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1 Inleiding 
 
Stichting Suvadra is actief voor lichamelijk gehandicapte kinderen in Nepal.  
Doelstelling van de stichting is: helpen om lichamelijk gehandicapte kinderen in Nepal 
later een zelfstandige toekomst te bieden door te leren omgaan met lichamelijke 
beperkingen, medische zorg te bieden en te zorgen dat opleidingen worden gevolgd die 
perspectief bieden op een zelfstandige toekomst. De hulp vindt plaats aan individuele 
kinderen en via organisaties in Nepal voor lichamelijk gehandicapte kinderen. 
 
Stichting Suvadra is opgericht op 27 mei 2005. De statutaire zetel is te Etten-Leur en 
gevestigd te Akkerweg 4, 4874 NV te Etten-Leur. De stichting staat ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland, onder het 
nummer 20120701.  
 
Bestuur 
Het bestuur van Stichting Suvadra bestaat uit: 
C.A.M. van Rijen, voorzitter 
A.P. Grool, penningmeester 
H.P Rademaekers 
 
Naast dit Financieel jaarverslag 2019 is er een (inhoudelijk) Jaarverslag 2019. 
 
 

2 Financiële administratie 
 
De stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Het financieel jaarverslag 2019 is samengesteld op grond van de 
financiële gegevens van de Stichting Suvadra.  
 
 

3 Algemeen beeld 
 
Twee jaar geleden heeft Suvadra besloten de activiteiten geleidelijk af te bouwen en over 
te dragen aan organisaties in Nepal. Die geleidelijke overdracht is belangrijk om de 
Nepalese organisaties in staat te stellen andere financieringsbronnen aan te boren, met 
name in Nepal zelf. Omdat de Nepalese activiteiten al 15 jaar worden uitgevoerd (sinds 
2006) is een zekere naamsbekendheid en waardering verkregen.  
 
De overdracht betreft: 

• Het doen van investeringen in Nepal, met name in een kindertehuis (hostel) voor 
ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen in Kathmandu. Dit tehuis wordt door de 
foundation Voice of Equal Opportunity geëxploiteerd.  

• Het bekostigen van schoolkosten voor een grote groep lichamelijk gehandicapte 
kinderen in en rond Bhaktapur. Deze bekostiging neemt af omdat kinderen na een 
aantal jaren hun opleiding hebben voltooid.  

• Het financieren van docenten die thuisonderwijs verzorgen voor lichamelijk 
gehandicapte kinderen die vanwege hun handicap niet naar school kunnen gaan.  

Eind 2019 is de overdracht naar Nepalese organisatie grotendeels voltooid. Dit houdt 
tevens in dat het eigen vermogen van Suvadra nagenoeg geheel is besteed aan de drie  
activiteiten.  
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3 Financieel overzicht 2018 
 
De inkomsten en uitgaven over 2018 zijn in de tabel weergegeven en vergeleken met 
2017 en 2016.  
 

Opbrengsten Realisatie 
2019 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2017 

      Giften 3.561 2.561 5.778 

      Maandelijkse/jaarlijkse donaties 7.820 6.765 6.600 

      Opbrengst activiteiten   1.933 

      Verkoop goederen en kaarten 221 499 1.016 

      Rente opbrengst 20 68 256 

Totaal Opbrengsten 11.622 9.893 15.583 

    

Kosten Realisatie 
2018 

Realisatie 
2018 

Realisatie 
2017 

      Projecten 47.387 28.482 30.209 

      Reiskosten 298  792 

      Diverse kosten 44 84 89 

      Bankkosten 1.139 967 1.270 

      Telefoon- en communicatie 60 241 50 

      Kantoorkosten  58  

Totaal kosten 48.928 29.832 32.410 

    

Verlies 37.306 19.939 16.827 

 

Toelichting: 

In 2019 zijn vooral via Voice of Equal Opportunity extra projectactiviteiten uitgevoerd.  
 

Project Besteed 
2019 

Duakot 5.975 

Schoolgeld voor lichamelijk gehandicapte kinderen 25.976 

Door-to-door (onderwijs geven aan huis) 8.062 

Individuele studieondersteuning Shova en Naresh 2.374 

Kindertehuis (hostel) Voice of Equal Opportunity 5.000 

Totale besteding aan projecten 47.387 

 
De opbrengsten zijn sterk verminderd omdat er geen fondswerving en acties zijn 
uitgevoerd. De kosten zijn sterk gestegen in verband met de tweede fase van de 
overdracht van activiteiten aan Nepalese organisaties. 
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4 Balans 
 
De balans geeft beeld van de bezittingen (activa) en schulden (passiva) op een bepaald 
moment (31 december). Bezittingen zijn het geld dat in kas is en op de bankrekening 
staat, plus de waarde van de voorraden. Schulden bestaan uit het eigen (besteedbare) 
vermogen. 
 
 

Bezittingen (activa) Per 31-12-2019 Per 31-12-2018 Per 31-12-2017 

       Zakelijke betaalrekening 3.630 6.743 9.880 

       Zakelijke spaarrekening 0 32.384 46.299 

       Voorraad   239 

Totaal bezittingen 3.630 39.127 56.418 

    

Schulden (passiva)    

       Eigen vermogen 3.630 39.127 56.418 

 
Toelichting: 
 
Het eigen vermogen, dat moet worden besteed aan het doel van de stichting, is de 
afgelopen jaren flink gedaald en eind 2019 nagenoeg geheel besteed aan het doel van 
stichting Suvadra. 
In 2020 wordt alleen nog schoolgeld betaald voor kinderen die de schoolperiode nog niet 
hebben afgerond. 
 


