
Resultatenrekening 2021 Stichting Thang

Inkomsten
Donaties 8.752,50
Bijdragen voedselhulp 1.320,00

10.072,50

Uitgaven
Kosten inrichting bibliotheek 5.000,00
Bijdragen voedselhulp 820,00
Bankkosten 182,45
Kosten website 318,00
Lidmaatschappen 70,00
Inkoop boeken 397,87
kosten bookbags 510,00
Diversen 282,14
Kosten Nepalese ambassadeur 100,00
voordelig resultaat 2.392,04

10.072,50

Toelichting resultatenrekening

Inkomsten
Donaties
In 2021 heeft de stichting Thang een aanvraag ingediend bij de Stichting Jacoba van Wassenaar Fonds
voor de volledige inrichting van de schoolbibliotheek. De aanvraag is gehonoreerd met met gift van  € 5.000,-
en hier door is een schoolbibliotheek gerealiseerd bij Shree National Basic School in Tungara.  Van deze 
schoolbibliotheek kunnen nabij gelegen scholen ook gebruik maken.
Daarnaast zijn donaties ontvangen van prive personen voor de aankoop en aanvullingen van bookbags.

Bijdragen voedselhulp 
Ook Nepal werd getrofffen door Covid 19. Het gevolg van de maatregelen was dat dagloners niet
naar hun werk konden en derhalve ook geen inkomen hadden. 
Vanuit Nepal is een hulpvraag gericht aan de Stichting Thang om geld in te zamelen voor deze dagloners.

Uitgaven
Kosten inrichting bibliotheek
betreft de kosten van de inrichting van de bibliotheek bij de Shree National Basic school in Tungara.
 Zie ook de toelichting bij Donaties.

Bijdragen voedselhulp
Betreft doorbetaling van een gedeelte van het ingezamelde geld voor voedselhulp
Het ingezamelde geld is via Stichting DIYO naar een vertouwde contact persoon in Nepal overgemaakt en deze zorgde
ervoor dat voedselpakketten werden gedoneerd aan de behoeftige personen.  

Inkoop boeken en kosten bookbags
De stichting Thang heeft een overeenkomst met de Nepalese uitgever Kathalay
voor de levering van Book Bags en de aanvulling hiervan. De stichting heeft een
gunstige prijs kunnen bedingen bij deze uitgever. 

Kosten Nepalese ambassadeur
Het bestuur van de Stichting Thang heeft in 2021 besloten om t.b.v. de stichting een Nepalese ambassadeur 
te installeren. Deze ambassadeur zal scholen, waar bookbags geplaatst zijn, regelmatig bezoeken en controleren
of de bookbags overeenkomstig de bsestemming gebruikt worden
De ambassadeur ontvang hiervoor een tegemoekoming in de reis- en verblijfkosten, naar lokale maatstaven


