Toelichting op de staat van baten en lasten over 2011
Baten
Aan donaties werd in 2011 een bedrag ontvangen van € 24.546,--. Een aanzienlijk lager bedrag dan in
2010 (€ 74.431,--), toen na de aardbeving in Tibet vele grote, eenmalige donaties binnenkwamen. Het
bestuur is de vaste donateurs zeer erkentelijk voor hun niet aflatende steun. Zij vormen de stevige basis
van de werkzaamheden van de stichting sinds de oprichting. Er staan een aantal nieuwe fundraisingactiviteiten gepland in het najaar van 2011.
Rentebaten en –kosten
Er werd een bedrag van € 1.299,-- ontvangen aan rente op de spaarrekening. Aan bankkosten werd een
bedrag van € 434,-- uitgegeven.

Lasten
Projecten
In 2011 is totaal een bedrag van € 42.000,-- besteed aan projecten. Het geld werd als volgt verdeeld:
-

€ 12.500,-- voor bestrijding van de nood na de aardbeving in 2010 (o.a. tenten, voedsel,
medicatie, transportkosten, (kinder)kleding);
€ 17.500,-- voor ondersteuning opzetten Gesarstore;
€ 10.000,-- voor onderwijs in samenwerking met de Konchok Foundation.

Kantoorkosten
Kantoorkosten werden besteed aan het uitbreiden en onderhouden van de website (1.452,--) en
portokosten (€ 134,--).

Algemene kosten
Een bedrag van € 26,-- werd betaald aan de verplichte contributie Kamer van Koophandel.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen per 31 december 2011 bedraagt € 34.990,--.

Toelichting op de jaarrekening van 2011

Van het bestuur
Stichting Gesarfund is opgericht op 27 februari 2004. De oorspronkelijke naam was Stichting Surmang
Foundation Europe. Bij notariële acte is de naam op 11 november 2008 gewijzigd in Stichting Gesarfund.
De vestigingsplaats van de stichting is Oegstgeest. Het administratieadres is Mollenakker 2, 3994 GC
HOUTEN.
Het bestuur wordt gevormd door:
-

Dhr. Weilin Xu, voorzitter
Dhr. dr. Han F. de Wit, secretaris
Dhr. mr. drs. Eric Elbers, penningmeester
Dhr. Maarten Regtien, lid
Mevr. dr. An van Bolhuis – Poortvliet, lid

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd en vergadert zes maal per jaar. De werkzaamheden van het bestuur
zijn onbezoldigd. Gezien de groei van het aantal projecten wordt gezocht naar een professionele
fundraiser.
De voorzitter heeft directe contacten met zowel de Chinese autoriteiten als met de lokale Tibetaanse
bevolking. Tenminste eenmaal per jaar bezoekt hij de projecten om de voortgang te bewaken en zich te
vergewissen van de juiste besteding van de projectgelden.
De stichting richt zich op armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs. Van alle projecten wordt
verslag gedaan op de website www.gesarfund.nl, die dagelijks wordt bijgehouden. De Gesarstore is een
samenwerking tussen de stichting en de lokale bevolking, die in de winkel dagelijkse levensbehoeften
verkoopt en met de winst (in 2011 ruim 20%) de allerarmsten (en zieken, de hun behandeling niet
vergoed krijgen) ondersteunt. De lokale gemeenschap beslist zelf en in onderling overleg over het
toekennen van die gelden.
Er bestaan plannen de winkel activiteiten, die leiden tot economische zelfstandigheid, uit te breiden.
Naast de bakkerij zal er een restaurant worden ingericht en later mogelijk een eenvoudig hotel. Door
activiteiten te bundelen neemt de aantrekkelijkheid en het belang van de locatie toe. Het bestuur en de
lokale contacten streven naar financiele zelfstandigheid van deze winkel, zodat sponsorgelden kunnen
worden besteed aan gezondheidszorg en onderwijs.
Voor een uitgebreide beschrijving van de projecten verwijzen we naar de website www.gesarfund.nl.

