bouwen van een school door de Sad Guru Manu Maharaj Trust, is besloten door het bestuur om de reserve op te heffen. Deze reserve is in het geheel naar het eigen vermogen gegaan, zodat in het licht van uitbreiding van de doelstelling in 2022, opnieuw kan worden gekeken hoe de donaties kunnen worden ingezet.
Aan de activazijde is een debiteur opgenomen, het gevolg van een foutieve overboeking. In 2022 is deze gecorrigeerd en verdwijnt de debiteur van de balans.
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	3_ML:  Zoals bij de activiteiten en balans aangegeven, heeft ook in 2021 corona een groot effect gehad. Van de baten van 71.500 euro is slechts een deel aan projecten besteed. 
Als gevolg van de invoering van de negatieve rente bij de bank vanaf juli 2021 zijn de bankkosten aanzienlijk gestegen. We verwachten in 2022 een inhaalslag te maken met een uitbreiding van de doelstelling zodat ook projecten in Europa kunnen worden gedoneerd. 
In 2021 is 0,5% van de donaties aan kosten besteed, namelijk bankkosten en beheer van de website. 
Met het evalueren van projecten en bestemmingsreserves en vooruitkijkend naar de plannen voor 2022 hebben we gemeend om deze aan te moeten passen. Het opheffen van de reserve voor school en medische post voor de Sad Guru Manu Maharaj Trust is naar het eigen vermogen gegaan.
Daarnaast is een reserve gemaakt voor een nieuw project in het zuiden van India in Tumkur. Hier wordt in 2022 gestart met een behandelcentrum waar arme kinderen en ouderen gratis medische hulp kunnen ontvangen. Met wijziging van de doelstelling 2022 zal worden gekeken hoe het opgebouwde eigen vermogen kan worden ingezet. 





