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De Golog Support Foundation heeft als doel het ontwikkelen van activiteiten ter ondersteuning, 
financieel of anderszins, van medische, educatieve of andere projecten ter bevordering van het 
welzijn van de bevolking van Tibet. In het bijzonder ondersteunt de stichting de nog volledig 
traditioneel levende nomadenbevolking wonende in de regio Golog, om hun kwaliteit van leven te 
verbeteren. Initiator van de stichting is Lama Jigmé Namgyal. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven fondsen en het 
faciliteren van projecten. Deze bijdrage biedt eveneens inspiratie en zingeving voor diegenen die de 
Golog Support Foundation steunen. 

De stichting heeft een zusterstichting gevestigd in Luxemburg die onafhankelijk activiteiten 
uitvoeren die alleen naar aard vergelijkbaar zijn. Er is geen sprake van een juridische binding. Lama 
Jigmé Namgyal is als voorzitter verbonden aan de Luxemburgse stichting.  

 Het project “Phende Menkhang, een school, een klooster en een ziekenhuis” valt onder de 
bestuurlijke & financiële verantwoordelijkheid van Golog Support Foundation Nederland. Het 
project “Gabde” valt onder de bestuurlijke & financiële verantwoordelijkheid van Golog Support 
Foundation Luxemburg.  

  

Bestuur  

In de tweede helft van 2019 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Mw J. van Schaik heeft 
haar alomvattende rol neergelegd. Zij heeft met veel inzet en liefde voor de Tibetaanse bevolking in 
de Golog regio veel gerealiseerd.  Namens de stichting bedanken we haar voor al haar werk. 

Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit: 

Voorzitter: vacature   

Secretaris: mw. P Rijken,  

Penningmeester: mw. H. Wesseling;   

Bestuurslid: vacature  

 

  



Werkzaamheden 2019  

Het bestuur had beperkte tijd om activiteiten te organiseren.  De belangrijkste activiteit was de 
deelname aan de lichtjesavond in Delft in de maand december. Ook is in december vanuit de Golog 
regio informatie en bedankbrieven ontvangen van verschillende studenten die door de donaties zijn 
gefaciliteerd bij hun studie en /of ondersteuning bij ziekte. Hierover is gecommuniceerd naar 
donateurs. 

Financiële ondersteuning project “Phende Menkhang” een klooster, een school en een ziekenhuis. 

In 2019 kon er een bedrag van 5.000 euro gedoneerd worden voor het project Phende Menkhang 
(een klooster, een school en een ziekenhuis). Dit bedrag is benut voor ondersteuning van studie en 
levensonderhoud van studenten. Ook is er ondersteuning geboden bij ziekte.  

Er is in 2019 een bedrag groot 1152,92 euro overgemaakt voor het Luxemburgse project Golog 
Gabde project (ziekenhuis). 

 

Informatievoorziening   

Communicatie over onze projecten - met de mensen werkzaam binnen onze projecten, verloopt in 
beginsel via initiator Lama Jigmé Namgyal. Daarnaast maakt het bestuur gebruik van een app groep 
waarin informatie, verantwoording en dat wat nodig is in gedeeld kan worden.   

De Staatssecretaris van Financiën heeft alle ANBI's verplicht vanaf 1 januari 2014 tot meer 
transparantie en verantwoording, waarbij donateurs, begunstigers én begunstigden meer inzicht 
krijgen in het functioneren van filantropische instellingen. De ANBI’s dienen de in de wet genoemde 
informatie op toegankelijk wijze aan het publiek op het internet (eigen of branche-site) te 
presenteren.    

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Financieel verslag Golog support foundation 2019 

 

Cijferoverzicht: 

             € 13685,98  in kas 01-01'19 
              €   7385,59 - uitgaven 2019 
             €   5830,52 + inkomsten 2019 

……………………………………………………………………… 
€ 12130,91  in kas 31-12'19 

 

Inkomsten 

De totale inkomsten kwamen in 2019 uit op € 5830,52  à specifiek: 

Donaties            € 5391,07 

Tibetan Way         €  439,45 

   ------------- 

Totaal                € 5830,52 

De inkomsten zijn lager dan voorgaande jaren, dit komt voornamelijk door een daling van 

zakelijke giften. 

Er werd gedoneerd via periodieke maandelijkse giften (gemiddeld 120 euro per maand) en 

verder eenmalige giften (bedragen tussen de €5,00 en € 977,00). 

The Tibetan Way zorgde voor € 439,45 inkomsten bij losse verkoop en tijdens de 
lichtjesmarkt in Delft. 

Uitgaven 

De totale uitgaven waren in 2019: € 7385,59 

Hiervan zijn er 2 bedragen naar Golog regio overgemaakt: 

€ 1152,92 voor het Golog Gabde project (ziekenhuis) 

€ 5000,00 voor medische hulp en studiekosten studenten Golog (zie algemeen verslag) 

In totaal is er dus € 6152,92 overgemaakt aan de Golog 



 

 

 

De overige uitgaven, € 1232,67 in totaal, staan hieronder gespecificeerd: 

 181,5  Ultrax reclame bureau 
104,67  Heeg Internet Solutions 
476,74  Verzekeringen   

99,00  Drop box  
66,55  Huur kraam lichtjesavond 
30,25  Heeg internet Solutions 

273,96  Kosten bank  
      
     

Het jaar is afgesloten met een positief saldo van: € 12130,91 

Dit is € 1555,07 minder dan aan het begin van het jaar en is te verklaren uit het feit dat er 
minder donaties zijn binnengekomen en er wel een behoorlijk bedrag is overgemaakt naar 
Golog. 

We zullen hier in 2020 rekening mee houden.  

Tot slot 

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 opvang van 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. 

Het bestuur van de Golog Support Foundation heeft gezien de nog volledige traditionele 
nomadische levensstijl van de doelgroep waarvoor zij werkt beperkte mogelijkheden tot een 
volledige controle. Internetverbindingen en computergebruik zijn geen algemeen goed in 
deze regio. Via onze initiator Lama Jigmé Namgyal, die tevens als voorzitter optreedt binnen 
onze zusterorganisatie in Luxemburg, hebben wij het vertrouwen in een juiste besteding. Tot 
het jaar 2016 werden de projecten van de Golog Support Foundation diverse malen bezocht. 
Gezien de continu aan verandering onderhevige mensenrechtensituatie in het land Tibet is 
het voor onze stichting niet mogelijk om garant te staan voor de zorg en welzijn van 
vrijwilligers dan wel betaalde krachten die onze projecten willen bezoeken. In dit kader is 
besloten geen organisaties, vrijwilligers dan wel andere krachten via onze stichting het land 
Tibet en onze projecten te laten bezoeken. 


