
 

 

Afrekening 2020 (Sewa Sangam boekjaar april 2020 t/m maart 2021)  

   
 

Aan giften is ontvangen Uitkomst Begroting 
 

Giften vaste donateurs 6.783 6.500  
Eenmalige giften 4.570 5.000  
Bestemde giften 12.290 6.000  
Rente 1.160 1.000  
Gereserveerd in voorgaande jaren 6.430 14.455 1) 

Totaal inkomsten 31.233 32.955 
 

   
 

Uitgaven Uitkomst Begroting 
 

Salarissen 5.706 6.259 2) 

Medische kosten 3.567 3.934 3) 

Oogoperaties 753 1.155  

TBC project 2.047 3.106  

Exploitatiekosten Sewa Sangam 2.585 3.549  

Onderhoud coöperatieve tuinen 156 274  

Noodfonds 10.397 4.823 *) 

Training en educatie staff India 0 726  

Pleisteren en schilderen 37 huisjes (eerste 18 huisjes) 5.017 5.529 
 

Diverse projecten ondersteuning Varanasi 600 1.500 
 

Reiskosten, telefoon, porti, KvK, nieuwsbrief, bestuurskosten 184 1.650 
 

Nieuwsbrief, bedankkaarten + verzendkosten 60 200 
 

Bankkosten 130 150 
 

Webwonders, kosten website 31 100 
 

Totaal uitgaven 31.233 32.955  

   
 

Toelichting bij de Afrekening van 2020:   
 

Veel uitgaven in 2020 zijn lager dan begroot doordat de koers van de euro ten opzichte van de roepie  

hoger was dan begroot, waardoor er minder euro's nodig waren om de bedragen in roepies te betalen. 

1) Omdat de giften, mede door enkele subsidies, hoger waren dan begroot, is de aanspraak op de reserves  

    van het Benaresfonds lager uitgevallen dan begroot.   
 

*) De kosten van het noodfonds zijn veel hoger uitgevallen dan begroot omdat wegens corona vanaf 

    april 2020 voedselpaketten aan een aantal van de armste gezinnen zijn verstrekt. Dit heeft in het  

    boekjaar 2020-2021 van Sewa Sangam € 7.436 gekost. Een groot deel van dat boekjaar kregen  

    25 gezinnen deze voedselpakketten.     
    Met ingang van maart 2021 krijgen 50 gezinnen de voedselhulp. In het boekjaar 2021-2022 wordt 

    de voedselhulp aan deze 50 gezinnen voortgezet.    
    
Toelichting bij de Begroting van 2020:    
1) Het resterende deel van de laatste huisjesactie (19 huisjes) en de kosten voor het TBC project  

    zijn gereserveerd in voorgaande jaren en de te ontvangen giften zijn voorzichtig begroot,  

    zodat er een beroep wordt gedaan op de reserves van st. Benaresfonds.    
2) De salarissen werden met 5% verhoogd.    
3) Het beleid is aangepast door Sewa Sangam, de mensen betalen een hogere eigen   
    bijdrage, daardoor zullen de kosten lager uitvallen.    

 
 


