
Toelichting op de financiële jaarrekening 2022 

 

Forse daling van het eigenvermogen 

Tot onze schrik zijn de Triodos Bank certificaten het afgelopen jaar met een derde aan waarde 

verminderd. Onze certificaten hadden een waarde van €52,500 en zijn in december 2021 plotseling 

gedaald naar €36,875. Dit is de hoofdreden dat ons eigenvermogen gedaald is van ruim €61.000 naar 

€44,000. 

De certificaten van niet alleen van waarde verminderd, ook zijn ze al sinds anderhalf de handel hierin 

stilgelegd. Op dit moment is er sprake van een transitieperiode en komt er een nieuw intern 

handelsplatform, waarbij de Triodos certificaten verhandeld kunnen worden. Dit zorgt voor veel 

onzekerheid. Wanneer is dit platform gereed? Wat zal het doen met de waarde van de certificaten? 

Op korte termijn is het ook zorgelijk, omdat we tot die tijd niet de certificaten kunnen verkopen en 

onze bankrekening hiermee aan kunnen vullen. Aan het eind van 2022, begin 2023 verwachten 

liquiditeitsproblemen en zullen we de toelagen aan de ouderen in India niet meer kunnen betalen.  

We hopen aanspraak te kunnen maken op het solidariteitsfonds van de Triodos Bank, maar het is 

onzeker of onze aanvraag hiervoor toegekend gaat worden.  

 

Opbrengsten 

Wat betreft de opbrengsten hebben we verheugende nieuws dat we over €3.000 aan donaties 

hebben ontvangen. Noemenswaardig daarbij is de actie ‘yoga voor een goed doel’, van onze 

secretaris Ganny Boer, wat gezorgd voor 600 euro aan donaties. Verder komt het overgrote deel van 

van donateurs die ons al jarenlang sponsoren. Hartelijk dank daarvoor! 

Dit jaar hebben we een bescheiden bedrag aan dividend ontvangen van de Triodos Bank. Echter valt 

het bedrag in het niet als we kijken naar de waardedaling van de certificaten. 

Uitgaven  

Onze uitgaven aan de ondersteuning van ouderen is wat minder dan voorgaande jaren. Op 

aangegeven van Dorjee Tenzin, onze contactpersoon in India, zijn sommige kosten betaald uit het 

alreeds gevulde Emergency Fund. Dit geldt voor de betaling van de zorgverzekering van de ouderen, 

de transportkosten van de zorgverlener en die van de contactpersoon voor het uitdelen van de 

toelagen.  

Daarnaast zijn de organisatiekosten afgelopen jaar ook wat minder dan voorgaande jaren. 

 

 

 

 

 

 



 


