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The Banyan Trust

Ter attentie van het bestuur

P/A Postbus 95027

1090 HA  Amsterdam

Diemen, 8 februari 2016  

 

Ref.: 0290/2016/PH

 

Betreft: Uw jaarrekening 2015

Geachte heren,

Hierbij rapporteren wij u over de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij, op basis van de door u verstrekte administratie en inlichtingen, uw

administratie verwerkt en de jaarrekening 2015 van stichting The Banyan Trust te Amsterdam,

samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Wij hebben de jaarrekening samengesteld met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke

bepalingen. De werkzaamheden hebben plaatsgevonden in overeenstemming met algemeen aanvaarde

grondslagen voor de uitvoering van samenstellingsopdrachten.

3                VERANTWOORDELIJKHEID BESTUUR

Het bestuur van de stichting is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de

jaarrekening.



4                ALGEMEEN

4.1                Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het verlenen van materiële steun en het doen van financiële uitkeringen aan

projecten, welke als doelstelling hebben:

- het geven van zorg, opvoeding, onderwijs en overige hulp aan mensen die in een achtergestelde

positie verkeren zoals wees- of straatkinderen met een geestelijke achterstand of lichamelijke

handicaps;

- het bevorderen van de onafhankelijkheid en integratie van deze mensen in de maatschappij.

4.2                Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door drs A.M.T.G. van der Bijl, M. Tolud en Mr C. Ribbens.

4.3                Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

In de bestuursvergadering gehouden op  is de jaarrekening 2014 vastgesteld. Tevens is het bestuur

gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

MCCR Ondernemingsadviezen

Drs P.B.L. ten Have 
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VERSLAG VAN DE DIRECTIE

Doelstelling

De stichting heeft tot doel het verlenen van zorg aan straatkinderen met een handicap, zodat zij een

menswaardig bestaan kunnen leiden.

Hetzelfde project in een nieuwe organisatie

Sinds juli 2014 is ons project in Dhaka ondergebracht bij de Nederlandse Stichting Niketan. Stichting

Niketan werkt samen met de lokale organisatie Disability Rehabilitation and Research Association 

(DRRA), die de operationele gang van zaken in Dakha leidt. DRRA is een grotere, meer

gespecialiseerde moederorganisatie dan de vroegere lokale partner SLUM. De naam van ons project is

in verband hiermee gewijzigd van Sanjeevani in Amar Joti Badda.

Strategie

De stichting heeft haar eigen projecten geinitieerd, in India en Bangladesh, en heeft in nauwe

samenwerking met lokale NGO's gespecialiseerde centra opgebouwd, waar kinderen met meervoudige

handicaps uit de allerarmste lagen van de bevolking de professionele steun en begeleiding ontvangen

die ze zo hard nodig hebben. Stichting The Banyan Trust zamelt de fondsen in die legaal worden

overgemaakt naar Bangladesh en ten goede komen aan het Amar Joti Badda Project.

Beleid

Het beleid streeft ten eerste de voortzetting en verdere verdieping na van de kwaliteit van het

programma zoals zich dat in de afgelopen jaren in het Amar Joti Badda Project in een sloppenwijk

van Dhaka ontwikkeld heeft. De bedoeling is dat bij elk kind de gepaste mate van onafhankelijkheid

en zelfredzaamheid wordt gerealiseerd. De hoofduitgangspunten voor het onderricht zijn de

combinatie van handicap en diepe armoede - de kinderen moeten leren overleven in de

allermoeilijkste omstandigheden. Een gedeelte van de kinderen zijn in de afgelopen jaren met succes

geïntegreerd in  het reguliere onderwijs, op een basisschool waarmee het Amar Joti Badda Project een

nauw samenwerkingsverband heeft. Ook deze doorstroom blijft een prioriteit voor ons project. 

De kwaliteit is gewaarborgd doordat elk personeelslid een zeer nauw omgeschreven taak heeft,

waarbij professionaliteit, expertise en werkefficiëntie hoog in het vaandel staan.



De stichting tracht voorts nauwe samenwerkingsverbanden te creëren met aanverwante organisaties,

zowel lokaal als internationaal. Zo werkt het project bijvoorbeeld samen met het Amerikaanse Perkins

Institute dat stafleden waardevolle cursussen aanbiedt, in Amerika en elders, maar ook workshops en

trainingen komt geven ter plekke in het Amar Joti Badda Centrum.

Vanwege het arbeidsintensieve karakter van de gespecialiseerde, individuele begeleiding die het

project biedt zijn de groeimogelijkheden van het Amar Joti Badda Project beperkt. Te grote groei zou

ten nadele van de kinderen werken. Een feit is echter dat de wachtlijst van kinderen uit de omliggende

sloppenwijk zeer lang is en daarom biedt het project ook een vorm van thuiszorg, waarbij stafleden de

buurt ingaan en ouders en kinderen alvast beginnen te begeleiden. Op deze wijze wordt er toch hulp

geboden, maar kan de hoge kwaliteit van het huidige onderwijsprogramma behouden blijven. De

maximale capaciteit van leerlingen binnen het Amar Joti Badda Centrum is zo'n 80 leerlingen.

Toekomst

Wij streven ernaar voldoende fondsen te werven om ons project in Dhaka blijvend financieel te

ondersteunen. Het project moet blijvend op ons advies en geldelijke bijdrage kunnen rekenen.



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

31  december 2015

€ €

31 december 2014

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 

Overige vorderingen 1.164 1.060

Liquide middelen 43.025 20.019

44.189 21.079

 The Banyan Trust, Amsterdam
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PASSIVA

31  december 2015

€ €

31 december 2014

€ €

EIGEN VERMOGEN

Stichtingsreserve 8.800 20.341

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Overige schulden 606 726

Overlopende passiva 34.783 12

35.389 738

44.189 21.079
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2015

€ €

2014

€ €

Baten

Donaties 15.021 9.305

Lasten

Projectkosten 26.882 38.391

Algemene kosten 207 1.460

Bijdrage in de organisatiekosten door

sponsors (208) (1.466)

Som der lasten (26.881) (38.385)

Saldo verslagjaar (11.860) (29.080)

Andere rentebaten en soortgelijke

opbrengsten 319 645

Resultaat  (11.541) (28.435)

 

Saldo verslagjaar

Een batig saldo wordt aan de stichtingsreserve toegevoegd; een nadelig saldo komt ten laste van de

stichtingsreserve.

 The Banyan Trust, Amsterdam
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3                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Vorderingen 

31 

december

2015

€

31

december

2014

€Overige vorderingen

MCCR Belastingadviseurs 1.164 1.060

Liquide middelen

ABN-Amrobank N.V. 52.70.17.353 17.732 3.945

Spaartegoed 25.293 16.074

43.025 20.019

31 

december

2015

€

31

december

2014

€Eigen vermogen

Stichtingsreserve 8.800 20.341

Eigen vermogen

2015

€

2014

€ 

Stand per 1 januari 20.341 48.776

Bij: saldo verslagjaar (11.541) (28.435)

Stand per 31 december 8.800 20.341

 The Banyan Trust, Amsterdam
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Kortlopende schulden

31 

december

2015

€

31

december

2014

€Overige schulden

Lening o/g VANDERBIJL Pensioenadviseurs 606 726

Overlopende passiva

Nog te betalen bankkosten 12 12

Beroepstraining 7.889 0

Seksuele voorlichting 5.000 0

Amar Joti Badda 21.882 0

34.783 12

 The Banyan Trust, Amsterdam
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4                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Baten

2015

€

2014

€Donaties

Donateurs 15.021 9.305

 

Lasten

Projectkosten

Project Sanjeevani, Dhaka (Bangladesh) 26.882 38.391

Organisatiekosten

Reiskosten de heer  A.M.T.G. van der Bijl 0 1.264

Bankkosten 142 131

Overige kosten 65 65

207 1.460

Bijdrage in de organisatiekosten door sponsoren

MCCR Belastingadviseurs 104 733

VANDERBIJL Pensioenadviseurs 104 733

(208) (1.466)

Financiële baten en lasten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente rekening-courant bankiers 319 645

 The Banyan Trust, Amsterdam
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OVERIGE GEGEVENS

1                Statutaire bepalingen

Volgens artikel 9 van de statuten worden aan het einde van ieder boekjaar een balans en een staat van

baten en lasten opgemaakt, welke door het bestuur vastgesteld dienen te worden. Een batig dan wel

nadelig saldo komt ten gunste onderscheidenlijk ten laste van de stichtingsreserve.

2                Vaststelling jaarrekening en saldo van baten en lasten

Met inachtneming van het in de statuten bepaalde stelt het bestuur de jaarrekening vast. Een eventueel

batig dan wel nadelig saldo komt ten gunste dan wel ten laste van de stichtingsreserve.

 

Ten laste van de stichtingsreserves 11.541

 The Banyan Trust, Amsterdam
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