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Jaarverslag
Met dit jaarverslag wil Stichting Rigdzm Fonds verantwoording afleggen over het 
gevoerde inhoudelijke en financiële beleid in 2019.

Missie van de stichting
Volgens de statuten “verlenen we steun aan mensen - waar ter wereld ook - die 
hulpbehoevend zijn”

Visie
Stichting Rigdzm Fonds gelooft dat ieder mens recht heeft op een beter bestaan We 
richten ons voornamelijk op onderwijs en verbetering van de gezondheid vanuit de 
overtuiging dat onderwijs en gezondheidszorg de basis vormen voor een betere 
toekomst

Beleidsontwikkeling en evaluatie
Bij het concretiseren van de visie besteedt de Stichting Rigdzm Fonds vooral 
aandacht aan de financiering van onderwijs- en gezondheidsprojecten in de rurale 
gebieden van Tibet.

Innovatieve aanpak
De Stichting Rigdzin Fonds heeft ruim 14 jaar ervaring en werkt zonder betaalde 
krachten De stichting hecht aan langdurige samenwerking met haar partners, die 
zich over een periode van meerdere jaren kan uitstrekken Het voordeel hiervan is 
dat projecten over een langere periode structureel financieel kunnen worden 
ondersteund tot de projectdoelstellmgen zijn gerealiseerd.

Organisatie
ANBI
De Stichting Rigdzm Fonds is door de Belastingdienst per 1 februari 2008 erkend als 
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Dat betekent dat giften aan Stichting 
Rigdzin Fonds voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting worden 
erkend als aftrekbare giften. De stichting hoeft als ANBI geen schenkingsrecht te 
betalen. Sinds 2014 is het mogelijk zonder notariële akte langdurige schenkingen 
volledig af te trekken van de belasting

Kosten
Het stichtingsbestuur kiest ervoor om zoveel mogelijk te bereiken met zo mm 
mogelijk kosten Giften komen ten goede aan de projecten waarvoor zij bestemd zijn 
De meeste uitvoeringskosten dragen de bestuursleden zelf



Bestuur

leder jaar treden een of meer bestuursleden volgens schema af. Zij zijn terstond 
herkiesbaar. Per 31 december 2019 bestaat het bestuur uit de volgende leden

Jeannet Appel secretaris herkiesbaar m 2022
Alfred Dijkstra penningmeester herkiesbaar in 2023
Ino Jongejan voorzitter a i herkiesbaar m 2024

In het jaar 2019 is het bestuur een keer bijeen geweest voor een formele 
vergadering Daarnaast is er telefonisch en per mail veelvuldig contact geweest 
tussen de bestuursleden

Publiciteit

In 2019 zijn twee nieuwsbrieven verzonden
De websites stichtingrigdzm.nl en vistaproject.nl werden in eigen beheer 
onderhouden en deze zijn periodiek geactualiseerd.

Contacten met andere organisaties
Er zijn m 2019 incidenteel contacten met andere organisaties geweest. Deze hadden 
vooral betrekking activiteiten en projecten waar de stichting zich binnen kaders van 
de eigen statuten op zou kunnen richten, als alternatief voor de projecten die 
voorheen werden ondersteund in Tibet

Uitvoering van de doelstelling

Projectacceptatie, -voortgangsbeoordeling en -evaluatie 
De Stichting Rigdzin Fonds hanteert een aantal kwaliteitscriteria bij de toetsing van 
projecten passend binnen de doelstelling van de stichting, financieel haalbaar 
binnen een redelijke termijn en - na acceptatie door het bestuur - afspraken over de 
rapportageverplichtmgen ten aanzien van de verrichte activiteiten en de besteding 
van de middelen

Waar de stichting Rigdzin Fonds projecten van andere organisatie ondersteunt, 
spreekt het vanzelf dat daarbij dezelfde toetsingscriteria inzake de kwaliteit en 
integriteit ten aanzien van de besteding van de middelen worden gehanteerd.



Activiteiten in 2019
De primaire activiteiten van Stichting Rigdzin Fonds hebben zich in de loop der jaren 
bijna volledig gericht op het initiëren, uitvoeren en co-financieren van diverse 
activiteiten in de regio Sershul, gelegen in Sichuan, China. Daar ter plekke zijn mede 
door hulp vanuit Nederland diverse onderwijsprojecten succesvol gefaciliteerd. Het 
succes hing in hoge mate samen met de intensieve samenwerking met de lokale 
partnerorganisatie. Vanaf 2018 werd het allengs moeilijker om de contacten met de 
partnerorganisatie te onderhouden Ook in het verslagjaar 2019 lukte het met 
zodanig te communiceren en voldoende informatie te verkrijgen dat vanuit Nederland 
projecten in Sershul gemomtord konden worden. Al eerder werd gemeld dat er 
sprake is restricties ten aanzien van fondsenoverdracht vanuit Nederland naar China. 
Ook deze situatie is in 2019 met m positieve zin gewijzigd.

Om deze redenen heeft de aandacht van het stichtingsbestuur zich verplaatst naar 
het zoeken van nieuwe bestedingsdoelen voor de ingezamelde fondsen

Eind 2018 hebben heeft het bestuur zich in verbinding gesteld met het centrum 
Chagpon te Amsterdam Vanuit dit centrum voor Tibetaanse geneeskunde worden 
een aantal projecten gefaciliteerd, die vergelijkbaar zijn met eerder door het Rigdzin 
Fonds ondersteunde activiteiten. Verder heeft het bestuur contact gezocht met 
Tibetfonds Dolma, die zich richt op Tibetaanse vluchtelingen in India, onder meer 
verblijvend m een vluchtelingenkamp in Mundgod dat is gelegen in zuidelijk India

In 2019 heeft de Stichting Rigdzin Fonds vijf studenten gesponsord, waarvan vier de 
opleiding Tibetaanse geneeskunde volgen bij Chagpori in India. Vanuit dit centrum 
voor Tibetaanse geneeskunde worden een aantal projecten gefaciliteerd, die 
vergelijkbaar zijn met eerder door het Rigdzin Fonds ondersteunde activiteiten

Via de stichting Tibetfonds Dolma is een bijdrage geleverd aan Tibetaanse 
vluchtelingenkampen in Mundgod in India en in Jampalmg in Nepal voor een 
koelkast, een accu en straatverlichting.

Fondsenwerving
Stichting Rigdzin Fonds kent particulieren, vermogensfondsen, banken, bedrijven, 
kringloopwinkels en serviceclubs als donateurs Met deze partijen streven wij 
langdurige relaties na. Deze contacten wil het bestuur graag proberen in stand in 
stand te houden. Voor eventuele nieuwe projecten doen wij een actief beroep op 
hen, persoonlijk en schriftelijk

Giften
De Stichting Rigdzin Fonds kan haar werk alleen doen als er voldoende giften binnen 
komen Gelukkig hebben we een groep trouwe donoren achter ons staan, ook in de 
veranderde omstandigheden Het stichtingsbestuur heeft over de wijzigingen in het 
bestedmgsbeleid meerdere keren naar buiten gecommuniceerd via nieuwsbrieven, 
informatie op de website en door middel van persoonlijke contacten



Daarbij blijft het uitgangspunt dat iedere gift is welkom is, tenzij het accepteren van 
de gift afbreuk doet aan de integriteit van de organisatie.

Inkomsten
Vanwege de beperkte mogelijkheden om projecten financieel te ondersteunen was er 
in 2019 nauwelijks sprake van actieve fondsenwerving voor specifieke projectdoelen. 
Wel hebben we via onze eigen kanalen aandacht gevraagd voor de uitbreiding 
apotheekgebouw van het Chagpon Tibetan Medical Institute.

De totale inkomsten in 2019 uit periodieke giften bedroegen € 6205.

Bestedingen en kosten
De inkomsten van vermogensfondsen, bedrijven en kringloopwinkels aan Stichting 
Rigdzm Fonds bedragen 27% van de totale inkomsten. 73% komt van een groep aan 
trouwe particuliere donateurs.
De financiële resultaten bestaan voornamelijk uit kosten aan financiële instellingen 
en inzake aanhouden websites.

Door de lagere inkomsten proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden Er 
wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Bestuurders 
en vrijwilligers krijgen dus geen vergoeding. Reis- en verblijfkosten van bestuurders 
ten behoeve van het werk van de stichting worden meestal door henzelf bekostigd.

Financiële verslaglegging
De samenstelling van de jaarrekening is verzorgd door onze eigen penningmeester. 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn Fondsenwervende 
Instellingen.
In verband met de daaraan verbonden kosten is het CBF-keurmerk met 
aangevraagd De Stichting Rigdzm Fonds is van mening dat het CBF niet kan 
oordelen over een zo goed mogelijke besteding van de middelen. Flet jaarverslag 
met jaarrekening wordt wel aangeboden en geplaatst op de website van het CBF.

De Toekomst
Al eerder hebben we gecommuniceerd dat de Stichting Rigdzm Fonds bij de 
uitvoering van de werkzaamheden wordt geconfronteerd met een aantal 
ontwikkelingen die het allengs steeds lastiger hebben gemaakt om de activiteiten m 
Tibet te blijven continueren Wij hoopten dat dit een tijdelijke situatie was, helaas ziet 
dit er niet naar uit Dat de wereld op het moment van opstellen van dit jaarverslag 
inmiddels al een halfjaar m de greep is van een pandemie is een andere factor die 
ertoe bijdraagt dat wij met voorzien dat dit m de toekomst snel zal veranderen. Alles 
overziende heeft het bestuur geconcludeerd dat dit het moment is om ons te beraden 
over de toekomst van de stichting.

Met het langdurig en wellicht blijvend wegvallen van de primaire bestedingsdoelen 
van de Stichting Rigdzm Fonds m Tibet zelf en zonder zicht op een positieve 
verandering m deze situatie, ziet het bestuur zich genoodzaakt de eigen actieve



fondsenwerving met ingang van 2021 te beemdigen. Als de omstandigheden met 
verbeteren en wij niet in staat zijn om de contacten met onze partnerorganisatie in 
Tibet te herstellen en nieuwe projecten aldaar te faciliteren, dan betekent dit dat het 
bestaansrecht van de stichting komt te vervallen.

De donateurs zullen hiervan tijdig in kennis worden gesteld, zodat zij zelf een eigen 
afweging kunnen maken over de besteding van hun giften

Indachtig de passie en toewijding van onze helaas in 2018 overleden voorzitter Elisa 
Kriek, die zich onvermoeibaar jarenlang met tomeloze energie heeft ingezet heeft 
voor het Vista-project, voelen wij ons verbonden met het lot van de Tibetanen en met 
hun rijke cultuur die zij nog steeds hebben weten te behouden, waar ter wereld zij 
ook woonachtig zijn Zo lang wij beschikken over de financiële middelen zullen wij 
hen als stichting blijven ondersteunen als ons een verzoek bereikt om bij te dragen 
aan een project of activiteit dat binnen de kaders van de stichtmgsdoelstelling 
bijdraagt aan hun welzijn in brede zin.

Uiteraard zullen wij als bestuur ons inspannen om de ontvangen gelden van 
sponsoren en donateurs, te besteden conform de doelstelling van Stichting Rigdzm 
Fonds. Daarover zullen wij, zoals dit altijd al het geval is geweest, via de ons ter 
beschikking staande kanalen informatie verstrekken.

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 16 augustus 2020.

Ondertekening

namens Stichting Rigdzm Fonds

I Jongejan 

voorzitter

J Appel 

secretaris

A Dijkstra

penningmeester



Financial statements 2019



Balance sheet as of 31 December 2019

Assets
31-12-2019 31-12-2018

Fixed assets

Current assets
- other current assets and prepaid 119,79 -

- cash 47 665,75 61 227,35
47 785,54 61 227,35

Liabilities and funds

Funds 47 785,54 61 227,35

Current liabilities _

47 785,54 61 227,35

Income statement 2019

Actual Actual
Operating income 2019 2018

Result from own fundraismo 6 205,00 5 954,80

Share in fundraismg third parties - -

Available from fundraisma 6 205,00 5 954,80

Financial expense (mainly bankrelated oosts) 294,08- 263,05-

Expenditures (mamly websites related) 312,73- 96,74-

Total available for current and future oroiects

Expenditure
Structural aid

5 598,19 5 595,01

-funds transferred 19 040,00 -

Incidental aid 350,00

Surplus/(shortage) 13 441,81- 5 245,01

The result from own fundraismg mcludes all kind of donations from mdividuals and foundations 
The expenditures shown mclude expenses as far as not funded by members of the Board



Notes to the accounts

General
The financial statements are prepared in Euro's The fiscal yearequals the calendaryear 

Valuation methods
Assets and liabihties are valued at oost
Income and expense are recorded in the penod to which they relate

Notes

Cash
Current bank account 
PayPal account 
Savmgs account

31-12-2019 31-12-2018

764,66 842,84
1,09 1,09

46 900,00 60 383,42

47 665,75 61 227,35

Funds

Balance per 1 January 
Available for projects
Used for projects (mcludmg wire transfer fees)

61 227,35 55 982,34 
5 598,19 5 595,01

19 040,00- 350,00-

Balanceper31 December 47 785,54 61 227,35

The funds are assigned to certam projects based on the earmarked receipt, correspondence with 
contributors or on the decision of the Board The expenses have been allocated pro rata



Projects
1 January Funds in Used T ransfer Kosten 31 December

Education

Chagpon

32 229,13 1 235,00 -5 200,00 -5 000,00 -301,14 22 962,99

students
Chagpon

2 839,31 4 715,00 -3 840,00 -67,98 3 646,33

buildmg/general 
Support 

to mdividuals

2 839,31 50,00 -5 000,00 5 000,00 -26,00 2 863,31

General 23 319,60 205,00 -5 000,00 -211,69 18 312,91

Total 61 227,35 6 205,00 -19 040,00 - -606,81 47 785,54

In this financial year we received funds from mdividuals (73%) and foundations/compames (27%)

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 16 augustus 2020 

Ondertekening
namens Stichting Rigdzm Fonds

I Jongejan 
voorzitter

J Appel 
secretaris

A Dijkstra 
penningmeester


