
                                                                                                                     

 

Toelichting op de Balans en op de Staat van Baten en Lasten van de Stichting 

Apsara 2017. 

 

Grondslagen voor de waardering van de Activa en Passiva. 

1. Algemeen: 

De Stichting Apsara en inschrijving ervan bij de Kamer van Koophandel heeft als datum 4 augustus 

2014. Deze datum is tevens de start van de “Balans” en van de “Staat van Baten en Lasten”. De 

afgiftedatum van de bankrekening door de Rabobank is per 1 oktober 2014. De “Staat van Baten en 

Lasten” heeft de bankafschriften van de Rabobankrekening als grondslag. Het nummer van de 

afgegeven bankrekening is NL70RABO 0191 6377 18. De baten en de lasten zijn opgenomen voor 

zover ze op de balansdatum (31 december 2016) daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Daarmee is de 

financiële verantwoording van de Stichting Apsara boekhoudkundig gebaseerd op het kasstelsel. 

 Alle inkomsten en uitgaven van de Stichting Apsara, welke in de “Staat van Baten en Lasten” zijn 

verwerkt, lopen via de genoemde bankrekening van de Rabobank. De toezeggingen, verplichtingen 

en/of verliezen worden in de staat verwerkt, indien ze voor het vaststellen van de jaarrekening 

bekend en relevant zijn. 

De jaarrekening is in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 “organisatie 

zonder winststreven (RJ640)”.  

Een accountantsverklaring is niet afgegeven (conform regelgeving en publicatieplicht ANBI). Ook uit 

kostenoverwegingen wordt dit niet gedaan. 

Op de Stichting Apsara is ook de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

van toepassing, welke per 25 mei 2018 van kracht wordt. 

Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten. 

2. Beloningsbeleid: 

Met betrekking tot het beloningsbeleid wordt gedoeld op beloningen voor de leden van het bestuur.  

In de statuten is bepaald dat de leden van het bestuur geen beloning ontvangen voor hun 

werkzaamheden. Bestuursleden ontvangen ook geen onkostenvergoedingen. 

De Stichting Apsara heeft geen personeel in dienst. 

3. Beheer en exploitatie: 

Er zijn geen “kosten van beheer” anders dan die van kosten die ontstaan vanuit de wettelijke 

verplichtingen (zoals notariskosten, kamer van koophandel). 

De Rabobank Enschede-Haaksbergen had bij de oprichting de Stichting Apsara gevoegd in haar 

bestaande “donatiearrangement”. Dit betekent dat de Stichting was vrijgesteld van de maandelijkse 



bankkosten. Per 1 juli 2015 heeft de Rabobank het “donatiearrangement” voor alle stichtingen 

beëindigd.  

De bankkosten vallen onder de kosten van beheer, aangegeven met “Algemene kosten” in de “Staat 

van Baten en Lasten”. 

     3.1   Opbrengsten: 

De opbrengsten uit hoofde van donaties en van de verkoopacties zijn vermeld in de “Staat van Baten 

en Lasten”.  

De giften bestaan onder meer uit donaties van particulieren, stichtingen en bedrijven. Hier worden 

onder meer genoemd: El Niño Digital Development, Haëlla Stichting, Pelgrim, Cavro Dupont.  

Ook het resultaat van  het “Project Pepper” (www.echtekampotpeper.nl) ten behoeve van de 

Stichting Apsara is opgenomen. Dit project is opgezet als steun voor de Stichting Apsara. De stichting 

verkoopt onder meer Kampot peper en zout dat een unieke smaak heeft, welke kenmerkend is voor 

deze Cambodjaanse regio. Met dit project worden kleine boeren gesteund. Het project verkoopt 

daarnaast hoogwaardige producten, zoals met de hand gemaakte pepermolens van duurzaam hout, 

alsmede keramiek van de streek.  

In 2017 heeft Project Pepper een nettoresultaat opgeleverd van € 1.828; een stijging ten opzichte 

van voorgaande jaren. 

        3.2   Uitgaven: 

De bestemmingen van de gelden zijn vermeld in de “Staat van Baten en Lasten”.  

De bestemmingen voor het jaar 2017 bestaan in hoofdzaak uit de aankoop van kinderboeken voor 

de scholen in Chong Spean en Phumthmey.  Het bouwen van waterputten, -pompen bij de school in 

Phumthmey. Ook nieuwe toiletten bij de school in Chong Spean. 

De school in Chong Spean was al uitgebreid met 2 lokalen met behulp van de inzet van het Japanse 

Rode Kruis. De verdere inrichting van de lokalen, ook de schoolboeken, is echter door het Japanse 

Rode kruis overgedragen aan Apsara.  

De waterputten en -pompen zijn van belang, omdat de streek al een tijd lang wordt geteisterd door 

veel droogte. Omdat de kinderen alleen bijna verdampt oppervlaktewater kunnen drinken, waarin 

zich veel bacteriën bevinden, worden ze snel ziek. Ook voor volwassenen geldt, dat ze minder 

kunnen werken en geld verdienen door ziekte en om ver weg water te halen, wat veel tijd en 

inspanning kost. De waterputten worden aangelegd met hulp van de plaatselijke bevolking. De 

kosten bestaan voor een groot deel uit “boor-, materiaalkosten en pompen”. 

Bij de school in Chong Spean worden 3 openbare toiletten gebouwd. Ook hier helpt de plaatselijke 

bevolking bij de bouw. De toiletten zijn belangrijk voor de hygiëne terplaatse. 

Het varkensproject gaat tot op heden naar tevredenheid. Gezinnen kunnen met behulp van de 

micro-financiering door Apsara een klein veeteeltbedrijfje beginnen. Zodra de biggetjes die aan de 

gezinnen waren overgedragen oud genoeg zijn, gaat dit project verder. 

 
 
 
 

http://www.echtekampotpeper.nl/


4. Besluitenlijst: 
 

Onderstaand een verkort overzicht van de besluitenlijst van de bestuursvergaderingen van de 
Stichting Apsara in 2017. 
 
 

Nr Beschrijving besluit 
Wanneer 
genomen 

21. 
Er worden 94 kinderboeken besteld voor de scholen in Pong Ru en 
Phumthmey.   

 6-11-2017 

20. 
Waterpomp aanleggen in Phumthmey, een dorpje buiten Pong Ru en een 
huisje wordt gerepareerd in Pong Ru.  

29-06-2017 

19. Reparatie waterpomp in Pong Ru 10-03-2017 

18a Reis Sopheak ten behoeve van varkensprojekt 14-02-2017 

18b Er worden drie openbare toiletten gebouwd in Chong Spean. 14-02-2017 

 
 
ANBI-gegevens: 
   De naam: Stichting Apsara 
   Nummer Kamer van Koophandel: RSIN 61202924 
   Website Apsara: www.stichtingapsara.nl 
   Website Project Pepper:  www.echtekampotpeper.nl 
   Adres: Roomweg 100; 7523BS;   Enschede 

http://www.stichtingapsara.nl/
http://www.echtekampotpeper.nl/

