Financieel jaarverslag 2020
Sathya Sai International Organisation - Nederland

2 mei 2021

Geld (dhana) is het betaalmiddel in de materiële wereld. Spirituele oefeningen (sadhana) zijn
het betaalmiddel in de spirituele wereld. Als zogenaamde toegewijden naar je toekomen voor
donaties, geef hen dan geen geld. Waarom heb je een zaal nodig om te mediteren of Gods
naam te reciteren? De aanwezigheid van mensen met onzuivere intenties zal eerder een
hindernis zijn dan een hulp. Maak in plaats daarvan van je huis een tempel; mediteer in je
eigen gebedsruimte. Zing liefdevol bhajans in je eigen huis. Maar wees bovenal door je
gedrag een voorbeeld voor anderen -spreek liefdevol en vanuit waarheid, wees nederig en
respectvol voor ouderen. Leef met geloof, standvastigheid en waarheidlievendheid. Op deze
manier zullen meer mensen zich aangetrokken doen voelen tot God dan door verenigingen op
te richten, donaties te vragen en tempels te bouwen. Bedenk dat God werkelijk geeft om
oprechtheid, eenvoud en blijvende vreugde bij het contempleren op Zijn naam en vorm,
anders niets.
- Sathya Sai Baba, 19 augustus 1964

Financieel jaarverslag 2020 SSIO-NL

Pagina 2

Inhoudsopgave

Organisatie

pagina 4

Donaties

pagina 5

Activiteiten

pagina 6

Overige kosten

pagina 7

Financieel overzicht

pagina 8

Rekening publicatie commissie

pagina 9

Rekeningnummers

pagina 10

Financieel jaarverslag 2020 SSIO-NL

Pagina 3

Organisatie
Onderwerp

Af 2020

Bij 2020

865,53

0,00

-865,53

-800,00

Bestuurskosten

0,00

0,00

0,00

-400,00

Overige kosten

418,061

0,00

-418,06

-400,00

0,00

814,00

814,00

2.000,00

Verzekeringen/Bankkosten

Vrijwillige ledenbijdragen

Saldo 2020 Begroting 2020

De verzekeringen en bankkosten zijn in 2020 iets hoger dan begroot vanwege de
rentekosten die Triodos Bank per 1 juli 2020 heeft doorgevoerd over het saldo boven de
100.00 euro van de gezamenlijke rekeningen van de stichting.
In 2020 zijn geen declaraties van het bestuur ontvangen.
Overige kosten is binnen nagenoeg overeenkomstig begroting gebleven. Kosten bestonden
uit vergoedingen voor aanvraag VOG-verklaringen van SSO-docenten, bedankjes aan de
kascommissieleden en bloemen.
De vrijwillige ledenbijdragen zijn onderstaand opgenomen. De totale bijdrage was lager dan
voorgaande jaren.
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Donaties

Onderwerp
Sai Central Trust
Sai World Foundation
Donaties overig

Reservering
1-1-20

Af 2020

Bij 2020

Saldo 2020

Reservering
31-12-20

2.200,00

25.749,00

25.529,00

-220,00

1.980,00

195,00

25.623,00

25.428,00

-195,00

0,00

7.024,87

9.110,33

10.095,00

984,67

8.009,54

In 2020 is voor 61.052 euro aan donaties ontvangen voor onderstaande doelen:
- Voor de Central Trust 25.529 euro voor onderwijs (education), ziekenhuizen
(medical relief), hulp aan armen (relief to poor) en algemeen (general public utility).
Voor het grootste gedeelte zijn deze bijdragen al overgemaakt aan de Central Trust.
Meer informatie over de Central Trust is beschikbaar via www.srisathyasai.org.in
- Voor de SSIO World Foundation 25.428 euro voor met name voedsel in Afrika, maar
daarnaast ook voor noodhulp Australië en Corona. Informatie over de World
Foundation is beschikbaar via www.sathyasaihumanitarianrelief.org
- Donaties zijn verder nog ontvangen voor:
- Hulp aan Vluchtelingen in Calais t.w.v. 2.150 euro, waarbij aan het einde van
het jaar nog 2.941,65 euro beschikbaar is voor dit hulpproject vanuit
gereserveerde gelden aan het begin van het jaar en de ontvangen donaties.
- Seva activiteiten t.w.v. 100 euro en is nog 4.006,89 euro beschikbaar.
- Daarnaast is een bijdrage van 500 euro ontvangen die is gebruikt voor de aanschaf van
een vriezer voor daklozenopvang Amsterdam en 1.000 euro voor het beschikbaar
stellen van SSIO mondkapjes voor aanstaande bijeenkomsten in 2021.
- In 2020 zijn daarnaast gelden ontvangen voor hulp aan enkele scholen in Haïti t.w.v.
6.345 euro. De donaties zijn inmiddels volledig beschikbaar gesteld aan de betreffende
scholen. Dit betreft scholen waar SSIO ESSE-trainingen hebben plaatsgevonden. In
2021 vervalt de scholen bijdrage voor de SSIO-NL. Stichting Bon Timoun heeft dit
inmiddels overgenomen.
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Activiteiten

Onderwerp

Reservering
1-1-20

Af 2020 Bij 2020

Saldo
2020

Begroting
2020

Reservering
31-12-20

Ledendag

495,60

495,60

0,00

-700,00

Geboortedag

495,60

595,60

100,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

477,44

425,24

0,00

-425,24

52,20

8.734,36

239,89

0,00

-239,89

8.494,47

84,00

72,70

0,00

-72,70

11,30

-2.812,50 3.120,00 3.120,00

0,00

Themaweekend

1.439,17

Public Outreach
SSO ESSE Training
SSO Hart voor Elkaar
SSO Spreken in het
openbaar
Satsang 2020

1.439,17
-160,00

2.812,50

0,00

-2.812,50

Voor een aantal landelijke activiteiten worden jaarlijks kosten gemaakt waarbij voor een
aantal van deze activiteiten een tekort wordt gedekt vanaf de landelijke rekening:
1. Ledendag: vanwege corona-maatregelen heeft in 2020 geen ledendag plaatsgevonden.
De huurkosten van de locatie in Uithoorn is terugontvangen op de rekening.
2. Geboortedag: vanwege corona-maatregelen heeft in 2020 ook geen fysieke
bijeenkomst van de geboortedag plaatsgevonden. Deze bijeenkomst heeft online
plaatsgevonden. De huurkosten van de locatie in Uithoorn is terugontvangen op de
rekening. Voor de (online)bijeenkomst is een vrijwillige bijdrage ontvangen.
3. Themaweekend: in 2019 hebben geen themaweekenden plaatsgevonden. Voor
themaweekenden blijft 1.437,17 beschikbaar.
4. SSO ESSE Training: voor de fysieke SSO-training begin 2020 zijn reiskosten
gedeclareerd door leden van het ESSE Instituut, daarnaast zijn de kosten voor de huur
van de locatie vergoed. De overige trainingen in 2020 hebben vanwege corona allen
online plaatsgevonden.
5. SSO Hart voor Elkaar: voor Hart voor Elkaar zijn vergoedingen verstrekt voor met
name inspiratiemateriaal voor kinderen om tijdens de corona thuis mee aan de slag te
kunnen gaan.
6. SSO Spreken in het openbaar: vergoeding van kosten cursus begin 2020.
7. Landelijke Satsang 2020: Vanwege corona maatregelen heeft de Satsang niet
plaatsgevonden in 2020. In 2019 is een aanbetaling gedaan voor huur van deze
locatie. Deze aanbetaling wordt gebruikt voor een nieuwe te plannen weekend.
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Overige kosten

Onderwerp
Regio
Jongeren
Lichthuisgelden

Reservering
1-1-20

Bij 2020

Saldo
2020

Begroting
2020

Reservering
31-12-20

Af 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

-900,00

0,00

1.055,18

0,00

0,00

0,00

1.055,18

46.853,82

491,25

0,00

-491,25

46.362,57

1. Regio activiteiten: in 2020 zijn geen declaraties ontvangen voor regio activiteiten. De
reden hiervan is dat vanwege corona maatregelen vanaf maart geen fysieke
bijeenkomsten hebben plaatsgevonden.
2. Gelden Lichthuis: In 2009 is op de rekening van de Landelijke Organisatie 138.000
euro geparkeerd. Dit geld is afkomstig uit de in 2011 ontbonden Stichting Sai
Lichthuis. De SSIO-Nederland kan niet vrijelijk beschikken over dit geld omdat de
bestemming van de Lichthuis gelden is beschreven: ‘Afbouw van het kapitaal van de
Stichting Lichthuis door het bedrag nog steeds te reserveren voor eventuele
toekomstige Sai School bouwplannen in Nederland of elders in Europa, maar jaarlijks
een bedrag daaraan te onttrekken als subsidie voor het huren van ruimten t.b.v.
onderdelen van de Nederlandse Sathya Sai Organisatie’.
In 2020 zijn uitgaven gedaan voor het huren van ruimtes eind 2019 en begin 2020.

3. Jongeren: In 2020 zijn er geen inkomsten en uitgaven geweest.
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Financieel overzicht
Onderstaand is het financieel totaaloverzicht van de landelijke rekening opgenomen. Per 2020
is dit inclusief de SSO gelden, waarvan in de loop van 2020 de separate rekeningen zijn
opgeheven, dit geldt tevens voor de spaarrekening van de landelijke rekening gezien de kosten
voor het houden van dergelijke rekeningen.
Uit onderstaand overzicht is af te lezen dat het beginsaldo 99.377,69 euro is en het eindsaldo
op 31/12/2020 is uitgekomen op 98.348,69 euro. Rekening houdend met de reserveringen van
een groot deel van de bedragen is de algemeen beschikbare reserve 33.756,76 euro.
1-1-2020
NL60 TRIO 0338 5526 26

90.284,08

NL94 TRIO 2019 1317 22

0,00

NL71 TRIO 0338 5656 20

1.093,61

NL11 TRIO 2019 1444 68

8.000,00

Beginsaldo 2020

99.377,69

Reservering
1-1-20

Af 2020

Bij 2020

0,00

1.283,59

814,00

-469,59

400,00

0

Donaties

9.419,87 60.482,33 61.052,00

569,67

0,00

9.989,54

Activiteiten

7.922,47

4.849,03

4.211,20

-637,83

952,50

7184,64

Overig

47.909,00

491,25

0,00

-491,25

-900,00

47.417,75

Totaal

65.251,34 67.106,20 66.077,20 -1.029,00

452,50

64.591,93

Onderwerp
Organisatie kosten

Saldo Begroting Reservering
2020 2020
31-12-20

31-12-20
NL60 TRIO 0338 5526 26

98.348,69

NL94 TRIO 2019 1317 22

opgeheven

NL71 TRIO 0338 5656 20

opgeheven

NL11 TRIO 2019 1444 68

opgeheven

Eindsaldo 2020

98.348,69

Reserveringen

64.591,93

Eindsaldo 2020 minus
reserveringen

33.756,76
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Rekening publicatie commissie
Naast de landelijke rekening is een andere rekeningen actief die onder verantwoordelijkheid
van de landelijke organisatie SSIO-NL valt en verantwoord wordt middels een separaat
jaarverslag. Dit betreft de rekening van de Publicatie Commissie. Alle rekeningen zijn over
2020 gecontroleerd door een gezamenlijke kascommissie.
Eveneens zijn er groepen die onder hun eigen verantwoordelijkheid rekeningen beheren voor
de betreffende groep.
Publicatie Commissie
Beginsaldo 1 januari 2020
Rekeningen Triodos en ASN
Waarde voorraad boeken e.d.
Vooruitontvangen voor 2020 en
nog te betalen
Vorderingen
Totaal begin 2020

36.531
8.993
-1.492
335
44.367

Verkoop boeken e.d. en porto
Opbrengst Sathya Sai Baba Nieuws
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten 2020

1.336
8.173 ( 555 exemplaren per kwartaal)
2.152
11.661

Kostprijs van de verkochte boeken
Overige kosten boekenverkoop
Kosten Sathya Sai Baba Nieuws
Overige kosten
Totaal kosten 2020

985
670
9.083
2.438
13.176

Eindsaldo 31 december 2020
Rekening Triodos en ASN
Voorraad boeken e.d.
Vooruitontvangen voor 2021 en
nog te betalen
Vorderingen
Totaal eind 2020
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Rekeningnummers
Rekening

IBAN rekeningnummer

Algemeen
(Donaties, SSO, Organisatie)

NL60 TRIO 0338 5526 26

Publicatie commissie
(Boeken, Sai Nieuws)

NL56 TRIO 0338 9448 69

Tenaamstelling voor beide rekeningen: Stichting Sathya Sai International Organisation.
De BIC code voor betalingen vanuit buiten Europa voor de rekeningen: TRIONL2U.
Sinds 1 januari 2020 is de rekening van het SSO komen te vervallen. Financiën van de SSO
zijn per voornoemde datum onderdeel van de landelijke rekening.
Een ieder die gelden over maakt naar een van bovenstaande rekeningen wordt verzocht om
duidelijk het doel van de betreffende betaling kenbaar te maken zodat duidelijk is voor welk
doel het bedrag is overgemaakt. Bij vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester
via het mailadres penningmeester.saiorg.nl@gmail.com.
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