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Financieel jaarverslag 2020 Ama Youdon Stichting 
Toelichting  

 
Door de Corona pandemie was 2020 een veelbewogen jaar. Dat gold ook voor de Tibetaanse 
ouderen, die door een langdurige lockdown in India maar moeilijk aan hun financiële toelage van 
de Ama Youdon Stichting (AYS) konden komen. Uiteindelijk hebben de ouderen toch allemaal hun 
toelage ontvangen.  
In onze stichting is in 2020 het penningmeesterschap door Rob Lindhout overgedragen aan Eline 
Rinchen Dorjee-Weiman. Rob heeft altijd heel secuur gewerkt, wat leidde tot een relatief pijnloze 
overgang. Wel heeft de overname geleid tot wat kleine veranderingen, terug te vinden in het 
financiële jaarverslag. Deze veranderingen hebben met name betrekking tot hoe we onze uitgaven 
benoemen en groeperen. Het Welfare Office in India gebruikt haar eigen Engelse benamingen. Om 
verwarring te voorkomen zijn we in Nederland ook overgegaan op het gebruik van Engelse termen. 
 

Resultaat en vermogen 
 
Het eigen vermogen is gedaald van € 64.100 naar ongeveer € 61.300. Hoewel we het jaar 2020 
met een negatief resultaat van ongeveer € 2.800, - afsluiten, staan we er als stichting goed voor. 
We hebben voldoende eigen vermogen om de hoofdtaak het ondersteunen van hulpbehoevende 
Tibetaanse oudere vluchtelingen naar voorlopige schatting nog 6 tot 10 jaar te kunnen financieren. 
 

Opbrengsten 
Donaties 
We hebben dit jaar €2.284 aan donaties binnengekregen. De afgelopen vier jaar krijgen we 
jaarlijks ongeveer €2.000 euro aan donaties binnen. In 2020 jaar zitten we wat boven het 
gemiddelde, terwijl we het jaar ervoor nog ruim daaronder zaten (2019: €1.550). Gelukkig zitten 
we in 2020 weer boven ons gemiddelde en kunnen we spreken van een stijging ten opzichte van 
2019 van zo’n €730. 

Dividend 
Onze Triodosbank certificaten zijn €625 euro in waarde gestegen. We hebben dit jaar echter geen 
dividend ontvangen. In voorgaande jaren brachten de certificaten ongeveer €1.000 per jaar aan 
dividend op. 

Kosten 
Stipendia 
In 2020 hebben we ons afgevraagd of de stipendia, de toelage voor de ouderen, nog wel 
toereikend was. Daarvoor was het nodig om gesprekken met India te voeren om daar een beter 
inzicht in te krijgen. Deze gesprekken vonden aan het eind van 2020 plaats en hebben zich 
voortgezet in 2021. Om dit proces niet af te wachten hebben we de financiële toelage met ingang 
van het tweede kwartaal 2020 al verhoogd met 100 INR per maand. Daardoor hebben we ongeveer 
€150 in het hele jaar meer overgemaakt, dan als we dezelfde toelage hadden aangehouden.  

Andere support-uitgaven 
Verder is er naast de gebruikelijke uitgaven aan India nog het dubbele uitgegeven voor de 
gebedsbijeenkomsten en de ziekenkostenverzekering. Hiervoor diende namelijk een inhaalslag 
gemaakt te worden omdat het in 2019 niet was overgemaakt.  
 

Liquide middelen 
De handel in de Triodosbank certificaten is opgeschort. Dit is gedaan wegens de aanhoudende 
onzekerheid rond de coronapandemie. Op moment van schrijven (maart 2021) is dit nog steeds 
het geval. Dat betekent dat we onze lopende betaalrekening niet kunnen aanvullen met geld 
gegenereerd uit de verkoop van certificaten. Dit zal in 2021 ook nog niet nodig zijn, omdat er eind 
2020 nog een kleine €9.000 op de betaalrekening staat. Echter als de certificaten geen dividend  
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meer opleveren en er geen extra inkomsten zijn aan donaties, dan wordt dat in het jaar 2022 wel 
een probleem. Aan het eind van 2020 heeft De Triodosbank aangegeven dat zij op zoek zijn naar 
een oplossing. De bank verwacht dat die oplossing er voor 2022 zal komen.  

 

Eline Rinchen Dorjee-Weiman 

penningmeester 

7 maart 2020 

 


