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Voorwoord
De afgelopen jaren is de discussie over ontwikkelingswerk veranderd. De hulp die, wij
westerlingen, bieden werd onder de loep genomen. Termen als ‘duurzaamheid’,
‘westerse visie’, ‘eigenwaarde’ en ‘community based’ leidden de discussies.
Kleinschalige effectieve hulp is bij ons de rode draad. Dit neemt niet weg dat het goed is
regelmatig ‘out of the box’ te denken. Samen met anderen op een afstand te kijken naar
het werk dat we doen. Tijdens o.a. onze vergaderingen en onze Funky Charity
evenementen nemen we daar alle gelegenheid voor.
Er zijn dit jaar weer allerlei nieuwe ontwikkelingen te melden. U kunt er alles over lezen in
dit verslag. Zoals: de Vondelparkloop; zeer gulle donaties, Anna’s lezingen bij diverse
Rotaryclubs, de maandelijkse netwerkborrel Funky Charity, de aardbeving in Nepal en
nieuws over de kinderen.
Uiteraard hebben de aardbevingen vooral veel impact gehad op Nepal en ons als
Stichting. We voelden ons gezegend dat de schade bij ons kindertehuis beperkt was en
iedereen de aardbevingen heeft overleefd. Tegelijkertijd was Nepal in rouw en had ook
ons nodig. Als Stichting hebben we besloten onze verantwoordelijkheid uit te breiden en
ook onze lokale partners te helpen. Dit heeft tot een waanzinnig mooi resultaat geleid
van ruim 32.000,-. We merkten dat er een verschuiving bij particulieren plaatsvond van
GIRO 555 naar kleinschalige initiatieven zoals die van ons. Donateurs worden terecht
steeds kritischer en willen weten wat er met hun geld gebeurt. Wij hopen dat wij als
Stichting aan uw verwachtingen hebben kunnen voldoen.
We kunnen op het gebied van fondsenwerving en community based activiteiten nog veel
leren. En we blijven kritisch kijken naar het werk dat we doen. Wij nodigen u daarom ook
uit om kritisch te kijken naar ons jaarverslag en uw gedachten erover met ons te delen.
Wij kunnen dit werk alleen met u samen doen.
Anna Theuvenet
Oprichtster & Voorzitter
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1 Stichting Bachi Amaa
1.1 Algemeen
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Bachi Amaa. Terugblikkend is er weer veel
gebeurd dit jaar, we geven u graag het verslag daarvan:
1. Anna en Sanne hebben Nepal bezocht dit jaar;
2. We werden het goede doel van de Vondelparkloop;
3. Sevika vertrok uit het huis en kon weer bij haar ouders wonen;
4. Stichting KIO gaf een grote donatie;
5. Anna gaf lezingen bij diverse Rotary clubs in het land en we ontvingen gulle

donaties;
6. De maandelijkse Funky Charity netwerkborrels in de Library waren inspirerend;
7. De speciale actie en de geweldige opbrengst i.v.m. de twee forse aardbevingen in

april en mei. Het project episch centrum, nieuwe kinderen, de Westerparkrun in
september;
8. Ontwikkelingen betreffende de bouw van het nieuwe huis en de vertraging die

deze op liep door de aardbeving;
9. De nieuwe aanvraag bij Wilde Ganzen en last but not least de samenwerking met

drie studenten van de Hogeschool Rotterdam en het financiële product dat zij
voor ons schreven.
Al deze ontwikkelingen en de financiën van Stichting Bachi Amaa zullen in dit jaarverslag
worden toegelicht.

1.2 Doelstelling
Stichting Bachi Amaa heeft als doel hulpbehoevende kinderen in Nepal te helpen, op het
gebied van huisvesting, levensonderhoud en educatie.
Stichting Bachi Amaa ondersteunt twee projecten in Nepal: het kindertehuis met 15
kinderen en het schoolfonds van het Anandaban Lepra Ziekenhuis met 32 kinderen. Er
wordt niet uitgesloten dat er in de toekomst mogelijk ook andere projecten worden
ondersteund, mits dit aansluit bij de doelstellingen van Stichting Bachi Amaa en we meer
community based gaan werken.
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1.3 ANBI status
De ANBI status van Stichting Bachi Amaa is in 2015 ongewijzigd gebleven. Stichting Bachi
Amaa beschikt al vanaf de start, in 2008, over een ANBI-status. Dit betekent dat de
Nederlandse belastingdienst onze organisatie aanmerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling. Dit heeft veel voordelen voor onze sponsoren. Als een instelling door de
Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm
waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting
aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Het voordeel voor de stichting
zelf is dat deze geen schenk-,inkomens- en vennootschapsbelasting hoeft te betalen.
Kortom, het biedt vele voordelen zowel voor de Stichting als voor de donateur.

1.4 Opbouw verslag
In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de organisatiestructuur van
Stichting Bachi Amaa. Daarna komen in hoofdstuk 3 en 4 de projecten van Stichting Bachi
Amaa aan de orde en tot slot gaat het laatste hoofdstuk over de financiën van de
Stichting.
Het verslag is met uiterste zorg samengesteld, maar mochten sommige aspecten niet
duidelijk zijn, heeft u op- of aanmerkingen dan kunt u contact opnemen met Anna
Theuvenet (a.theuvenet@bachi-amaafoundation.com).
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2 Organisatie
2.1 Bestuur
Het bestuur;
Het bestuur van de stichting bestaat uit een Nepalees toezichthoudend bestuur, en het
Nederlandse bestuur.

Het Nederlandse bestuur
Wel zijn we heel blij met de komst van Amine Bouchareb, hij zal het bestuur voorlopig
versterken en zal t.z.t. aangeven of hij een vaste plek zal innemen als bestuurslid in het
Nederlandse bestuur. Hij is al jaren als vrijwilliger actief betrokken bij de stichting. Ook
Nadim Bou-Rached heeft aangegeven interesse te hebben in een bestuursfunctie, hij
heeft al aan meerdere events meegedaan en draagt de stichting een warm hart toe.
Het Nederlandse bestuur houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen van het
beleid, het opstellen en publiceren van jaarverslagen en nieuwsbrieven, het
onderhouden van netwerken en contacten, het onderhouden van de website, het geven
van voorlichting, het deelnemen aan scholingsactiviteiten en het werven van fondsen.
Het Nepalese bestuur
Het Nepalese toezichthoudend bestuur is ongewijzigd gebleven. Het Nepalese bestuur
moet, conform Nepalese wetgeving uit minimaal zeven personen bestaan. Derhalve
bestaat het dagelijks bestuur uit de heer S. Kandel in de functie van voorzitter, de heer R.
Sunar in de functie secretaris, de heer B. Neupane op de positie van penningmeester.
Het algemeen bestuur bestaat uit de heer S. Ruchal, mevrouw R. Shrestha en de heer P.
Rana en de heer K. Shrestha.
Het Nepalese bestuur is belast met een meer uitvoerende taak. Zij houden zich onder
andere bezig met het toezicht en de selectie van de kinderen, voorzien het Nederlandse
bestuur van advies en onderzoeken nieuwe mogelijkheden voor de Stichting. Naast de
reguliere vergaderingen houden zij eenmaal een Algemene Ledenvergadering waar het
budget wordt goedgekeurd en de accountant wordt vastgesteld.
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Vrijwilligers;
Het Nederlandse bestuur wordt ondersteund door zo’n 20 a 30 vrijwilligers op
verschillende gebieden. Zo kan de Stichting altijd rekenen op grote inzetbaarheid van
vrijwilligers tijdens de diverse evenementen, die zij organiseert. Meer in het bijzonder
wordt de Stichting ondersteund door Susan Keilhack die verantwoordelijk is voor de
website; Wim en Alice Theuvenet hebben een adviserende rol.
Ook hebben afgelopen jaar een Funky Charity Brunch georganiseerd om onze
vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten. Cabaretier Maarten Willemsen heeft zijn
sprankelende nieuwe show op hen uitgetest. We zijn onze vrijwilligers ontzettend
dankbaar, want zonder vrijwilligers kunnen wij als Stichting ons werk niet doen.
De website;
De website hebben we in een nieuw jasje gestoken en is nu ook in het Engels vertaald
dankzij Chris Meighan van ‘Experts in English’. De nieuwsbrieven die de Stichting
verspreidt zijn op de website geplaatst. Ook staan alle jaarverslagen van de Stichting op
de website, om een ieder zo goed mogelijk te informeren. Daarnaast houdt de Stichting
actief een bedrijvenpagina op Facebook bij www.facebook/bachiamaa en een

twitteraccount: www.twitter.com/BachiAmaa. Hier worden regelmatig berichten op
gepost met het laatste nieuws en foto’s omtrent de Stichting, haar activiteiten en
vanzelfsprekend ook al het nieuws over de kinderen.
Informatie uitwisseling;
Naast het onderhouden van een facebookpagina, verstuurt de stichting ieder kwartaal
een nieuwsbrief per e-mail aan haar sponsoren en andere geïnteresseerden. Hierin
worden verzoeken, sponsoractiviteiten, nieuws over de kinderen en toekomstige
activiteiten aangekondigd. Deze nieuwsbrief staat tevens op de website en er wordt een
link verstuurd via Facebook. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link:
http://www.bachi-amaafoundation.com/main/Nieuws.html
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2.2 Fondsenwerving
2.2.1 Evenementen
In 2015 zijn er verschillende evenementen georganiseerd om fondsen te werven.
Vondelparkloop
Dankzij de onvoorwaardelijke en trouwe inzet van onze grote groep vrijwilligers werd
Stichting Bachi Amaa gekozen als het goede doel van deze jaarlijkse Vondelparkloop.
Maar liefst 3.500 hardlopers renden het vuur uit hun schenen tijdens de 41ste editie van
deze hardloopwedstrijd! € 3.312,- is door hen gedoneerd aan de Stichting Bachi Amaa.
Funky Charity
Dit jaar heeft de Stichting met ingang van 5 maart op iedere eerste donderdag van de
maand een Bachi Amaa-netwerkborrel georganiseerd. We willen ons netwerk uitbreiden
en via deze regelmatige ontmoetingen kennis en expertise delen. We praten met de
bezoekers graag over de dynamische wereld van de ontwikkelingshulp nieuwe stijl en het
thema duurzaamheid in die hulp. We hopen natuurlijk ook extra inkomsten te
genereren. Deze netwerkborrels vonden doorgaans plaats in The Library, een
‘wijnzitkamer/winkel’ aan de Singel 434 in Amsterdam. Op donderdag 5 maart stond de
avond in het teken van de overdracht van de sleutel van de donatiebox van de Linda
Foundation naar Stichting Bachi Amaa. Alle opbrengsten van deze netwerkborrels zullen
vanaf deze datum naar onze Stichting gaan.
Westerparkrun
Op 28 september liepen, voor de 3de keer, weer vele lopers voor onze kinderen in Nepal,
er werd € 635,- opgehaald. Een sportief evenement dat laat zien dat steeds meer
mensen zich verbonden voelen met Bachi Amaa.
Fondsenwervende lezingen bij Rotary’s
Anna heeft bij diverse Rotary’s een wervende lezing gehouden. De Rotary’s: AMU en
Landsmeer bezocht zij en de opbrengst was zeer ruimhartig. We merken dat naast het
gebruik van de social media het persoonlijk contact heel belangrijk blijft.
Kerstdiner als sponsoractie
Een sponsor vroeg de Stichting een kerstdiner te organiseren. Er is voor 24 man een
heerlijk diner bereid. De opbrengst was €450,-.
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2.2.2 Actie aardbeving
Op 25 april en 12 mei waren er 2 hevige aardbevingen in Nepal. De Stichting is direct een
geldinzamelingsactie gestart om eerste hulp te kunnen bieden. De kinderen van Bachi
Amaa zijn er relatief goed vanaf gekomen. Derhalve heeft het bestuur besloten om met
de opbrengsten directe noodhulp te verlenen aan een aantal partners die nauw
verbonden zijn met de Stichting.
Naar aanleiding van de aardbeving heeft de Stichting € 32.774,- aan donaties ontvangen.
De planning voor de besteding van dit geld ziet er als volgt uit:
Besteed in 2015
• € 10.000,- Anandaban Lepra Ziekenhuis
• € 7.000,- Project noodhulp episch centrum
Gereserveerd voor 2016
• € 15.774,- Reparatie huizen kinderen schoolfonds
De reparatie voor het eigen kindertehuis bedroeg € 5.000 en is volledig door de
eigenaren van het huis bekostigd. Daarom is dit bedrag ten goede gekomen van de
reparatie van huizen van kinderen in het schoolfonds. Het opgehaalde bedrag is hiermee
volledig aan de noodhulp besteed, als gevolg van de aardbeving.

2.2.3 Partners
Wilde Ganzen
Er is weer een aanvraag voor financiële steun de deur uit gegaan naar Wilde Ganzen (een
organisatie die kleinschalige projecten als de onze ondersteunt). We vragen een bijdrage
voor: - de bouw van ons aardbevingbestendige huis - de bouw van een
activiteitencentrum, een soort van dagopvang voor kinderen waar ze samen kunnen
dansen, lezen, voetballen etc. Activiteiten die vaak onderschat worden in Nepal en juist
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Een plek waar ze samen ervaringen
kunnen delen, een goede maaltijd krijgen en dan weer naar huis gaan. De aanvraag voor
deze community based activiteiten is nieuw en ligt ook in de lijn van de nieuwe
doelstellingen van Wilde Ganzen. Community based projecten zijn erop gericht voor
kinderen zonder ouders een oplossing te zoeken in de eigen gemeenschap van het kind.
Wilde Ganzen zal alleen nog kindertehuizen steunen met maximaal 10 kinderen.
De gedachte hierachter is dat ieder kind dient op te groeien in een gezin en niet in een
kindertehuis of weeshuis. De Stichting onderschrijft dit streven en deze visie sluit aan bij
onze plannen voor een Community Based Centre. Kinderopvang is echter na de recente
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aardbevingen een nog groter probleem geworden en daarnaast speelt stigma en het
kastensysteem nog steeds een grote rol.
Op dit moment is in Nepal de behoefte aan dagopvang van kinderen erg groot. Een plek
waar ze na schooltijd o.a. kunnen dansen, voetballen en spelen om weer echt even kind
te zijn. Een plek waar ze ook hulp bij het huiswerk kunnen krijgen. De kinderen uit ons
kindertehuis hebben al aangegeven hier ook graag een onderdeel van te willen zijn.
Het volgende stellen we ons daarbij voor. Nieuwe kinderen die bij ons op de stoep
komen te staan kunnen in de toekomst bij ons tijdelijk in het kindertehuis opgevangen
worden. Het Community Based Centre gaat vervolgens de beste mogelijkheden
onderzoeken om een kind terug te plaatsen in de gemeenschap. Zo ontstaat er een brug
tussen het kindertehuis en het CBC.
Het kindertehuis kan in de toekomst vanuit de opgebouwde expertise een mooie brug
slaan naar de rondom gelegen gemeenschap.
Tijdens Anna’s bezoek in september is er een helder ‘Community Based Centre’ plan
geformuleerd. Onderdeel van dat plan is een schoolfonds voor kinderen die rondom
Pokhara wonen op plekken, die door de aardbeving getroffen zijn. Wilde Ganzen heeft al
toegezegd erg enthousiast te zijn over het CBC en de bouw voor 55% te willen
ondersteunen.

2.3 Scholing- en netwerkactiviteiten
Change the Game
Anna en Annette bezochten 20 maart een workshop georganiseerd door Wilde Ganzen
en Impulsis. Zij presenteerden het programma ‘Change the game’ hiermee richten zij zich
nog meer op de lokale verankering van de projecten. Dat wordt gedaan door middel van
capaciteitsversterking op het gebied van lokale fondsenwerving en het zogenaamde
claimmaking: het vermogen en de moed om de lokale overheid aan te spreken op diens
verantwoordelijkheid om goede dienstverlening te bieden.
Ook heeft Wilde Ganzen de Change the Game Academy opgezet, met online cursussen
Lokale fondsenwerving en Claimmaking voor medewerkers van organisaties in
ontwikkelingslanden.
In samenwerking met Impulsis is het programma uitgebreid met een pilot in Nepal,
Ethiopië en Zuid-Afrika. 5 en 6 mei heeft er in Nepal zo’n training plaatsgevonden. Rup
Lal en Shovakhar hebben daaraan deelgenomen.
Lezingen en Funky Charity
De lezingen van Anna en de maandelijkse Funky Charity bijeenkomsten zijn zowel
fondsenwervings- activiteiten als netwerkacties. Via deze ontmoetingen ontstaan er
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nieuwe initiatieven en ideeën. Zo kwam het idee van een papieren baksteentje in de
kerstboom waarmee men een bijdrage aan het aardbevingbestendige huis vroeg.
Prachtig vormgegeven door Bob de Graaf.
Financieel product studenten Hogeschool Rotterdam
In het kader van hun minor hebben 3 studenten van de Hogeschool Rotterdam de
Stichting onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een financieel product waarin
zij de Stichting adviezen geven omtrent verbetering van de fondsenwerving. Ook
maakten zij een analyse van de diverse doelgroepen en de wijze waarop wij iedere groep
het beste zouden kunnen benaderen. Er is nu een nieuwe groep studenten van
Hogeschool Rotterdam die de diverse financiële producten zullen implementeren.
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3 Kindertehuis
3.1 Kindertehuis te Kathmandu
Het kindertehuis van Stichting Bachi Amaa geeft onderdak aan kinderen die niet langer
een thuis hebben. Alle kinderen hebben hun eigen achtergrond en hun eigen verhaal
waarom zij in het kindertehuis wonen. Zo biedt Stichting Bachi Amaa onder andere
onderdak aan kinderen die geen ouders meer hebben, ouders die te ziek zijn om voor
hun kind te kunnen zorgen of het zijn kinderen die niet een studie kunnen volgen in het
dorp omdat ze lepra hebben. De kinderen worden opgevangen door Rup Lal en zijn
vrouw Rupa. Beiden staan aan het hoofd van het tehuis en samen met hun eigen twee
kinderen bieden zij deze 15 kinderen een warm gezinsleven. Deze unieke gezinsstructuur
geeft de kinderen weer een thuis en onderscheidt Stichting Bachi Amaa van andere
grotere opvangtehuizen in Nepal.
Om deze gezinsstructuur te waarborgen heeft Stichting Bachi Amaa vastgelegd dat er
maximaal 15 kinderen in het kindertehuis kunnen worden opgevangen. Door het aantal
kinderen beperkt te houden is de Stichting in staat de kinderen optimale zorg en
aandacht te geven. Dit houdt ook in dat de kinderen gestimuleerd worden om een
opleiding naar eigen keuze te volgen. Kortom, de Stichting gaat voor kwaliteit in plaats
van kwantiteit en streeft ernaar dat de kinderen als zelfstandige, onafhankelijke jong
volwassenen het tehuis kunnen verlaten.

3.2 Kinderen
In 2015 is de gezinsstructuur van het kindertehuis veranderd. Er is een nieuw meisje
bijgekomen Nisha, derhalve ondersteunde de Stichting dit jaar 15 kinderen; Renu,
Punima, Anjeli, Doman, Kabita, Swoyechhya, Nanda, Dammar, Manik, Mangal, Jyoti,
Shristi, Radhika, Abisekh en Nisha.
Voor een foto van de kinderen, zie de website
(http://www.bachi-amaafoundation.com/main/Kinderen.html)
Opleiding:
De kinderen uit het kindertehuis gaan ofwel naar een ‘Government school’ ofwel naar
een ‘Boarding school’. Op ‘Boarding school’ krijgen kinderen les in het Engels en ligt het
niveau enigszins hoger en is het aantal vakken groter. Door het bestuur in Nepal wordt
zo goed mogelijk gekeken naar het niveau van het kind, op basis daarvan wordt het kind
op een geschikte school geplaatst.
11/19

3.3 Bouw nieuwe huis
Duurzaam, aardbevingsbestendig huis:
De tekeningen voor het CBC en kindertehuis zijn af. Het CBC is begroot op €78.000 en
het kindertehuis op €86.000. In totaal zijn de kosten begroot op € 164.000. Wilde Ganzen
zal bij het bedrag dat wij door fondsenwerving ophalen 55% bijleggen.
Het resterende bedrag dat de Stichting nog moet ophalen bedraagt € 65.000. Het is een
uitdaging om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Wij doen ons uiterste best om dit met onze
trouwe donateurs en activiteiten bij elkaar te krijgen; desalniettemin is alle hulp welkom.

4 Schoolfonds
In 2010 heeft de Stichting heeft zich aangesloten bij een bestaand schoolfonds opgericht
door het Anandaban Lepraziekenhuis . Hierbij ondersteunt het Lepraziekenhuis,
gesponsord door Australian Aid, ongeveer 419 kinderen door heel Nepal waarvan hun
ouders of zijzelf lepra hebben. De kinderen blijven bij hun eigen familie wonen en gaan in
hun eigen woonplaats naar school. Daarnaast is er een apart programma waarin
kinderen met een handicap worden ondersteund om naar school te gaan. Dit
programma wordt ondersteund door Stichting Bachi Amaa. In 2015 werden van 32
kinderen de schoolkosten betaald. Dit betekent dat Stichting Bachi Amaa een bedrag van
€ 1.800,- per jaar bijdraagt aan de schoolkosten van deze kinderen.
Twee werknemers van het Lepraziekenhuis, waaronder het schoolfonds valt, houden
toezicht op het schoolfonds. Dit doen zij onder andere door de scholen van de kinderen
door het hele land te bezoeken. Ook vragen zij de rapporten van de kinderen op. Als de
kinderen aan het eind van het schooljaar onvoldoende hebben gepresteerd, krijgen zij
nog een jaar de kans om dit in het volgende jaar te verbeteren. En als ze het goed doen
krijgen ze het jaar erop opnieuw ondersteuning.
De Stichting heeft met het Schoolfonds afgesproken dat de toelatingseisen versoepeld
worden en kinderen nog een jaar de kans krijgen om hun schoolresultaten te verbeteren
indien deze het voorgaande jaar onvoldoende waren. Tot nu toe hebben we geen
gebruik hoeven maken van deze regel omdat de kinderen het in de praktijk heel goed
doen.
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5 Financiën
5.1 Financiën
In dit hoofdstuk presenteren wij u het financiële overzicht over het jaar 2015.
De bestedingen van de Stichting hebben voornamelijk betrekking op
Bachi-Amaa Foundation in Nepal, ter financiering van de dagelijkse kosten die
gemaakt worden om de kinderen in hun onderhoud te blijven voorzien.
Voorbeelden van dagelijkse kosten zijn:
- Huisvesting
- Educatie
- Voeding
In 2015 zijn speciale acties gehouden ten behoeve van de ondersteuning van
kinderen en gezinnen die door aardbevingen getroffen zijn. Daarnaast staan
de wervingsactiviteiten in het teken van de financiering van de bouw van een
aardbeving bestendig huis.
Om deze zaken te kunnen financieren heeft de Stichting geld geworven door
middel van donateurs, incidentele schenkingen en het organiseren van
evenementen.
Balans per 31 december 2015
De eindbalans van Stichting Bachi Amaa op 31 december 2015 ziet er als volgt
uit.
Activa

2015

Vooruitbetaald

€ 3.950

Wilde Ganzen

€ 50.000

Liquide middelen
Totaal

€ 41.636
€ 95.586

2014

Passiva

2015

Garantievermogen

€ 29.812

€ 31.373

€ 50.000

Reserve bouw woning

€ 50.000

€ 50.000

€ 31.373

Reserve t.b.v.
aardbeving

€ 15.774



€ 81.376

Totaal

€ 95.586

2014


€ 81.376

De bouw van het aardbevingsbestendige huis zal naar verwachting eind 2016 starten.
Derhalve is de reservering voor de bouw nog niet aangewend. In 2014 heeft Stichting
Bachi Amaa uit haar reserve € 63.000 betaald om grond aan te schaffen voor de bouw
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van een aardbevingsbestendig huis. Dit land is eigendom van de Nepalese Stichting Bachi
Amaa. Daarnaast is in 2013 en 2014 uit de reserves van Stichting Bachi Amaa een bedrag
van € 32.188,- aan Wilde Ganzen betaald voor de bouw van het aardbevingsbestendige
huis; dit bedrag is onderdeel van de post Wilde Ganzen zoals in de balans is opgenomen.
De vergelijkende cijfers 2014 wijken af van het jaarverslag 2014. Het verschil van € 6.627
wordt verklaard door het verkeerd overnemen van de bankstand eind 2014. Dit verschil
is enkel een presentatie verschil en heeft geen effect op de bestedingen en inkomsten
van de Stichting.
Het garantievermogen van de Stichting is met € 1.561 afgenomen, veroorzaakt door het
nadelig resultaat over 2015. In 2015 is veel aandacht uitgegaan naar de hulp aangaande
de aardbeving. Verdere toelichting op het resultaat over 2015 wordt in de volgende
paragraaf gegeven. Het doel van de Stichting is om de komende jaren het
garantievermogen te verdubbelen, zodat de continuitëit van de bijdrage aan
kinderopvang en schoolfonds voor 3 jaar gegarandeerd is.
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5.2 Staat van Baten en Lasten
Hieronder vindt u de staat van baten en lasten over 2015 en de vergelijkende cijfers van
2014. Deze staat geeft aan welke opbrengsten en lasten er in 2015 zijn geweest.
2015

2014

Baten fondsenwerving

€ 11.523

€ 7.012

Baten evenementen

€ 4.258

€ 577

Baten t.b.v. aardbevingen

€ 32.774



Overige baten

€ 3.859

€ 12.212

Som der Baten

€ 52.413

€  19.801

Administratie en beheerskosten

€ 631

€ 487

Som der Lasten

€ 631

€ 487

Resultaat

€ 51.782

€ 19.314

Kindertehuis

€ 18.761

€ 16.951

Schoolfonds

€ 1.808

€ 1.200

Uitgaven t.b.v aardbevingen

€ 32.774



Som besteed aan doelstelling

€ 53.343

€ 18.151

Voordelig / (nadelig) saldo

€ (1.561)

€ 1.163

Besteed aan doelstelling

Het nadelig saldo over 2015 wordt veroorzaakt door de stijging van de
bestedingen. Bovendien is in 2015 veel aandacht uitgegaan naar de actie
aardbeving verdere toelichting wordt in de volgende paragraaf gegeven.
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5.3 Algemeen toelichting per post
Hieronder volgt een beschrijving per post, zodat een duidelijker beeld van de inkomsten
en de uitgaven van 2015 ontstaat:
Baten fondsenwerving
In 2015 heeft de Stichting € 7.400 aan eenmalige giften en schenkingen ontvangen, van
mensen en organisaties die de Stichting een warm hart toedragen.
Bovendien is het aantal donateurs die maandelijks een bedrag doneren toegenomen.
Onze donateurs hebben in 2015 gemiddeld € 340 per maand gedoneerd. In 2014 was dit
nog gemiddeld € 129 per maand. Naast trouwe donateurs die maandelijks een vast
bedrag overmaken, heeft het automatisch incasso contract, dat eind 2014 met de bank is
afgesloten, voor een toename van de structurele inkomsten van Stichting Bachi Amaa
gezorgd.
Baten evenementen
Onder baten evenementen worden de baten bedoeld die Stichting Bachi Amaa heeft
gerealiseerd met het organiseren van evenementen na aftrek van kosten. De kosten voor
deze evenementen zijn apart zichtbaar gemaakt. Sommige evenementen worden samen
met andere organisaties georganiseerd. De hier opgenomen uitgaven betreffen slechts
dat deel dat door Stichting Bachi Amaa is uitgegeven.
In 2015 is wederom een Westerparkrun georganiseerd vanuit de Stichting. De opbrengst
uit deze run bedroeg € 635 (2014: € 672). Ondanks de nagenoeg gelijke opbrengst is dit
jaar weer een goede basis gelegd om deze run in 2016 verder uit te bouwen. Hiernaast is
Stichting Bachi Amaa als goed doel gekoppeld aan de Vondelparkrun in 2015. De
opbrengst hieruit bedroeg € 3.312.
Hiernaast is in december een Kerstdiner georganiseerd op aanvraag van een sponsor. De
totale opbrengst na aftrek van kosten is € 450.
In 2015 is Stichting Bachi Amaa gestart met het organiseren van “Funky Charity” borrels
met als doel de periodieke inkomsten te verhogen, door werving van permanente
donateurs. Het is de bedoeling om deze borrels in 2016 verder te professionaliseren om
een groter bereik te creëren.
Actie aardbevingen
Zoals in hoofdstuk 2.2.2 is toegelicht, is Nepal in 2015 twee keer opgeschrikt door hevige
aardbevingen. De actie voor noodhulp die vervolgens is opgezet is, heeft € 32.774
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opgeleverd. Hiervan is € 17.000 reeds besteed in 2015. Het restant is op de balans
gereserveerd en zal in 2016 worden besteed.
Overige baten
De overige baten betreffen twee donaties van organisaties met een gelieerde doelstelling
met Stichting Bachi Amaa. In 2014 had deze bate betrekking op de overeenkomst die met
Stichting Wilde Ganzen is aangegaan ten aanzien van de bouw van het
aardbevingbestendige huis.

Administratie- en beheerkosten
Hieronder vallen de periodieke kosten van de bank, de KvK, webhostingsaccount, een
eventuele cursus gevolgd door een bestuurder en de extra kosten tbv de transacties naar
het buitenland. Deze kosten zijn vrijwel hetzelfde gebleven als in 2014.

Besteed aan doelstelling
Het bedrag voor het kindertehuis is het totaalbedrag dat in 2015 is overgemaakt naar
Nepal ten behoeve van de verzorging en de scholing van de kinderen. Het aantal
kinderen dat in 2015 is opgevangen is 15. Het bedrag is iets gestegen omdat bleek dat
door een forse inflatiestijging, de leef- en schoolkosten in Nepal gestegen zijn.
Daarnaast ondersteunt Stichting Bachi Amaa ook het schoolfonds, zoals omschreven in
hoofdstuk 4 van dit verslag. Voor een periode van 12 maanden voor 32 kinderen (2014:
20 kinderen) is een bedrag van € 1.800,-- (2014: € 1.200) overgemaakt.
De reservering en bijdrage ten behoeve van de schade door de aardbevingen zijn
hierboven omschreven.
De overheadkosten liggen dit jaar op 1,2% (2014: 2,7%). We streven ernaar om deze ieder
jaar rond de 1% te houden. De kosten per kind per jaar liggen in 2015 gemiddeld op €
1.309 (2014: € 1.304).

5.4 Conclusie
In 2015 heeft Stichting Bachi Amaa de fondsenwerving uitgebreid en aangetoond stabiel
te zijn. Meer kinderen zijn met een schoolfonds geholpen en het aantal kinderen dat
opgevangen is, is stabiel gebleven. De Stichting is in staat gebleken om fondsen te
werven voor de hogere uitgaven in het jaar. Het garantievermogen is in 2015 licht
gedaald. Ondanks de toegenomen inkomsten is het niet gelukt om het garantievermogen
te verhogen; dit zal de komende jaren meer aandacht krijgen. De activiteiten die de
Stichting organiseert, zoals Funky Charity borrels en Westerpark Run zullen verder
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uitgebouwd worden en bijdragen aan meer permanente inkomsten, naast de inkomsten
die de Stichting ontvangt van haar trouwe donateurs.
De aardbevingen in 2015 hebben gevraagd om acuut te handelen. Het ingezameld
bedrag wordt volledig besteed aan de gevolgen van de aardbevingen. Een klein deel van
het bedrag wordt opgenomen ten behoeve van de bouw van het aardbevingbestendige
huis. 2016 zal in het teken staan van het inzamelen van de benodigde middelen om het
huis te bouwen. Hiernaast zal 2016 het jaar zijn van het verder professionaliseren en
uitbouwen van de activiteiten.
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