Stichting Zanskar Scholen
Jaarverslag 2015

In dit jaarverslag wordt een beknopte opsomming gegeven van hetgeen we in 2015 bereikt
hebben. Meer uitgebreid is dit beschreven in de nieuwsbrieven die in het betreffende jaar
verschenen zijn.
Externe omgevingsfactoren:
In 2015 is voor het 5de jaar op rij door de Rijksoverheid minder aan ontwikkelingshulp en
ontwikkelingssamenwerking besteed. De negatieve effecten laten voelen in afwijzingen van
subsidieaanvragen, toegenomen regelgeving en beperkingen. Ook in het jaar 2015 is geen
enkele aanvraag gehonoreerd. Als gevolg van de stagnerende economie in India worden
vanzelfsprekend de al arme gebieden,waar onder Zanskar, weer achter gesteld. Wij hopen
dat de aantrekkende economie in het westen impulsen aan het bedrijfsleven en overheid
geeft om meer open te staan voor financieringaanvragen.
Intern:
Het aantal vaste donateurs is met 3 toegenomen en met 4 afgenomen.
De vacante functie van vice voorzitter is nog steeds niet ingevuld en wij zoeken nog naar
vaste vrijwilligers, een voorzitter en een manager voor het Zanskar Familie Cirkel
programma.

Projecten:
Jaarlijkse leveringen:
Dit jaar zijn 15 scholen voorzien van schoolmaterialen,
sportartikelen en 584 lees- en schoolboeken geleverd.

Zanskar Familie Cirkel:
Het aantal individueel ondersteunde kinderen is
dit jaar gestegen naar 11. Voor deze kinderen is
het schoolgeld betaald en ze hebben kleding,
schoenen, leermiddelen en speelgoed gekregen.
Een meisje van 17 jaar heeft haar toekomstige
echtgenoot gevonden (gearrangeerd huwelijk) en
haar vriend wil haar studiekosten betalen. In 2015 hebben zich voor 2
kinderen studie-ouders aangemeld. Saieed heeft de examens van klas
12 van de High school met uitstekend gevolg afgelegd en kan in juni 2016 met een HBO
opleiding starten mits wij de benodigde financiën bij elkaar weten te brengen. Daarover
ontvangt u een separaat schrijven.

Financiën:
Inkomsten:
De vaste donaties zijn met 7% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Daar en tegen is de
financiële ondersteuning van de studie-kinderen een bedrag van €5.230 ontvangen, een
stijging van 58%.
Aan eenmalige giften van particulieren is €1.113 geschonken.
Uit eigen acties is €2.127 binnengekomen. Voornamelijk opgebracht door rommelmarkten,
deelname aan sfeermarkten, de webwinkel en de eindejaarsloterij.
De totale inkomsten bleven €738 achter op de begroting. Dit werd voornamelijk veroorzaakt
door de afwijzing van verzoeken om financiële steun.

Uitgaven:
De uitgaven bleven €1.970 achter bij de inkomsten en €1.157 ten opzichte van het budget.
Dit door lagere uitgaven voor boeken en leveringen aan scholen.

Balans:
De liquide middelen bedragen €24.335. De komende jaren zullen de uitgaven voor HBO
onderwijs hoog zijn. Tevens zullen de 4 studiezaaltjes van het Lingshed hostel opgeknapt
worden.
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