
 

 

 

 

Stichting Zanskar Scholen  

Jaarverslag 2012 

 

In dit jaarverslag wordt een beknopte opsomming gegeven van hetgeen we in 2012 bereikt 

hebben. Meer uitgebreid is dit beschreven in de nieuwsbrieven die in het betreffende jaar 

verschenen zijn. Tevens is in dit verslag de door de kascontrolecommissie goedgekeurde 

jaarrekening opgenomen.  

Externe omgevingsfactoren: 

Het jaar 2012 stond in het teken van bezuinigingen op de kosten 

van ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking door de 

Nederlandse regering. Circa 25%, zijnde 1 miljard Euro, van dit 

regeringsbudget wordt verdeeld over de NGO’s.  Het negatieve 

effect heeft zich onmiddellijk laten voelen in afwijzingen van 

subsidieaanvragen en toegenomen regelgeving en beperkingen. In 

2012 is geen enkele aanvraag gehonoreerd. 

Intern: 

Het bestuur van SZS heeft besloten, als gevolg van de dalende 

inkomsten –met name na 2012- en het niet slagen van het 

“Scholen voor Scholen” (partner) programma, de bestaande 

plannen aan te passen. Een van de plannen die voorlopig niet 

zal doorgaan is het ChangChub Choling school / 

bibliotheekproject. Het hiervoor tot eind 2012 gereserveerde 

bedrag zal worden toegevoegd om de reserves ten bate van het 

studiefonds te versterken. 

Het aantal vaste donateurs is voor het eerst niet toegenomen. Het bedrag dat individuele 

gevers hebben geschonken is hoog. In het bijzonder wordt aan de Zanskar kinderen gedacht 

als men iets te vieren heeft (een schenking aan de stichting i.p.v. cadeaus) en in het geval 

van financiële meevallers (erfenissen en belastingmeevallers).  

Helaas is de vacante functie van vice voorzitter nog steeds niet ingevuld en zoeken wij nog 

naar vaste vrijwilligers. Ook zal in verband met ziekte de voorzitter in 2013 vervangen 

moeten worden. 

 



 

 

 

Projecten:  

 

Jaarlijkse leveringen: 

Dit jaar zijn 14 scholen voorzien van schoolmaterialen en sportartikelen. Bij 3 scholen in 

Noord Zanskar is meubilair afgeleverd. 

Speeltoestellen: 

Bij de 6 scholen in Noord Zanskar zijn schommels geplaatst. 

In 2 jaar tijd zijn alle 14 scholen voorzien van een schommel. 

Ondersteuning van kinderen: 

Voor 9 kinderen is het schoolgeld betaald en ze zijn voorzien 

van winterkleding (uit eigen brei atelier), winterschoenen, 

schoolmaterialen en speelgoed. 

Gezondheidszorg:   

Eind 2012 is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden van een centraal 

gelegen gezondheidscentrum. 

Bouwprojecten:  

Bij de school van het Bardan klooster is een sanitaire unit gerealiseerd en die bij het Zangla 

ChangChub Choling klooster is afgebouwd. Het dak van de Bardan school is vernieuwd. 

 

 

Financiën: 

 

Inkomsten: 

De vaste donaties zijn met 12% gestegen. Dit is veroorzaakt door de toename van donateurs 

gedurende 2011. 

De eenmalige giften van particulieren zijn ten opzichte van het vorige jaar met 33% gedaald. 

Uit eigen acties is 5.568 Euro meer binnengekomen. Het positieve verschil met 2011 wordt 

vooral verklaard door de sjaals verkoop, de sponsorloop en het goede resultaat van de 

eindejaarsloterij. 

Bijdragen door stichtingen en bedrijven daalden met 15.000 Euro (68%).  

De webwinkel is, bij gebrek aan belangstelling, gesloten. Als gevolg van het faillissement van 

een detailhandel zijn we een verkooppunt voor sjaals en sieraden kwijt geraakt. 

 

Uitgaven: 

In 2012 zijn de uitgaven ten opzichte van 2011 met 15% afgenomen. In dit verslagjaar zijn de 

kosten circa 1.500 Euro achter gebleven (ondanks hogere kosten voor het schooldak) ten 

opzichte van de begroting. Dit is voornamelijk te danken aan lagere transportkosten en de 

waardedaling van de Indiase Roepi t.o.v. de Euro. 

Door het bijstellen van de plannen voor 2013 zijn de SZS bezittingen voldoende om deze te 

realiseren.  

 

 

 


