
Toelichting financiële Jaarrekening 2017 

In het 2017 kregen we voor het eerst te maken met moeilijkheden bij het overmaken van onze 

financiële ondersteuning naar India. We slaagden er niet in dat goed geregeld te krijgen via de gangbare 

lijn Triodos Bank – ING België – UCO Bank. Dat heeft ons voor wat betreft het uitvoeren van de 

transacties doen besluiten om voor dat betalingsverkeer over te stappen naar de ABN AMRO Bank. Zij 

zijn een bank met al decennia ervaring op het vlak van internationale financiële transacties. Eind 2017 

waren de problemen opgelost. 

In 2017 hebben we voor het eerst opbrengst gehad van een deel van de nalatenschap dat belegd is in 

aandelen. Samen met de reguliere en éénmalige donaties ontvingen we circa € 3.000. Het bedrag aan 

reguliere donaties was flink lager dan in 2016. Dat heeft te maken met een éénmalige grote gift die we 

in dat jaar mochten ontvangen van een wandelgroep. 

Op het vlak van de ondersteuning is de bijdrage aan ouderen die in een huurwoning wonen nu het hele 

jaar door gedaan. Gemiddeld genomen waren er in 2017 iets meer ouderen die ondersteund zijn. De 

bijdragen voor Caretaker en de reiskosten bleven op hetzelfde peil. 

Als gevolg van de problemen bij het overmaken van de gelden via de reguliere bank naar India hebben 

we ons genoodzaakt gezien dit via Western Union te realiseren, waarvan de transactiekosten 

aanzienlijk hoger liggen dan bij overmaking per bank. Ook zijn er door transfer en re-transfer (terug 

storting) via de ‘oude route’ extra kosten ontstaan. Al met al zijn dat de oorzaken van de éénmalige 

hoge kosten in 2017. 

2017 sloot af met een negatief resultaat van circa € 2.000. Een gepland bedrag dat wordt onttrokken 

aan het banksaldo van de nalatenschap die de stichting beheert. 
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