Stichting Zanskar Scholen
Jaarverslag 2013

In dit jaarverslag wordt een beknopte opsomming gegeven van hetgeen we in 2013 bereikt
hebben. Meer uitgebreid is dit beschreven in de nieuwsbrieven die in het betreffende jaar
verschenen zijn.
Externe omgevingsfactoren:
In 2013 is voor het 3de 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 2013 is geen
enkele aanvraag gehonoreerd. Als gevolg van de al jaren stagnerende economie houdt ook
het bedrijfsleven de hand angstvallig op de knip.
Intern:
Het bestuur van SZS heeft besloten, als gevolg van de dalende inkomsten, het aantal te
ondersteunen scholen niet te laten toenemen. Nieuwe projecten worden pas opgestart als
de financiering rond is.
Het aantal vaste donateurs is met (netto) 3 afgenomen.
De vacante functie van vice voorzitter nog steeds niet ingevuld en wij zoeken nog naar vaste
vrijwilligers en een voorzitter.

Projecten:
Jaarlijkse leveringen:
Dit jaar zijn 14 scholen voorzien van schoolmaterialen en sportartikelen.
Keukeninrichting:
De keukens van de Bardan en Karsha kloosterschooltjes zijn voorzien van nieuw
keukenmateriaal.
Ondersteuning van kinderen:
Voor 9 kinderen is het schoolgeld betaald en ze hebben kleding, schoenen, leermiddelen en
speelgoed gekregen.

Sanitaire voorzieningen
Met de realisatie van de sanitaire voorziening bij de Karsha kloosterschool is het sanitair
project voltooid en afgesloten. Voor de 4 sanitaire installaties is €48.977 uitgegeven. Het in
2010 vastgestelde budget was €46.450. Het totaal der inkomsten was €49.000.
Gezondheidszorg:
Het in 2012 gestarte haalbaarheidsonderzoek is gestopt. Dit project past niet in de portfolio
van de stichting.
Financiën:
Inkomsten:
De vaste donaties zijn met 1,3% gedaald.
Aan eenmalige giften van particulieren is €2.920 ontvangen.
Uit eigen acties is €2.238 binnengekomen. Voornamelijk opgebracht door vrijmarkten en
betalingen van de eindejaarsloterij en sjalen die in 2012 verkocht zijn.
Bijdragen door stichtingen bedroegen €5.463. Deze giften zijn kwamen van: de 1% Club
(toegezegd in 2010), de Wereldwinkel Culemborg ten bate van het sanitair project en
Stichting Werkgroep Een Aarde ten bate van de inrichting van 2 kloosterschoolkeukens.
Uitgaven:
In 2013 overtroffen de uitgaven de inkomsten met €2.468.
Door het bijstellen van de ambities in 2014 zijn de SZS inkomsten en reserves voldoende om
de plannen te realiseren.
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