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2014 is voor de Stichting Golog Support Foundation een overgangsjaar geweest. De inkomsten liepen 

terug met 13.065 euro ten opzichte van 2012. In 2012 heeft er echter een overboeking van 10.500 

euro plaatsgevonden van onze zuster organisatie in Luxemburg. Als hiervoor gecorrigeerd wordt dan 

liepen de donaties terug met 11 %. 

Door de teruglopende inkomsten is gewacht met de uitgaven van de verdere inrichting van het 

ziekenhuis in Golog. De totale kaspositie is hierdoor gestegen naar 12.041 Euro eind 2014.     

Naar verwachting komen er in 2015 voldoende donaties binnen om de inrichting van het gewenste 

ziekenhuis verder af te ronden en verdere activiteiten te verrichten ten gunste van de regio Golog in 

Tibet. 

Ook is eind 2014 besloten om het bestuur te versterken zodat met vernieuwde energie initiatieven 

ontplooit kunnen worden om de dalende inkomsten te kunnen keren zodat meer hulp geboden kan 

worden in de regio Golog. 

De jaarcijfers zijn op kasbasis opgesteld. De staat van inkomsten en bestedingen en de 

vermogenspositie worden jaarlijks toegelicht voor alle belangstellenden en zijn vervolgens op de 

website geplaatst.  

Hieronder volgt een gedetailleerde toelichting en een overzicht van de cijfers. 

 

Inkomsten 

De totale inkomsten daalden in 2014 van 33.476 Euro naar 20.412 euro. Deze daling dient 

gecorrigeerd te worden voor een overboeking in 2012 van 10.500 euro van onze zuster organisatie in 

Luxemburg. Als hiervoor gecorrigeerd wordt, kwamen de donaties 11 % lager uit. Dit wordt mede 

veroorzaakt doordat het team van vrijwilligers tijdelijk is teruggevallen waardoor de 

wervingscampagnes op een lager niveau lagen dan vorig jaar  

Totaal werd er voor 15.858 euro aan donaties geschonken. Belangrijke donaties waren er in 2014 van 

de Stichting Neijburg (totaal  5.250 Euro) en van Technisch Adviesbureau Oskam (TOA) ( 5.000 Euro).  

Maar daarnaast waren er ook diverse eenmalige en periodieke giften van particulieren.  

Ook in 2014 zijn diverse fundraising acties opgezet waaronder Tibetan Way  en de actie Man with 

Horce. Totaal leverde dit 4.552 Euro aan bijdragen op. 

 

 

 



Bestedingen 

De totale bestedingen kwamen in 2014 uit op  8.371 euro. Dat is aanzienlijk lager dan in 2013 toen 

de bestedingen 57.182 Euro waren welke grotendeels ten gunste kwamen van het afbouwen van een 

tweede gezondheidscentrum in de regio Golog.  

Door lagere  donaties dan gepland is in 2014 gewacht met de verdere inrichting van het tweede 

gezondheidscentrum in Golog. Hierdoor bleven de bestedingen sterk achter. 

Belangrijk deel van de besteding in 2014 was een tweede termijn afbetaling van een renteloze lening 

van 18.000 Euro welke in 2013 is verstrekt voor 4.500 euro. Als hiervoor wordt gecorrigeerd, komen 

de bestedingen uit op  3.871 euro. Hiervan is bijna 2000 euro besteed aan doorlopende kleine 

projecten. 

De overige kosten bestaat uit interne kosten (1.487 euro) voor verzekeringen, boekhoudpakket, IT en 

bank kosten. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor communicatie voor 404 Euro voor events. 

De bestuurders hebben geen beloningen voor hun werkzaamheden ontvangen. 

 

Tot slot 

Golog Support Foundation werft (o.a.) financiële middelen ten behoeve van gezondheidszorg in Tibet 

en met name de Golog regio, waarbij die middelen ter beschikking worden gesteld aan de 

plaatselijke contact- / vertrouwenspersonen die de middelen geheel naar inzicht kunnen inzetten. 

Het bestuur van de Golog Support Foundation heeft geen direct zicht op de besteding van de 

middelen en heeft beperkte mogelijkheden daarop controle uit te oefenen. Door de keuze van de 

lokale contact- / vertrouwenspersonen via de initiator lama Jigmë Namgyal hebben wij het volste 

vertrouwen in de juiste besteding. Ook ontvangen we kwalitatieve terugkoppeling, zowel mondeling 

via lama Jigmé Namgyal als bijv. d.m.v. foto’s en de mensen die de project bezichtigen in Golog. Ook 

zal er een opleveringsakte worden verstrekt aan ons van het gezondheidscentrum.  

   



 

Bijdragen 2014 2013

Periodieke maandelijkse giften € 1.101 € 240

Eenmalige giften € 7.457 € 4.477

Zakelijke giften € 7.300 € 13.355

Totaal giften € 15.858 € 18.072

Events/fundraising projecten

man with horse € 1.360

The Tibetan way opbrengsten € 2.334

overige events € 623

Contanten donaties € 235

Totaal events/fundraising € 4.552 € 2.483

Doorl.projecten / proj.eigen administratie

Totaal projecten € 0 € 2.389

Overige

GSF Luxemburg € 10.500

teveel ontvangen voorschot € 31

Overig € 1 € 1

Totaal overig € 1 € 10.532

Totaal inkomsten € 20.412 € 33.476

Lening zonder rente € 0 € 18.000

Totaal ontvangen € 20.412 € 51.476

Bestedingen 2014 2013

bouw gezondheidscentrum € 0 € 48.330

Ovas CMS/boekhouding € 545 € 182

bankkosten € 232 € 319

kvk € 15

Serverkosten / secretariaat € 600 € 616

Verzekeringen € 426

website host € 96 € 96

Totaal organisatie en bestuurskosten € 1.487 € 1.639

Pr & Com en events € 274

Pr & Com international budget 2013/2014 € 450

Totaal PR & Communicatie € 724

Man with horse € 77

Daila lama event € 45

Overige declaraties € 282

Totaal kosten events/fundraising projecten € 404 € 1.190

Doorlopende projecten € 1.980 € 800

afbetaling lening zonder rente € 4.500 € 4.500

Totaal bestedingen € 8.371 € 57.182

Saldo € 12.041 -€ 5.706
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