Jaarrekening Narangi 2015
Balans Narangi per 31 december 2015
Activa
Vlottende activa
ABN AMRO Bankrekeningen
Totaal activa

31 december 2015

31 december 2014

€ 2.667
€ 2.667

€ 4.746
€ 4.746

€ 16

€0

€ 2.651

€ 4.746

€ 2.667

€ 4.746

Passiva
Vreemd vermogen
Schulden *
Eigen vermogen - Reserves
Algemene reserve
Totaal passiva

*Schulden: Voorschot aan een project door Narangi-bestuurslid in december 2015 in India, wordt
terugbetaald in 2016

Verloopoverzicht eigen vermogen Narangi 2015
Eigen vermogen op 1 januari 2015
Inkomsten
Uitgaven
Eigen vermogen op 31 december 2015

€ 4.746
€ 10.195
€ 12.290
€ 2.651

Winst- en verliesrekening Narangi 2015
Inkomsten
Eigen fondsenwerving
Fondsenwervingsacties van derden
Rentebaten
Totaal

€ 7.345
€ 2.819
€ 31
€ 10.195

Uitgaven
Beheer en administratie *
Fondsenwerving en communicatie
Besteed aan de doelstelling (aan de projecten)
Totaal

€ 2.012
€ 110
€ 10.169
€ 12.290

Resultaat

€ -2.096

*Uitgaven Beheer en administratie: dit bedrag is inclusief de kosten van het 4-weekse werkbezoek aan
India, waarvan de kosten volledig zijn gedekt door een donatie in natura (zie tabel op volgende pagina)
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
Inkomsten fondsenwerving
Eigen fondsenwerving – Giften van particulieren
Eigen fondsenwerving – Giften van bedrijven
Eigen fondsenwerving – Giften in natura *
Totaal eigen fondsenwerving

€ 3.960
€ 1.900
€ 1.485
€ 7.345

Fondsenwervingsacties van derden – Particulieren
Fondsenwervingsacties van derden – Bedrijven
Totaal fondsenwervingsacties van derden

€ 415
€ 2.404
€ 2.819

Totaal inkomsten fondsenwerving

€ 10.164

Uitgaven
Beheer en administratie
Kosten Verenigingen en Stichtingen Pakket ABN AMRO
Transactiekosten geld overmaken naar de projecten in India
Telefoonkosten (bellen met de projecten in India)
Reis- en verblijfkosten India – Werkbezoek 2015 *
Totaal
Fondsenwerving en communicatie
Hosting website 2015 en 2016
Totaal

€ 302
€ 226
€ 18
€ 1.467
€ 2.012
€ 110
€ 110

Besteed aan de doelstelling (aan de projecten)
De Wisdom Academy
Sanjay, Pramiti en Ajay
Trilok
Amir, Ajmal en Nasreen
Totaal

€ 7.524
€ 1.447
€ 454
€ 744
€ 10.169

Totaal uitgaven

€ 12.290

* De kosten van het 4-weekse werkbezoek aan India zijn volledig gedekt door een donatie in natura

Inkomsten fondsenwerving
Eigen fondsenwerving
Fondsenwervingsacties van derden
Totaal

€ 7.345
€ 2.819
€ 10.164

72 %
28 %
100 %
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Inkomsten fondsenwerving

Eigen fondsenwerving
Particulieren
Eigen fondsenwerving
Bedrijven
Eigen fondsenwerving In
Natura
Fondsenwerving derden
Particulieren
Fondsenwerving derden
Bedrijven

Bestedingen

Besteed aan de doelstelling
(aan de projecten) - 94%
Beheer & Administratie - 5%
Fondsenwerving &
Communicatie - 1%

Bovenstaande grafiek ‘Bestedingen’ is exclusief het werkbezoek aan India, aangezien de kosten
daarvan volledig zijn gedekt door een donatie in natura

Projecten

Narangi steunt de Wisdom Academy, een lokale non-profit organisatie in Jaipur, India. De
Wisdom Academy werkt in vier verschillende sloppenwijken. Hun focus ligt op het geven van
basisonderwijs aan kinderen. Daarnaast organiseren ze trainingsprogramma’s voor
volwassenen en bieden medische- en sociale support aan de sloppenwijkbewoners.
Narangi investeert ook op individueel niveau in mensen door middel van ons Individuele
Support Programma. Momenteel helpen we een drietal arme families in Jaipur door het
schoolgeld voor hun kinderen te betalen. Sinds 2011 steunen we Sanjay, Ajay en hun zusje
Pramiti, sinds 2013 het jongetje Trilok en sinds 2014 steunen we ook Amir, Ajmal en hun
zusje Nasreen. De betrokken ouders leveren naar draagkracht een kleine financiële bijdrage
aan het onderwijs van hun kinderen.
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Toelichting bij de Wisdom Academy
Terugbrengen bijdrage Narangi
Narangi geeft directe financiële steun aan de Wisdom Academy. Van die steun worden
eenmalige en lopende kosten betaald. Elk jaar maken Narangi en de Wisdom Academy
samen een begroting voor het nieuwe schooljaar. Voorheen betaalde Narangi alle kosten,
maar met ingang van het schooljaar 2014-2015 vermindert Narangi haar financiële bijdrage.
Het gezamenlijke lange termijn doel is om de Wisdom Academy zelfredzamer te maken en
minder afhankelijk van Narangi. De kosten voor het schooljaar 2015-2016 zijn voor 10%
betaald door andere financieringsbronnen.
Bijdrage de Wisdom Academy
Rohit Wilson, één van de oprichters van de Wisdom Academy, investeert een substantieel
deel van zijn tijd in het managen van- en lesgeven op de Wisdom Academy. Daarvoor krijgt
hij geen vergoeding van Narangi, het is Rohit’s bijdrage in natura. Sinds december 2014 krijgt
Rohit een financiële vergoeding voor zijn werk van een andere Indiase NGO.
Rohit’s vrouw Deepanjali coördineert en traint de educatieve staf van de Wisdom Academy
en geeft daarnaast les op de scholen. Deels wordt zij hiervoor betaald door Narangi, deels
doet zij dit vrijwillig (bijdrage in natura).
Lopende kosten van de Wisdom Academy
• Huur klaslokalen in de sloppenwijken
• Lesmaterialen en schrijfwaren
• Salarissen leerkrachten en onderwijsassistenten
• Mini-meals, ‘uitjes’ en het vieren van feestdagen (zoals Diwali, kerst en Eid)
• Salarissen verpleegkundige en haar assistente
• Medicijnen
• Noodhulp (dokters- en ziekenhuiskosten, uitdelen dekens in strenge winters, et cetera)

Accountantsverklaring
In het huishoudelijk reglement van Narangi staat dat het bestuur per jaar kan besluiten of zij
een accountantsverklaring noodzakelijk acht. Het bestuur acht een accountantsverklaring
inzake de jaarrekening van 2015 niet noodzakelijk gezien de relatief lage bedragen en het
kleine aantal transacties. Daarnaast zouden de kosten voor zo’n verklaring niet in verhouding
staan tot de inkomsten.

Statutaire naam
Oprichtingsdatum
Kamer van Koophandel
RSIN
IBAN ABN AMRO
Postadres
Website
Email
Facebook

Stichting Narangi
4 oktober 2010
51043068
823056417
NL 95 ABNA 0 5715 36 042
Annastraat 7-K
2513 AT Den Haag
www.narangi.org
info@narangi.org
www.facebook.com/NarangiFoundation
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