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ALGEMEEN 

 

Stichting Sharma Organization (SON) is opgericht op 29 december 2008 met als statutaire zetel 

Zoetermeer. De stichting heeft als doel: 

A. Het geven van financiële en materiële hulp aan instellingen en goede doelen die zich ten doel 

hebben gesteld om het hindoeïsme als religie duurzaam uit te oefenen en te verspreiden. Hierbij 

is het zowel binnen- als buitenland dat hieraan gerelateerd kan zijn; 

B. Het organiseren van evenementen ter ondersteuning van deze financiële en materiële hulp. 

C. Het steunen van projecten die zich specifiek richten op weeshuizen of kinderopvangprojecten 

in het buitenland 

D. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houd of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Om deze doelen te bereiken richt de Stichting zich actief toe op fondswerving dan wel alle overige 

wettelijke middelen, welke dienstig kunnen zijn tot verwezenlijken van deze doelen.  

 

Aangezien de Stichting zich voor meer dan 90% inzet voor het algemeen belang is de Stichting een 

Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) 

Namens het bestuur: 

Secretaris:  A. Krishna Sharma 

Penningmeester:  N.P.S. Koeldiep 

Voorzitter:  S. Krishna Sharma 

Overige leden:  vacature, in behandeling 
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SAMENSTELLINGSVERKLARING 

 

    
    
    

        

    

            
    
        

Melissantstraat 3 

2729 CV Zoetermeer 

Tel.: 079 - 3613617 

 Fax: 079 – 3602887 

E-mail: info@zaab.nl 

www.zaab.nl 

Lid: Register Belasting Adviseurs RB 

Beconnummer:615.444 

ING Bank: 5313448 

IBAN:NL56INGB0005313448 

BIC:INGBNL2A 

K.v.K Haaglanden no:544533480000 

BTW:NL851311374B01 
                                                 

SAMENSTELLINGSVERKLARING 

In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 samengesteld van: Stichting Sharma Organization 

(SON) te Zoetermeer  bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening over 2018 met de 

toelichting. 

 

Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens 

Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, zoals deze door het bestuur zijn 

verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde 

jaarrekening berust bij u. 

 

Verantwoordelijkheid van de samensteller 

Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands 

recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie (het Register Belastingadviseurs 

RB).Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten 

van financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen beoordeeld op basis van de 

door u verstrekte gegevens. De aard van deze werkzaamheden als belastingadviseur brengt met zich dat wij geen zekerheid 

omtrent de getrouwheid van de jaar- rekening kunnen verstrekken. 

 

Bevestiging 

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW/de van toepassing zijnde wet- en regelgeving*. 

Zoetermeer, 13 september 2019 

Met vriendelijke groet, 

 A & T Zaab B.V. 

S. Krishna Sharma RBc 

Alle transacties geschieden onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Register Belastingadviseur RB 
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BESTUURSVERSLAG 2018 

 

Bestuurlijke organisatie 

Het bestuur van Stichting Sharma Organizaton (SON) bestaat uit 3 leden. De 3 (drie) leden zijn benoemd 

bij de oprichting van stichting SON. 

Het bestuur van SON vergaderde in 2018 (2) twee keer. Hiervan stonden alle vergaderingen in het teken 

van vormgeving van het beleid, de vaststelling van het plan en bespreking van resultaten. 

Procedure besluitvorming 

Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar (of zo vaak mogelijk als de voorzitter of andere twee 

bestuursleden als nodig achten). Gemiddeld genomen vergadert het bestuur twee maal per jaar. 

Besluiten worden genomen in vergaderingen waarin minstens twee bestuursleden aanwezig zijn. 

Vacatiegelden 

Bestuursleden die in het bestuur zitten, ontvangen voor hun werkzaamheden geen vacatiegelden tenzij 

het algemene bestuur anders beslist. 

Nevenactiviteiten 

De stichting voert geen nevenactiviteiten uit.  

Uitbesteding administratie 

De stichting heeft de uitvoering van de administratie volledig uitbesteed. De administratie van het 

fonds werd in 2018 uitgevoerd door A&T Zaab BV. 

Verslag van het bestuur 

Het verslagjaar stond vooral in het teken van nieuwe activiteiten en uiting geven aan de doelstelling 

van de stichting. 
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BESTUURSVERGADERING 2018 

 

Het bestuur van de stichting vergaderde in 2018 tweemaal. In dit hoofdstuk worden de 

vergaderonderwerpen, de daaropvolgende bestuursbesluiten en het beleid van het bestuur nader 

toegelicht. 

Vergaderonderwerpen 

De vergaderingen stonden in het teken van initiatieven die zich 

richten op het oprichten dan wel het (financieel) steunen van 

weeshuizen. In 2018 stond het project in het teken van het 

weeshuisproject in Maleisië. Door het verslag heen eveneens de 

voorblad van dit verslag bestaat uit de diverse foto’s die hier 

genomen worden. In Penang was er een weeshuis met Indiase 

kinderen. Voor ca. 100 kinderen zijn er pennen gekocht en 

schriften. Naast het weeshuis is eveneens de school waar de 

kinderen les volgen. Uitzonderlijk was dat er 1 persoon was die 

nooit het weeshuis 

heeft verlaten. Dit was 

een 74 jarige vrouw. In 2019 zal er een nieuw project weer 

plaatsvinden 

Bestuursbesluiten 

Naar aanleiding van de vergadering werd er een financiële 

bijdrage gegeven aan een locatie-bezoek. Eveneens werden er 

bij dit bezoek gelden geworven voor dit doel.  

 

Verantwoording beleid 

Zie elders in het verslag 
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BALANS 2018 

 

 31 december 2018  31 december 2017 

        

 €    €   
         

    0     0 

Vlottende activa        

Vorderingen(transitoria) 0    0   

 0           0   

   0    0 

Liquide middelen         
Kas 0    0   

Bank en giro 12.132    10.418   
    12.132    10.418 

        

Totaal activa   12.132    10.418 

        

PASSIVA        

        
Eigen vermogen        

Beginsaldo 12.132    9.880   

    12.132     9.880 

        

        

Kort vreemd vermogen        

        

Crediteuren 0    484   
Overlopende posten 0    54   

   0    538 

        

Totaal passiva   12.132    10.418 
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WINST & VERLIESREKENING 2018 

 

 

 2018  2017 

   €      €   

         

Donaties 5.000      5.710 

   5.000     

Bedrijfskosten        
Personeelskosten 0    0   

Afschrijvingen 0    0   
Huisvestingskosten 0    0   

Totale kosten 2.589    6.481   
    2.589    6.481 

        
Bedrijfsresultaat    2.411    -771 

        
Financiële baten en lasten    -159    -107 

          

Resultaat  uit gewone bedrijfsuitoefe-        

ning voor belastingen   2.252    -878 

        

Belastingen resultaat uit gewone         
bedrijfsuitoefening   0    0 

        

Resultaat na belastingen   2.252    -878 

 

GRONDSLAGEN 

 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De liquide middelen staan, tenzij 

anders vermeld, ter vrije beschikking. De kosten worden ten laste gebracht in het jaar waar ze 

betrekking op hebben. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 

geleverde goederen en verrichte diensten enerzijds en anders de kosten en andere lasten van het jaar, 

gewaardeerd tegen historische kostprijs en voorts met inachtneming van de overige 

waarderingsgrondslagen. 
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TOELICHTING BALANS 2018 

  31-12-2018  31-12-2017 

  €  € 

Vorderingen     

Te vorderen  donaties                   -                      -    

Te vorderen rente                   -                      -    

                    -                      -    

                    -                      -    

   0  0 

      

Voorraden     
 voorraden                    -                      -    

                   -                      -    

     
Liquide middelen     

Kas  26  26 

ING-              5.024               1.710  

ING-Rentemeerrekening  7.082  8.682 

  12.132  10.418 

        
Eigen vermogen     
      

Stand per 1 januari   9.880  10.759 

donaties  0  0 

Saldo  2.252  -879 

Stand per 31 december  12.132  9.880 
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TOELICHTING WINST & VERLIESREKENING 2018 

                  ( bedragen x € 1,--)  

 2018  2017 

 €  € 

     
Donaties 5.000  5.710 

Bruto omzet 5.000   5.710 

    
kosten 0  0 

 0  0 

  0   0 

    

Netto  omzet 5.000   5.710 

    
     

    
Huisvestingskosten    
Energiekosten 0  0 

Gemeentelijke belastingen en heffingen 0  0 

Huur en overige kosten pand 0  0 

 0  0 

    
Kosten    
Donaties aan instellingen 600  372 

Algemene kosten-Website 0  555 

Accountant en administratiekosten 989  1.694 

Kosten projecten 1.000  3.860 

  2.589  6.481 

    
Financiële baten en lasten    
Diverse lasten o.a  0  0 

Diverse baten 0  0 

Rente lasten -159  -107 

Rente rekening-courant bankiers 0  0 

 -159  -107 
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BIJLAGEN 

 

 

 

 

 

       Aanschaffingswaarde Afschrijvingen  Boekwaarde

 1-1-2018  inves- desinves- 31-12-2018 in % t/m correctie t/m

 teringen teringen per jaar 31-12-2017 2018 wegens des- 31-12-2018 31-12-2018

 investering

 € € € € € € € € €

 0 0 0 20% 0 0 0 0

   

Inventaris- 0 0 0 50% 0 0 0 0

 0  0   0   0  0    0  0  

 0 0 0 33% 0 0 0 0

Totaal        Financieel  0    0   0  0    0  0

       Aanschaffingswaarde Afschrijvingen  Boekwaarde

 1-1-2017  inves- desinves- 31-12-2017 in % t/m correctie t/m

 teringen teringen per jaar 31-12-2016 2017 wegens des- 31-12-2017 31-12-2017

 investering

 € € € € € € € € €

 0 0 0 20% 0 0 0 0

   

Inventaris- 0 0 0 50% 0 0 0 0

 0  0   0   0  0    0  0  

 0 0 0 33% 0 0 0 0

Totaal 0  0    0   0  0    0  0


