Jaarverslag 2015 Stichting Golog Support Foundation
In 2015 heeft de Stichting Golog Support Foundation haar taak om bij te dragen aan het verbeteren
van de omstandigheden van de regio Golog weer opgepakt Nadat 2014 een overgangsjaar is geweest
waarbij met name geld is gespaard om nieuwe activiteiten in de regio te kunnen uitvoeren.
Er is een bedrag van in totaal 13.576 euro overgemaakt naar goede doelen. Een deel van dit bedrag
had betrekking op een bijdrage aan arme Tibetanen die in erbarmelijke omstandigheden leven als
gevolg van de aardbeving die plaaatsvond in Nepal. Door ons werd hier aandacht besteed om geld te
werven voor de Tibetaanse "vluchtelingen" slachtoffers in de moeilijkst bereikbaarbare gebieden.
Het totaal bijelkaar gebrachte bedrag bedroeg uiteindelijk 3.576 euro. Deze aktie werd gevoerd
onder de naam "Aardbeving Nepal".
Het resterende bedrag dat door ons is overgemaakt aan goede doelen had betrekking op een
bijdrage voor studerende nomadenkinderen in de regio Golog en een bijdrage aan ons tweede
gezondheidscentrum wat ingericht dient te worden. In samenwerking met onze zusterorganisatie in
Luxemburg verwachten wij dat de inrichting van het gewenste ziekenhuis verder uitgebreid kan
worden.
Onze totale inkomsten kwamen uit op een bedrag van 17.447 euro.
Dit was 2.965 euro lager dan vorig jaar.
De donaties waren van een vergelijkbaar niveau als in 2014. De inkomsten ten aanzien van projecten
(zoals Man with horse, Tibetan way) zijn echter sterk teruggelopen. Het bestuur heeft besloten om
dit soort projecten komend jaar weer op te pakken zodat de inkomstenstroom kan toenemen. Dit is
ook weer mogelijk doordat wij een volledig bestuur in 2015 hebben kunnen samenstellen bestaande
uit 4 bestuursleden.
Ondanks de dalende inkomsten is toch besloten om een bijdrage te leveren aan studerende
kinderen en het gezondheidscentrum.
De kosten waren in het jaar 2015 aanzienlijk lager dan in 2015. Belangrijke reden hiervoor was dat
een renteloze lening van 4.500 euro door ons in 2016 afbetaald is terwijl deze betrekking had op
2015.
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 2015 van 20.412 euro naar 17.447 euro. Dit wordt met name
veroorzaakt doordat het team van vrijwilligers tijdelijk is teruggevallen waardoor er weinig projecten
zijn uitgevoerd met als doel het niveau van donaties te laten groeien.

Totaal werd er voor 17.447 euro aan donaties geschonken. Belangrijke donaties waren er in 2015
van de Stichting Neijburg (totaal 3.000 Euro) en van Technisch Adviesbureau Oskam (TOA) (5.000
Euro). Daarnaast waren er ook diverse eenmalige en periodieke giften van particulieren.

Bestedingen
De totale bestedingen kwamen in 2014 uit op 15.045 euro. Dat is aanzienlijk meer dan in 2014 toen
de bestedingen 8.371 Euro waren.
Er is 13.576 euro overgemaakt naar goede doelen. Een deel hiervan had betrekking op een bijdrage
aan arme Tibetanen die in erbarmelijke omstandigheden leven als gevolg van de aardbeving in Nepal
die in april plaatsvond (totaal 3.576 euro).
De rest had betrekking op een bijdrage voor studerende kinderen in de regio Golog (3.500 euro) en
een bijdrage aan ons tweede gezondheidscentrum (6.500 euro).
De derde termijn van een renteloze lening van 4.500 euro is pas in 2016 afbetaald hierdoor lijken de
bestedingen lager en is er alsnog een positief saldo bijgeschreven van 2.402 euro
De overige kosten bestaan uit interne kosten (1.469 euro) voor verzekeringen, IT en bank kosten. In
deze kostenpost zijn verzekeringen betaald voor 2 jaar waardoor deze kosten in 2016 lager zullen
zijn.
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, films en de mensen die de project bezichtigen in Golog.

