
 

Toelichting bij het financieel verslag 2017  
 
Algemeen: Ook dit jaar zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten.  
De financiële reserve is dit jaar opnieuw afgenomen en beland op een ongekend 
dieptepunt. Dit kan als een reden tot zorg worden gezien maar wij bekijken het 
liever als een uitdaging om niet alleen door te gaan met de activiteiten maar er 
tevens nieuwe aan toe te voegen.  
 
Verbouwing: In 2017 is herinrichting van de koffieruimte en enkele zijkamers 
afgerond. De ruimten zijn optimaal benut, keukenonderdelen vernieuwd en de 
inrichting gemoderniseerd naar een sfeervol geheel. Deze aanpassingen zijn 
slechts beperkt ten laste van de Stichting gekomen door gulle financiële en 
materiële donaties. 
Ogenschijnlijk tegen de (financiële) stroom in, is in de kosmos gezet dat het dak 
van de koffieruimte op relatief korte termijn vernieuwd moet gaan worden. 
Hierin zit nog asbest verwerkt dus de aanpak is noodzakelijk om aan de wettelijke 
eisen te voldoen. Ook het ontbreken van isolatie, de koude vloeren en de 
vochtproblemen dienen drastisch aangepakt te worden. 
  
Activiteiten: De activiteiten zijn in het 4e kwartaal van 2017 uitgebreid met de 
start van de Levensschool. Hiermee worden jongeren tussen de 18 en 40 jaar de 
gelegenheid geboden om levenservaring, kennis, visie en filosofie te vernemen 
van gastsprekers. Om de drempel zo laag mogelijk te houden is deelname gratis, 
wat mede mogelijk is door de kosteloze inzet van de gastsprekers. Hiermee geven 
we de genoemde groep de kans om ‘aan te haken’. 
 
Projecten: In 2017 zijn er geen specifieke projecten opgezet. 
 
2018: Inmiddels is het 2e levensschoolweekend (3-4 maart) een feit en wederom 
succesvol afgerond. Een programma van één dag wordt onderzocht omdat een 
weekend te veel van het goede lijkt. 
Ook gaan we serieus onderzoeken hoe en of we op relatief korte termijn de 
tempel en aanverwante ruimten volledig asbestvrij kunnen krijgen, het dak en de 
muren kunnen isoleren, het vochtprobleem kunnen oplossen en met 
vloerverwarming onze voeten comfortabel warm kunnen krijgen. 
 
Het bestuur 

Stichting Sri Sai Mandiram
Uitgaven en inkomsten over 2017

Activa € Passiva €

Liquide middelen Reserve -/- schulden

Kas 32               Sa ldo reserve begin boekjaar 5.004          

ING bank 1.729          Sa ldo resultaat di t jaar 2.143-          

ING Spaarrekening 1.101          

Financieel saldo 31-12   2.862          Tegoed India  Trust (2017) 574-             

Saldo reserve eind 2017   2.287          

Algemene kosten Stichting Donaties

Diverse a lgemene kosten 60               Algemene donaties 6.636          

Drukwerk / porti  GKS NL 594             

Financiële / bankkosten 150             

Adminis tratieve kosten 726             Subtotaal netto donaties 6.636          

Subtotaal algemene kosten 1.529          

Kosten Onderdijk Diverse baten

Algemeen, sathsang, bloemen 2.580          Rente op banktegoeden 8                 

Verbouwing en aanpass ing 3.104          

Bi jdrage huisvesting, energie 2.102          Subtotaal diverse baten 8                 

Representatie 45               

Subtotaal kosten centrum 7.830          

Ondersteuning projecten India Donaties projecten India

Sri  Sa i  Mandiram Trust, India 596             Organisatie(s ) 600             

Particul ier 570             

Subtotaal projecten India 596             Subtotaal donaties India 1.170          

Totaal uitgaven 9.956          Totaal inkomsten 7.813          

Resultaat dit jaar (over) -              Resultaat dit jaar (tekort) 2.143          
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