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In het jaar 2016 heeft de Stichting Golog Support Foundation verschillende
activiteiten gerealiseerd waarmee geld is ontvangen ter ondersteuning en
verbetering van de leefomstandigheden van de nomadenbevolking wonende in de
regio Golog/Tibet.
Bestuur
Op 12 juli 2016 heeft onze stichting afscheid moeten nemen van mw. S.E. van
Yperen. Zij overleed aan de gevolgen van complicaties opgelopen tijdens een
operatie. Zij was sinds de oprichting van de Golog Support Foundation in 2007
betrokken bij onze organisatie.
De secretarisfunctie die hiermee vacant kwam is opgevuld door mevrouw L. Klaassen.
Voorzitter: mw. J. van Schaik
Penningmeester: dhr. P.M. Kelder
Informatievoorziening
2016 is voor onze stichting een jaar geweest waarin wij onze aandacht grotendeels
gericht hebben gehad op een stuk professionalisering. Naast het ontwikkelen van een
volledige vernieuwde Nederlandstalige website is deze grotendeels ook online
gebracht in het Engels.
De Nederlandse site biedt naast informatie over de projecten van de Golog Support
Foundation ook informatie over het land Tibet, gebruiken, rituelen en gewoonten.
Doelstelling is deze informatie te zijner tijd ook te plaatsen op het Engelstalige
gedeelte.
Beide sites zijn in 2016 voorzien van online betaalmogelijkheden die doneren meer
laagdrempelig maakt en het voor donateurs eenvoudiger maakt om te doneren.
Onze PR activiteiten zijn het afgelopen jaar flink uitgebreid door gebruikmaking van
zogenoemde social media en hierin hebben wij de keuze gemaakt om ook de
Tibetaanse cultuur en haar traditionele nomadenbevolking meer onder de aandacht
van het grote publiek te brengen.

Golog Healthcare, Education, Childfund
In 2016 zijn alle projecten van de Golog Support Foundation bezocht. Van deze
bezoeken zijn verslagleggingen ontvangen met de daarbij behorende financiële
overzichten, artsen certificaten en fotomateriaal.
Deze zijn gerangschikt en opvraagbaar via onze administratie info@gologsupport.org
Golog Healtcare ziekenhuis Gabde
Het ziekenhuis in Gabde (in afwachting toestemming om open te mogen) had in 2016
te kampen met lekkages komende vanaf het dak. Na en in overleg met initiator Lama
Jigme Namgyal en het bestuur van onze zusterorganisatie uit Luxemburg werd
besloten hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen.
In totaal werd er in het jaar 2016 een bedrag aan € 10.000,00 overgemaakt. Conform
de op dat moment geldende wisselkoersen werd hiervan ontvangen een bedrag van €
9.989,50.
Ontvangstbewijs en bijschrijving van dit bedrag is geadministreerd en desgewenst
opvraagbaar.
Van dit bedrag werd € 4.407,00 euro besteed aan vernieuwing van het dak. Daarnaast
ontstond er de mogelijkheid tot aanleg van waterleiding en elektriciteit.
Conform de geldende afspraken met onze zusterorganisatie in Luxemburg hebben zij
deze kostenpost onder hun stichting ondergebracht.
Verrekking en uitbetaling van dit bedrag heeft van Luxemburg naar Nederland
plaatsgevonden.
De resterende middelen zijn ingezet voor basisvoorzieningen (eten & drinken) voor de
weeskinderen die vallen onder onze stichting. Deze rekening is door ons ontvangen
met een dankzegging vanuit onze vrijwilligers in Golog.
Verslaglegging en foto-materiaal via www.gologsupport.org
Golog Healthcare ziekenhuis Dawu
In ons ziekenhuis in Dawu, Phende Menkhang, zijn in het jaar 2016 drie nieuwe artsen
in dienst gekomen. Alle drie afgestudeerd conform de traditionele Tibetaanse
geneeswijze.

Deze opleidingen werden mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning
afkomstig vanuit onze stichting.
Vanuit dit ziekenhuis zijn financiële overzichten ontvangen met betrekking tot
gebruik water, elektriciteit, salariëring artsen, ondersteuning kinderen en onkosten
maaltijden.
Deze zijn gerangschikt en opvraagbaar via onze administratie info@gologsupport.org
Golog Childfund
De Golog Support Foundation ondersteunt kinderen die een vader, een moeder dan
wel beide ouders verloren hebben. Dit is een geheel afzonderlijke tak binnen onze
organisatie genaamd het "Golog Childfund".
In 2016 werd besloten om voor deze weeskinderen een sponsorship-plan te
ontwikkelen waarbij aan de donateur diverse donatie opties worden geboden om een
weeskind financieel te ondersteunen. Onze stichting maakt hierbij geen onderscheid
in het verstrekken van middelen op basis van foto's, leeftijd of geslacht.
Sponsorship www.gologsupport.org, Childfund
Het is als donateur mogelijk om belastingvriendelijk een sponsorship op te starten
conform formulieren die hiervoor opgesteld zijn door de belastingdienst.
In het jaar 2017 zal er een nieuwe pagina op de website ontwikkeld worden met
hierin uitleg en mogelijkheden met betrekking tot belastingvriendelijk doneren aan
een ANBI instelling.
FINANCIEEL VERSLAG
INKOMSTEN
De totale inkomsten kwamen in 2016 uit op € 13.506,00. Dit is € 3.940,00 lager dan
vorig jaar. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door een daling in zakelijke
giften. De inkomsten afkomstig uit The Tibetan Way (winkel) was met € 2.110,00
aanzienlijk hoger in 2016. Deze stijging is deels veroorzaakt doordat ontvangen
kasgeld uit het jaar 2015 pas in 2016 verantwoord is en daardoor in de jaarcijfers van
2016 is opgenomen.
Totaal werd er voor € 9.108 aan donaties ontvangen. Belangrijke donaties waren er in
2016 van Technisch Adviesbureau Oskam (TOA) (€ 5.000) twee privé schenkingen van €
1000. Daarnaast waren er ook diverse eenmalige en periodieke giften van
particulieren van kleinere bedragen.

Het jaar is afgesloten met een positief saldo van € 2.886.
Het beleid wat in 2015 is uitgezet om zowel een bijdrage te leveren aan studerende
kinderen, weeskinderen alsmede aan onze gezondheidscentra blijft ook gehandhaafd
voor komend jaar. Geheel conform de doelstellingen welke onze stichting hanteert.
KOSTEN
De kosten kwamen in totaal uit op € 10.620,00. Dit is € 4.424,00 lager dan in het
jaar 2015.
Zoals aangegeven is er € 4.407,00 euro overgemaakt ten behoeve van ons
gezondheidscentrum in Gabde.
Van de kosten is een belangrijk deel gerelateerd aan een terugbetaling van een
renteloze lening van € 4.500,00 euro. Hiervan vond de laatste afbetalingstermijn
plaats begin 2016. De restschuld van deze lening is aan onze stichting kwijtgescholden
waardoor er € 4.500,00 extra vrijkwam voor onze projecten.
De organisatiekosten bleven stabiel op een totaalbedrag van € 1.424,00. voor
verzekeringen, IT en bank kosten. Hiervan is tevens de website in belangrijke mate
geprofessionaliseerd.

Tot slot

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.
Bestuurders hebben geen beloningen voor hun werkzaamheden ontvangen.
De Stichting Golog Support Foundation werft (o.a.) financiële middelen ten behoeve
van gezondheidszorg, educatie en weeskinderen levende in de Golog-regio Tibet. Deze
middelen worden ter beschikking aan een team van vrijwilligers in Golog die zich
bezighouden met onze activiteiten aldaar. Communicatie verloopt middels een
WECHAT groep, hierin opgenomen de voorzitster van de Nederlandse vestiging, de
penningmeester van de Luxemburgse vestiging, Lama Jigme Namgyal, een drietal
vrijwilligers uit Golog alsmede een Nederlandstalige contactpersoon wonend en
werkend in Xining/China.
Het bestuur van de Golog Support Foundation heeft gezien de nog geheel traditionele
nomadische levensstijl beperkte mogelijkheden tot een volledige controle.
Internetverbindingen en computergebruik zijn geen algemeen goed in deze regio. Via
onze initiator Lama Jigme Namgyal, die tevens als voorzitter optreedt binnen onze
zusterorganisatie in Luxemburg, hebben wij het volste vertrouwen in een juiste
besteding.
De afgelopen jaren zijn de projecten van de Golog Support Foundation bezocht. In het
jaar 2016 zijn van alle projecten middelen ter beschikking gekomen die onze uitgaven
ondersteunen.

