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BALANS PER 31-12-2022
(in euro's)

31-12-2022 31-12-2021

ACTIVA

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa 

0,00 0,00

Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Effecten

Liquide middelen 15.842,85�   26.187,99

15.842,85 27.059,68

Totaal 15.842,85 27.059,68

PASSIVA

Reserves 15.842,85 26.187,99

Fondsen

15.842,85 27.059,68

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal 15.842,85 27.059,68

Stichting Dipjoti Nepal

Chris Robbemond

Penningmeester 

06-2050 0240



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

Baten 2022 2021

Baten uit eigen fondsenwerving:

- Collecten

- Mailingacties

- Nalatenschappen (erfenissen en legaten)

- Giften, schenkingen, subsidies niet overheden en sponsorgelden 400,00 760,00

- Donaties, contributies en adoptiegelden

- Resultaat verkopen (omzet minus kostprijs van de verkochte artikelen)

- Overige eigen activiteiten (eigen loterijen, braderieën, sponsorlopen etc.)

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 400,00 760,00

Baten uit gezamenlijke acties (samenwerkingsverbanden)

Baten uit acties van derden (nationale loterijen en ontvangsten van andere 0,00 0,00

  fondsenwervende instellingen)

Subsidies van overheden (EU, Rijk en gemeenten)

Rentebaten en baten uit beleggingen (inclusief koersverschillen) 2,57 2,57

Overige baten 

Som der baten a 402,57 762,57

Lasten

Besteed aan de doelstellingen:

- Structurele en noodhulp 11.500,00 0,00

- Aankoop en beheer

- Voorlichting, educatie en bewustwording

- Recreatie, ontspanning en vakanties

- Wetenschappelijk onderzoek

- Innovatie en pleitbezorging

- Preventie en voorlichting

- Individuele hulpverlening

- Evangelisatie

- Patiënten- en belangenbehartiging

- Opleidingen en cursussen

- Overige

Totaal besteed aan doelstelling b 11.500,00 0,00

Wervingskosten baten:

Kosten eigen fondsenwerving

Kosten gezamenlijke acties 

Kosten acties van derden

Kosten verkrijging subsidies van overheden

Kosten van beleggingen

Totaal wervingskosten c 0,00 0,00

Kosten beheer en administratie d 119,40 119,38

Som der lasten e=b+c+d 11.619,40 119,38

Resultaat a-e -11.216,83 643,19



Kostenspecificatie: 2022 2021

Subsidies en bijdragen

Afdrachten

Aankopen en verwervingen

Uitbesteed werk

Publiciteit en communicatie

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Kantoor en algemene kosten 119,40 119,38

Afschrijving en rente 

Totaal (som der lasten) 119,40 119,38



Uw doelstelling is voornamelijk gericht op:

(gelieve één  van de vijftien mogelijkheden aan te kruisen)

Structurele en noodhulp  ontwikkelingswerk

 vluchtelingenhulp

 slachtofferhulp

Natuur, milieu en dierenbelangen  milieubelangen

 natuurbehoud

 dierenbelangen

Gezondheid  volksgezondheid

 gehandicaptenzorg

 blinden en slechtzienden en doven

Welzijn  maatschappelijke en sociale doelen 

 mensenrechten

 kunst en cultuur

 sport en recreatie

X  onderwijs en onderzoek

 kerk en levensbeschouwing

De activiteiten in het kader van de doelstelling vinden 

voornamelijk plaats in:

(gelieve één  van de drie mogelijkheden aan te kruisen)

 binnenland (bestedingen)

X  buitenland (bestedingen)

 binnen- en buitenland (bestedingen)


