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Voorwoord 

Met trots presenteren wij het jaarverslag 2018 van de Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay 
(Hierna te noemen: de Stichting MDWW) aan onze donateurs en belanghebbenden. Middels de 
vernieuwde website, geven wij onze belanghebbenden en geïnteresseerden inzicht in de concrete 
resultaten, die wij het afgelopen jaar volgens ons beleidsplan hebben behaald. Als bestuur houden wij 
ons bij het besturen en aansturen van de organisatie aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder 
de ANBI-criteria en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit doen wij volgens het 
statuut, het beleidsplan en de tien grondbeginselen van de Aarya Samaadj, die zijn leidend bij het 
uitvoeren van al onze activiteiten. Dit jaarverslag en de hierin bereikte mijlpalen, zullen tijdens de 
donateursbijeenkomst in een presentatie, kort toegelicht worden. 

Dankzij de steun van onze donateurs, is het project voor de renovatie van een Aarya Samaadj gebouw 
in Suriname gestart. De werkzaamheden zijn tot nu toe goed verlopen. De bezoekers van deze Aarya 
Samaadj zitten vol verwachting naar de voortgang van de werkzaamheden uit te kijken, zodat zij veel 
sneller en met een prettig gevoel naar de stichting kunnen gaan.  

Daarnaast willen wij in Nederland onze activiteiten grootschalig uitbreiden en een eigen gebouw 
(Waidiek Dharm Kéndr Nederland) realiseren. Wij aanmoedigen en steunen nationaal en 
internationaal de werkzaamheden van de Aarya Samaadj. Wij willen namelijk allemaal lichamelijk, 
geestelijk en sociaal gezond zijn, zoals het zesde grondbeginsel van de Aarya Samaadj dit als 
hoofddoel bekrachtigt.  

Helpt u ons hierin mee? 



1. Visie

Zoals het in ons beleidsplan verwoord is, is het bereiken van welzijn het hoofddoel van de Stichting 
MDWW. De stichting tracht dit te verwezenlijken door in de breedste zin des woord de lichamelijke, 
mentale en sociale belangen te bevorderen, volgens het zesde grondbeginsel van de Aarya Samaadj.   

2. Missie

In het beleidsplan heeft de Stichting MDWW benadrukt dat door het verspreiden van waidiek kennis 
belanghebbenden de mogelijkheden krijgen om zich sterk te ontplooien zodat men zich in alle facetten 
van de samenleving kan benutten, hetzij in Nederland hetzij het buitenland. Elk mens heeft recht op de 
waidiek kennis omdat hierdoor een harmonieuze leefomgeving ontstaat en een mens bewust gaat 
gedragen. Indien men door kennis te vergaren inzicht krijgt en bewust ernaar handelt, zal er 
ongetwijfeld in de samenleving een positief effect ontstaan. Zoals het effect van yoga onomstotelijk 
wetenschappelijk bewezen is maar niet iedereen weet dat het bron wéd is. 

3. Marketingstrategieën

Wij onderscheiden ons door efficiency en transparantie omdat wij alle (project)activiteiten jaarlijks in 
onze donateursbijeenkomst verantwoorden en de financiële administratie ter inzage leggen, rekening 
houdend met de Algemene verordening gegevensbescherming. Waarbij de huidige maar ook de 
toekomstige donateurs zonder wantrouwen ons zullen steunen. Wij zeggen wat wij doen en doen wat 
wij zeggen. Wij willen nieuwe doelgroepen in de Nederlandse en internationale markt met name 
Surinaamse, bereiken. In de toekomst zal het internationaal georiënteerd zijn en zullen wij ons website 
voor een breder publiek toegankelijk maken door deze volledig in het Engels te vertalen. Wij zullen 
ons blijven verbinden met de leefwereld van de donateurs door interactief te communiceren. Een 
voornemen is bijvoorbeeld om een blog op de website te maken.  



Ons groeistrategie treft u in de onderstaande afbeelding aan: 

 

Verspreiden van waidiek kennis 
 
 

 

Huidige markt 
 

 

Nieuwe markt 

 
 

 
Huidige 
product 

 
 Aanbod in lessen voor 

geïnteresseerden in den haag 
 Gebouw in Suriname verder 

herstellen 
 Website met veel gedetailleerde 

kennis 
 Reclame via de radio en 

drukwerk (kaarten en kalender) 
 

 
 Surinamers (in Nickerie) bereiken 

 
 Reclame over radioprogramma’s 

via diverse radiostations 
uitzenden, voor meer bereik  
 

 Kaarten en kalender digitaal te 
downloaden  

 
 

 
 

Nieuw 
product 

 
 Yam en niyam 
 Toegankelijke en doorzoekbare 

website 
 Blog mogelijkheid via website 
 Onderwerpsgerichte 

voorlichting en advies  
 Onderwerpsgerichte debatten en 

lezingen 

 
 Internationale bezoekers  

  
 Inter(nationale) gebruikers laten 

investeren in een te ontwikkelen 
android app 
 

 Radioprogramma’s op de website 
plaatsen 
 
 

 
 

4. Doelstelling  
 

De stichting heeft in het afgelopen jaar de volgende doelen gerealiseerd: 
 
 Het houden van voordrachten en diensten; 
 Het organiseren van leergangen; 
 Het houden van debatten; 
 Het geven van voorlichting en advies; 
 De opleiding van Waidiek / Wédische pandiets / pandieta’s; 
 Het uitnodigen van Wédische geleerden uit India en andere landen in verband met filologie 

(taalkunde). 
 

 
Het resultaat van de concrete activiteiten, als afgeleide van de grondbeginselen treft in hoofdstuk 6 aan, in 
het onderdeel Project(activiteiten).  
 



5. De organisatie

Naast de statutaire functies die in het onderstaand organogram zijn weergegeven, heeft de stichting een 
netwerk opgebouwd met betrokken die de stichting vrijwillig adviseren. De leden van het bestuur en 
de Raad van Toezicht vormen de algemene vergadering. 

5.1 Het Bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting MDWW. Deze taak omvat in feite 
alle werkzaamheden om de stichting in stand te houden en zich beter maatschappelijk te profileren. 
Waar het verantwoord is zal het bestuur blijven richten op het door de algemene vergadering gewenste 
beleid en begroting. Het bestuur en de algemene vergadering verhouden zich niet in een hiërarchische 
verhouding en daarmee heeft de algemene vergadering ten opzichte van het bestuur ook geen 
bevoegdheid om opdrachten te geven.  

5.2 Raad van Toezicht 

De raad van toezicht vergadert over de hoofdlijnen van het beleid, de begroting, ANBI-criteria, 
naleving van de wet en regelgeving, bedrijfsmatige resultaten en risico’s en het jaarverslag, inclusief 
financiële verantwoording. De heer J.J. Harkhoe en mevrouw W. Tahloe zijn voor het boekjaar 2018 
ook benoemd als kascommissieleden. 

Bestuur 

D.K. Biharie
Voorzitter

B. Sewradj
Penningmeester 

T. Mangroe
Secretaris

Raad van 
Toezicht  

J.J. Harkhoe 
Voorzitter 

W. Tahloe
Commissaris 

M.K Biharie 
Commissaris



5.3 Vacatiegelden 
Vacatiegeld is een vergoeding die de bestuursleden en leden van de raad van toezicht kunnen 
ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Geen enkel lid krijgt een vergoeding 
waarop ze een beroep op zouden kunnen doen. Iedereen levert vrijwillig een lichamelijke, geestelijke 
en financiële bijdrage. 

5.4 Werkmethoden 

Om ons kwaliteitscyclus te borgen ziet u in de onderstaande afbeelding ons werkproces. De 
rolverdelingen tussen de bestuursleden en de leden van de raad van toezicht. Het bestuur is in het rood 
aangegeven en de Raad van Toezicht in geel. Omdat in de algemene ledenvergadering het Bestuur en 
de Raad van Toezicht bij elkaar komen, is de combinatie van rood en geel, oranje geworden. 

(D.K. Biharie, Voorzitter van het Bestuur) 

In de algemene ledenvergadering houden wij ons aan de gezamenlijke doestelling volgens het statuut, 
wet- en regelgeving en de tien grondbeginselen van de Aarya Samaadj. Wij focussen constant op de 
kwaliteit van de werkprocessen. Door anoniem te enquêteren maar ook door directe participatie en 
inspraakmogelijkheden van de donateurs, streven wij naar een optimale samenwerking. 

Plan maken 

Activiteiten 

Controle

Vergaderen 

Verbeteren 



6. Project(activiteiten) 
6.1 Project SASBNS  
 

Dit project is een voorbereidingsproject om een gurukul in Suriname te realiseren. Het project 
betreft Stichting Arya Samaj Balwantgirweg-Nickerie (SASBNS). Het is gevestigd aan de 
Balwantgirweg 64 (Sawmillkreek-polder) in het district Nickerie in Suriname. Dat is een 
bestaande stichting waarvan de grond en het gebouw aangepast en gerenoveerd dienen te 
worden. Het perceel is ongeveer 25 meter lang en 21 meter breed en ligt ongeveer een halve 
meter onder straatniveau. 
 
 
 
 

 Omdat het onder straatniveau ligt komt 
het onder water te staan als het regent, met 
name in de regenseizoenen. 

 

 

 

 

 De stichting SASBNS was hierdoor beperkt om 
periodieke diensten en activiteiten uit te kunnen 
voeren.  
 
 
 
 

 

 Om de periodieke diensten 
geconcentreerd en prettig te kunnen houden, 
moet het (geur)overlast van het water en 
hygiëne worden aangepakt. 
 
 
 
 

 
 
 

 Het toilet dat achterin het gebouw zat was zodoende 
slecht toegankelijk en moet vervangen worden. 



Dankzij onze donateurs hebben wij in het jaar 2017 en 2018 geld ingezameld en in de eerste fase de 
onderstaande werkzaamheden voltooid, die u in de volgende foto’s kunt zien:  

 

 

 

 Er is tot 1,2 meter hoog zand in de totale oppervlakte van de 
begane grond gevuld.  

 

 

 De vloer van de eerste etage is verwijderd waardoor het gebouw 
op dit moment een vloeroppervlakte heeft. 

 

 

 

 

 Het dak is eerst volledig vernieuwd omdat de prioriteit hiervan 
hoog was wegens de slechte staat waarin het verkeerde.  
 
 

 Alle houten onderdelen van de dakconstructie zijn geverfd 
 
 

 De binnenmuren zijn geverfd.  

 

 

 

Wij hebben een overzicht gemaakt van de werkzaamheden in het jaar 2018. De specifieke 
werkzaamheden kunt u in het volgende schema duidelijk aflezen: 

Werkzaamheden Periode Status 
 Dakplaten vernieuwd 2018 Voltooid 
 Houten dakconstructie aan de binnenkant vervangen 

en geschilderd 
2018 Voltooid 

 Vloer verwijderd 2018 Voltooid 
 Zand opgevuld 2018 Voltooid 
 10 ramen verplaatst 2018 Voltooid 

 Binnenmuren zijn geverfd 2018 Voltooid 



6.2 Lessenoverzicht 

In het afgelopen jaar heeft Pandiet Swami Aarya waidiek lessen gegeven, waardoor belanghebbenden 
zich in een of meer van de onderstaande heilzame lessen kunnen specialiseren en het vervolgens 
kunnen uitdragen.  In het lessenoverzicht staan de concrete activiteiten die maandag, woensdag 
vrijdag, zaterdag en zondag in overleg met de belanghebbenden zijn ingepland. 

Lessenoverzicht 2018 
 Bhadjan

Hier leert u de juiste waidiek bhajans (liederen) o.a. over O…M (de Creëerder, Onderhouder en 
Degene die deze laat vergaan), Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati, sanskaar, wetenschap, 
badhaai. U zult begrijpen wat u zingt. 

 Satyārthprakāsh

Als u de wil heeft om uzelf geschikt te maken om de bedoeling van de schrijver van dit boek, Aapt 
Maharshi Swami Dayanand Saraswati te begrijpen, zal Pandiet Swami Aarya u met alle liefde de 
betekenis van de woorden en zinnen uitleggen zodat u correct leert interpreteren en de waidiek visie 
kunt doorzien. 

 Aaryabhāshā

Dit gaat over het leren, lezen en schrijven van Aaryabhāshā (de taal van de Aarya’s). Dit is de 
beschaafde taal (kennis en kunde) waarvan de woorden in de waidiek cultuur zijn verankerd.  

 Sanskriet

De basiskennis van Sanskriet om de wéd mantra en shloka’s goed uit te kunnen spreken. 

 Sandhyā

Je kennis en daden overeenstemmen met die van de almachtige.  Dat wil zeggen dat zoals de kennis 
van de almachtige zuiver is, wij mensen ook onze kennis en daden moeten zuiver houden.  

 Wéd-swādhyāy

Het beoefenen van wéd mantra om deze zuiver te kunnen spreken en met de juiste betekenissen van de 
mantra ernaar te handelen.  

 Sanskārwidhi

Sanskaar is datgene doen waardoor zowel innerlijke (aatmiek) als lichamelijke (shaarieriek) reinheid 
wordt bewerkstelligd en Dharm, Arth, Kaam en Móksh bereikt kunnen worden en de nakomelingen 
hierin uiterst bekwaam worden. Daarom is het noodzakelijk dat iedereen Sanskaars doet. 

(M. Poeran, cursiste) 



6.3 Project Waidiek Dharm Kéndr Nederland 

De Stichting MDWW spaart voor het realiseren van een gebouw Waidiek Dharm Kéndr 
Nederland (WDKN) in Nederland. Kéndr betekent centrum / middelpunt. In de Waidiek Dharm Kéndr 
Nederland is het de bedoeling dat wij o.a. de huidige activiteiten, met name de heilzame lessen, 
grootschalig kunnen ontplooien. Hieronder vallen ook naast de lessen ook de overige activiteiten die 
wij dankzij de donateurs voort kunnen zetten.  

6.4 Bestedingsratio 

De prestatie die wij in paragraaf 6.1 hebben benoemd, zullen wij als eerste mijlmaal met ons donateurs 
tijdens ons jaarlijkse donateursbijeenkomst vieren. Zodoende zal dit jaarverslag tijdens de 
donateursbijeenkomst in 2019 gepresenteerd worden. Indien belanghebbenden geënthousiasmeerd zijn 
door dit project, wordt de mogelijkheid geboden om via de website http://aarya-wed.nl/ eenvoudig een 
bedrag te doneren. De donaties worden 100 % aan dit project besteed. Omdat wij een ANBI status 
hebben, is dit stimulerend voor de (toekomstige) donateurs. Afhankelijk van uw totaalinkomen, kunt u 
onder bepaalde voorwaarden circa 40% van het gedoneerde bedrag, via de Belastingdienst 
terugkrijgen. Indien u niet voor ons project in Suriname hebt gedoneerd maar voor de ondersteunende 
activiteiten, waaronder paragraaf 6.2 en 6.3, wordt 76 % van de donaties voor het verspreiden van 
waidiek kennis gebruikt. Het restant (24 %) wordt besteed aan bedrijfskosten, om onze activiteiten in 
Nederland en de projectwerkzaamheden in Suriname voort te kunnen zetten. U bepaalt bij ons 
waarvoor u specifiek wilt doneren. Voor cijfermatige informatie verwijzen wij u graag naar Bijlage I. 

15% 

28% 

15% 

3% 
4% 

11% 

24% 

Wat is er met het geld gebeurd? 

Project SASBNS Suriname (€2182,-) 

Activiteiten en Waidiek Dharm Kéndr 
Nederland (€3992,-) 

St. Krantikaarie Dayanand Sabha 
Holland (€2153,-) 

Maharshi Dayanand Gurukul Gujana 
(€500,-) 

Asazo Zoetermeer (€500,-) 

Wedpratjaar India (€1500,-) 

Bedrijfskosten (€3420,-) 

http://aarya-wed.nl/


Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay
's-Gravenhage

Financieel Jaarverslag 2018
31 December 2018

Bijlage I



INDEX Page

Bestuursverslag 2018 3

Jaarrekening
6
8

Cash Flow Overzicht voor de jaren 2018 en 2017 9
Toelichting op de jaarrekening 10

Balans per 31 december 2018
Winst- en Verliesrekening voor het jaar afgesloten op 31 december 2018

Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay
's-Gravenhage

31 December 2018



Het Bestuur presenteert hierbij met genoegen het jaarverslag en de jaarrekening van de 
Stichting voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Bestuur
In het verslagjaar bestaat het Bestuur uit de volgende leden:
- de heer D.K. Biharie (Voorzitter)
- de heer B. Sewraj (Penningmeester)
- mevrouw T. Mangroe (Secretaris)

ANBI
Op 1 december 2009 heeft de belastingdienst de Stichting gekwalificeerd als Algemeen Nut Beoogde 
Instelling per 1 januari 2009.

Als gevolg daarvan is de Stichting volledig vrijgesteld van de schenkbelasting op ontvangen donaties 
of erfenissen, mits deze fondsen worden gebruikt voor publieke uitkeringsactiviteiten, zoals dit voor de 
Stichting geldt. Giften gemaakt door een ANBI instelling zijn ook vrijgesteld van de schenkbelasting.

Voor de vennootsschapbelasting zijn ANBI's alleen belastbaar voor zover een onderneming wordt 
uitgevoerd. Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay doet geen zaken. Indien een ANBI 
onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, kan het in een jaar vrijstelling van belasting krijgen, 
zolang het jaarlijkse resultaat lager is dan EUR 15.000.

Overzicht Activiteiten
De stand van zaken van de Stichting bij de afsluiting van het boekjaar wordt adequaat gepresenteerd in de 
balans en de winst- en verliesrekening.

Kascommissie 
De heer J.J. Harkhoe en mevrouw W. Tahloe zijn benoemd als kascommissieleden.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen (andere) zaken of omstandigheden van belang ontstaan sinds het einde van het boekjaar, 
die de werkzaamheden van de Stichting, de resultaten van deze operaties of de zaken van de 
Stichting aanzienlijk hebben beïnvloed of kunnen beïnvloeden.

Pagina 3
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Toekomstige Ontwikkelingen
Het bestuur verwacht geen belangrijke veranderingen in het komende boekjaar en verwacht verder
te gaan met haar activiteiten.

's-Gravenhage,
10 april 2019
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De toelichtingen vormen een
onderdeel van deze cijfers. Pagina 6

's-Gravenhage
Balans per 31 december 2018

Toelichting 31-12-2018 31-12-2017
ACTIVA

Vlottende Activa
Liquide middelen -4 95.756 90.962

95.756 90.962

TOTALE ACTIVA 95.756 90.962

Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay
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's-Gravenhage
Balans per 31 december 2018

Toelichting 31-12-2018 31-12-2017

Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay

VERMOGEN EN PASSIVA

Algemene / winstreserves -5 87.975 82.430

Kortlopende Verplichtingen -6 7.781 8.532

TOTALE VERMOGEN EN PASSIVA 95.756 90.962



De toelichtingen vormen een
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Toelichting Budget 2018 2017

Inkomsten
Ontvangen giften -7 10.000 8.806 10.960
Rente inkomsten -9 200 160 98

Uitgaven
Bedrijfskosten -8 (4.000) (3.207) (3.976)
Bankkosten -10 (200) (214) (200)

(4.200) (3.421) (4.176)

Resultaat 6.000 5.545 6.882

Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay
's-Gravenhage

Winst- en Verliesrekening voor het jaar afgesloten op 31 december 2018
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2018 2017

Netto resultaat 5.545 6.882

(Afname) / Toename van de kortlopende verplichtingen (751) 960

Netto kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten 4.794 7.842

MUTATIES IN LIQUIDE MIDDELEN 4.794 7.842

Liquide Middelen per 1 januari 90.962 83.120

Mutaties in liquide middelen 4.794 7.842

Liquide Middelen per 31 december 95.756 90.962

Cash Flow Overzicht voor de jaren 2018 en 2017
's-Gravenhage

Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay
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1 Hoofdactiviteiten

De Stichting is opgericht op 18 december 2000, met haar wettelijke zetel en vestigingsplaats in
's-Gravenhage. De Stichting staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27193095 van 
de Kamer van Koophandel.

Het doel van de Stichting is het overdragen van de Waidiek kennis (Rigwéd, Yadjoerwéd, Sāmwéd en 
Atharwewéd) volgens de grondbeginselen van de Ārye Samādj en de voorschriften van Maharshi 
Swami Dayānand Saraswati ter bevordering van het welzijn van de wereld en het behartigen van 
lichamelijke, geestelijke en sociale maatschappelijke belangen.

2 Basis van presentatie

Voor de jaarrekening worden de boekhoudkundige grondslagen gebruikt voor non-profit 
organisaties.

3 Voornaamste grondslagen

a Algemeen

De activa en passiva worden tegen nominale waarde vermeld, tenzij anders aangegeven.

b Valuta

- Activa en Passiva zijn weergegeven in EURO.

- Het bedrag t.b.v. de  projectwerkzaamheden in Suriname, is in EURO tegen het wisselkoers van 
1 € = 8,0 SRD (Surinaamse Dollar) en 8,25 SRD ingewisseld. 

c Inkomsten en uitgaven

Baten en lasten, met inbegrip van belastingen, worden erkend en gemeld op transactiebasis.

Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay
's-Gravenhage

Toelichting op de jaarrekening
31 December 2018
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Vlottende Activa 31-12-2018 31-12-2017

Liquide Middelen 95.756 90.962
95.756 90.962

4 Liquide middelen Valuta 31-12-2018 31-12-2017

Kas EUR 0 1.813
SNS Bank - 93.81.23.394 EUR 9.455 7.758
ABN AMRO Bank - 58.14.91.912 EUR 10.843 6.094
SNS Bank Spaarrekening - 93.81.23.424 EUR 75.458 75.297

95.756 90.962

De Stichting heeft een spaarrekening bij de SNS Bank. Het spaargeld zal uiteindelijk ter beschikking 
gesteld gaan worden voor het realiseren van een eigen pand (Waidiek Dharm Kéndr 
Nederland). 

5 Algemene / winstreserves

Mutaties in de Algemene / winstreserves zijn als volgt:

Balans per 1 januari 82.430
- netto resultaat voor het jaar 2018 5.545

5.545

Balans per 31 December 87.975
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6 Kortlopende verplichtingen 31-12-2018 31-12-2017

Nog toe te wijzen donaties aan projecten 6.979 8.532
Nog te betalen bedragen 802 0

7.781 8.532

Nog toe te wijzen donaties aan projecten 31-12-2018 31-12-2017

Stichting Asazo Zoetermeer 0 0
0 0M.D. Gurukul Guyana

W.W.T. Wedpratjaar INDIA 0 0
6.979 8.532

0 0
6.979 8.532

2018 2017

0 0
500 0

(500) 0
0 0

2018 2017

0 0
500 0

(500) 0

St. Arya Samaj Sawmilkreek (Nickerie, Suriname)
Dayanand Sabha Holland

Stichting Asazo Zoetermeer

Beginbalans per 1 januari
Ontvangen giften gedurende het jaar
Donaties
Eindbalans per 31 december

M.D. Gurukul Guyana

Beginbalans per 1 januari
Ontvangen giften gedurende het jaar
Donaties
Eindbalans per 31 december 0 0
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W.W.T. Wedpratjaar INDIA 2018 2017

Beginbalans per 1 januari 0 0
Ontvangen giften gedurende het jaar 1.500 0
Donaties (1.500) 0
Eindbalans per 31 december 0 0

St. Arya Samaj Sawmilkreek (Nickerie, Suriname) 2018 2017

Beginbalans per 1 januari 8.532 7.372
Ontvangen giften gedurende het jaar 630 1.160
Donaties (2.183) 0
Eindbalans per 31 december 6.979 8.532

Dayanand Sabha Holland 2018 2017

Beginbalans per 1 januari 0 0
Ontvangen giften gedurende het jaar 2.153 4.825
Donatie (2.153) (4.825)
Eindbalans per 31 december 0 0

Nog te betalen bedragen 2018 2017

Beginbalans per 1 januari 0 0
Kosten inzake project Nickerie 802 0
Eindbalans per 31 december 802 0
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7 Inkomsten 2018 2017

Ontvangen giften 8.806 10.960
Overige opbrengsten 0 0

8.806 10.960

Ontvangen giften 31-12-2018 31-12-2017

Maharshi Dayanand Wed Widyalay 8.806 10.960
8.806 10.960

8 Bedrijfskosten 2018 2017

Algemene en adminstratie kosten (3.207) (3.976)
(3.207) (3.976)

Algemene en adminstratie kosten 2018 2017

Vaste lasten (2.760) (2.760)
Portokosten (16) (167)
Kantoorartikelen (17) 0
Drukkosten (100) (150)
Website (173) (173)
Reclame- en advertentiekosten 0 (600)
Bijeenkomstkosten (75) (111)
Kantinekosten (41) (10)
Schoonmaakkosten (10) (5)
Overige kosten (15) 0

(3.207) (3.976)



9 Interest inkomsten 

Bankrente 

10 Interest kosten 

Bankkoste.n 

11 Werknemers 

Stichting Maharshi Dayanand Wed Widyalay 
's-Gravenlrngc 

Toelichting op de jaarrekening 

31 December 2018 

De Stichting beeft geen personeel in dienst en ook niet buiten Nederland. 

's-Grnvenhage, 
1 0 april 2019 

D.K. Biharie
VOORZITTER
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2018 2017 

160 98 

160 98 

2018 2017 

(214) pooi

(214) (200î
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