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Voorwoord 
 
Ook dit jaar is de realiteit weerbarstiger gebleken dan de plannen die we zelf bedacht hadden. Bij 
het terugkijken naar 2013 mogen we echter opnieuw vaststellen dat er weer meer bereikt is dan we 
ooit voor mogelijk gehouden hebben.  
Met trots kunnen we melden dat we opnieuw voldoende organisaties, bedrijven en particulieren 
bereid hebben gevonden onze projecten te financieren. En daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor, 
juist in deze financieel moeilijke jaren.  
Zo kunt u in dit verslag lezen over alle projecten, de fondsenwerving, de promotie in Nederland en 
de financiële situatie.  
 
Wij wensen u veel leesplezier en danken alle sponsors en donateurs voor hun geldelijke bijdragen, 
onze  supporters en vrijwilligers bij het organiseren van diverse activiteiten en vooral onze 
Tibetaanse partnerorganisatie Vistaproject voor hun harde werken.  
 
 
 
Aartswoud, 24 mei 2014.      
 
 
 
Stichting Rigdzin Fonds  
 
 
 
Elisa Kriek,    Jeannet Appel   Alfred Dijkstra 
voorzitter   secretaris   penningmeester 
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Doelstelling en beleid 
 
In dit jaarverslag worden de belangrijkste ontwikkelingen uit het kalenderjaar 2013 weergegeven. 
 
Volgens onze statuten “verlenen we steun aan mensen—waar ter wereld ook—die hulpbehoevend zijn”.  
 
Stichting Rigdzin Fonds steunt op dit moment Tibetaanse kinderen en jongeren op het platteland van de regio Sershul, in 
het uiterste noordwesten van de Chinese provincie Sichuan. We richten ons vooral op onderwijs en training door het 
financieel mogelijk maken van programma’s waardoor jongeren snel een vak leren en kinderen een schoolopleiding 
kunnen volgen. Rigdzin is ervan overtuigd dat onderwijs de basis is voor een betere toekomst voor Tibetanen en voor het 
behoud van de Tibetaanse taal en cultuur in China. Maar ook voor het vinden van een plek in de snelgroeiende Chinese 
economie. 
 
Doel in Nederland 
Stichting Rigdzin stelt zich in Nederland ten doel de bewustwording te bevorderen ten aanzien van de problematiek van 
Tibetanen in China en van gevluchte Tibetanen in India en Nepal en het nut van projecten bij de oplossing daarvan.  
We doen dat middels de website, een digitale nieuwsbrief, persaandacht, het geven van lezingen en het aanwezig zijn 
bij diverse evenementen.  
 
Samen met de projectpartner 
Het bestuur heeft voorlopig gekozen voor samenwerking met onze partnerorganisatie Vistaproject in Tibet. Daardoor 
kunnen we intensief contact onderhouden en optimaal gebruik maken van de deskundigheid van het management.  
Wij werken op basis van verbondenheid en gelijkwaardigheid.  
Dat betekent dat zij plannen ontwikkelen, aan ons voorleggen voor financiering en daarna de uitvoering en controle van 
de projecten voor hun rekening nemen. Stichting Rigdzin werft de fondsen voor de goedgekeurde projecten. 
 
Evaluatie en beleidsontwikkeling 
Rigdzin houdt zich vooral bezig met financiering van onderwijsprojecten. Bij aanvang van een project formuleren we in 
goed overleg met Vistaproject concrete doelstellingen. We volgen en begeleiden de ontwikkelingen op de voet. Deze 
contacten worden per telefoon onderhouden via de voorzitter van Rigdzin Trust in Nieuw-Zeeland, Amnyi Trulchung 
Rinpoche. De voorzitter van Stichting Rigdzin onderhoudt via Skype contact met Rinpoche over de activiteiten en de 
overige bestuursleden worden middels email op de hoogte gebracht. Enkele maanden per jaar komt Amnyi Trulchung 
Rinpoche naar Nederland voor overleg met het bestuur. 
 
Chinese overheid 
De plaatselijke en regionale overheden van de regio Sershul met een bevolking van 65.000 mensen hebben altijd 
belangstelling getoond voor het Ju Mipham Education Centre. In het voorjaar van 2013 heeft het Ju Mipham Education 
Centre tijdens een grote bijeenkomst met bijna 1300 aanwezigen, onder wie ouders, leiders van plaatselijke 
gemeenschappen, zakenmensen maar ook ambtenaren van de Chinese overheid erkenning gekregen voor de sociale 
impact van het centrum. In de huidige politieke context is dit voor een Tibetaanse organisatie binnen China een 
buitengewoon uitzonderlijke situatie. 
 
 

 
Organisatie en vrijwilligers 
 
Rigdzin heeft geen betaalde krachten in dienst en werkt met vier onbezoldigde bestuursleden. Tot nu toe is het niet 
gelukt het bestuur met een vijfde lid te completeren.  
 
We konden in 2013 weer rekenen op ca. 10 vrijwilligers die ons bij diverse evenementen terzijde stonden. Ook zij 
ontvingen geen vergoeding. Met de vrijwilligers is naar behoefte afstemmingsoverleg. Ze zijn actief betrokken geweest 
bij de praktische zaken rond activiteiten.  Het aantal vrijwilligers is te klein en hun inzet te zeer ad hoc om een meer 
expliciet vrijwilligersbeleid te ontwikkelen.  
 
ANBI  
Rigdzin is door de Belastingdienst per 1 januari 2008 erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat 
betekent dat giften aan Stichting Rigdzin voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting worden erkend als 
aftrekbare giften (mits en voor zover het totale bedrag aan ANBI giften boven een wettelijk bepaald drempelbedrag 
komt). Rigdzin hoeft als ANBI geen schenkingsrecht te betalen.  
 
 
 
Kosten  
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Wij kiezen ervoor om zoveel mogelijk te bereiken met zo min mogelijk kosten. Giften komen ten goede aan de projecten 
waarvoor zij bestemd zijn.   
Het werven van fondsen wordt voornamelijk uitgevoerd door de voorzitter van de stichting. Gezien de tijd die zij 
daaraan besteedt en haar eigen financiële positie, is in 2012 besloten haar een vrijwilligersvergoeding van maximaal  
€ 150 per maand te verlenen voor zover zij werkzaamheden verricht voor de stichting in die maand. 
 
Bestuur 
Het bestuur kwam in 2013 drie maal bijeen. Daarnaast bestaat er tussen de bestuursleden een regelmatige afstemming 
per e-mail en telefoon. Besluiten die op grond van een e-mail uitwisseling of telefonisch genomen zijn, worden 
vastgelegd in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering. De belangrijkste onderwerpen tijdens de 
bestuursvergaderingen waren dit jaar: projectacceptatie en -voortgang, informatie aan donoren; vergroting 
naamsbekendheid en promotie; het opzetten van de nieuwe website, het aanboren van nieuwe financiële bronnen; de 
continuïteit van de organisatie en het aantrekken van vrijwilligers en kandidaat bestuursleden alsmede het bezoek van 
Amnyi Trulchung Rinpoche.  
 
Bestuurs-mutaties 
Ieder jaar treden een of meer bestuursleden volgens schema af. Zij zijn terstond herkiesbaar. In 2013 zijn zowel de 
voorzitter als het bestuurslid afgetreden en terstond herkozen voor een nieuwe termijn van 4 jaar. 
Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

 
Functie Naam Herkiesbaar in 
Voorzitter  Elisa Kriek 2017 
Secretaris Jeannet Appel 2014 
Penningmeester Alfred Dijkstra 2015 
Bestuurslid  Ino Jongejan 2017 
Bestuurslid  vacant  

 
 
 
Rinpoche 
Enkele maanden per jaar is Amnyi Trulchung Rinpoche in Europa. In die periode onderhoudt hij contacten met het bestuur 
van Stichting Rigdzin. Als adviseur van het bestuur bespreekt hij met ons de lopende projecten en stelt nieuwe plannen 
voor. Samen met bestuursleden spreekt hij binnen- en buitenlandse sponsoren en geeft voorlichting op evenementen en 
bij acties. Verder geeft hij lezingen waarin hij de situatie van Tibetanen aan de orde stelt.  
   

 
Uitvoering van de doelstelling 

 
Projectacceptatie 
Nieuwe projecten komen bijna altijd als een logisch gevolg voort uit bestaande activiteiten. De aanvraag moet binnen 
een redelijke termijn financieel haalbaar zijn. De behandeling van de aanvraag vindt binnen het bestuur plaats. Bij 
acceptatie worden ook afspraken met Vistaproject gemaakt over de rapportage. Meestal is dat een jaarrapportage.  
 
Voortgangsbeoordeling en evaluatie 
Tijdens het regelmatige Skype-contact met de voorzitter van Rigdzin Trust overleggen we over nieuwe projectplannen en 
lopende projecten. Dit betekent een permanent evaluatie- en ontwikkeltraject. De voortgang van de projecten volgen 
we verder door beoordeling van de projecten ter plekke door de voorzitter van Rigdzin Trust en onze eigen vrijwilliger. 
Deze informatie vormt ook de basis voor de nieuwsbrieven en de inhoud van de website.  
Indien rapportage meer dan een half jaar uitblijft, zal Rigdzin de betaling op grond van een genomen bestuursbesluit 
stoppen. Dit is nog niet voorgekomen.  
 
 
 
Projectbezoeken 
De projecten in Tibet worden jaarlijks bezocht door vrijwilligers van Stichting Rigdzin en/of Rigdzin Trust. In de zomer 
van 2013 heeft Amnyi Trulchung Rinpoche, de voorzitter van Rigdzin Trust en onze vrijwilliger Tim Lewis de projecten in 
Tibet bezocht, foto's en verslagen gemaakt. In juli zijn enkele bestuursleden van Kaiser Foundation uit Zwitserland samen 
met Rinpoche in Tibet geweest en zij hebben ons op de hoogte gebracht van hun bevindingen. Zij waren laaiend 
enthousiast. 
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Fondsenwerving 
Stichting Rigdzin werft bij particulieren, vermogensfondsen, banken, bedrijven, kringloopwinkels en serviceclubs. Wij 
streven langlopende relaties na. De contacten worden zoveel mogelijk individueel gelegd en onderhouden.  
Jaarlijks zet Rigdzin een of meerdere nieuwe projecten op.  
 
Dit jaar zijn in eerste instantie fondsen geworven voor de realisatie van klaslokalen voor middelbaar onderwijs en het 
boekenfonds. Voor de klaslokalen zijn diverse vermogensfondsen, kringloopwinkels en banken benaderd om dit project 
te ondersteunen.  
In het voorjaar van 2013 verzorgde Amnyi Trulchung Rinpoche in Nederland lezingen over het Vistaproject. Donaties die 
bij deze lezingen werden aangeboden, zijn op de rekening van Rigdzin gestort. 
 
Voor het boekenfonds hebben we samengewerkt met Wilde Ganzen die 55% premie betalen over elke bijdrage die 
via hun bankrekening nummer 40.000 is binnengekomen.  
 
Giften 
Rigdzin kan haar werk alleen doen als er voldoende giften binnen komen. Gelukkig hebben we een groep trouwe 
donoren achter ons staan. Iedere gift is welkom tenzij het accepteren van de gift afbreuk doet aan de integriteit van de 
organisatie. 
 
Communicatie in Nederland 
Stichting Rigdzin geeft voorlichting en projectinformatie. Daarvoor is in 2013 een nieuwe website ontwikkeld; 
www.vistaproject.nl waarop we ons eigen nieuws snel kunnen plaatsen. Voorts zijn we aanwezig op evenementen en 
voorlichtingsbijeenkomsten, lezingen en infomarkten.  
In 2013 is de digitale nieuwsbrief 8 keer verstuurd naar ongeveer 450 personen 
 
 
Partner 
Vanuit Nederland trachten we de naleving van afspraken over de projecten zo goed mogelijk te volgen. Dat doen we 
steeds in nauwe samenwerking met Vistaproject in Tibet. Ondanks onze goede intenties is het door onze verschillende 
achtergrond en taal, en de geografische afstand soms niet eenvoudig om voldoende informatie op tijd en volledig 
binnen te krijgen.  
 
Vistaproject 
De relatie met Vistaproject dateert uit 2005. Vistaproject werkt voorlopig uitsluitend in de regio Sershul in de Chinese 
provincie Sichuan, dat bekend staat als het hoogste, meest afgelegen, koudste en armste gebied in heel China. De 
nadruk van de projecten die we samen opzetten ligt op onderwijs en training. Vistaproject is voor nieuwbouw van 
projecten grotendeels afhankelijk van fondsenwerving door Stichting Rigdzin. 
 
Communicatie in Tibet  
Regelmatig vindt via Skype afstemming plaats met Amnyi Trulchung Rinpoche in Nieuw-Zeeland. Vanwege het feit dat 
alle medewerkers van Vistaproject in Tibet uitsluitend Tibetaans spreken, zijn wij afhankelijk van informatie die we via 
Rinpoche krijgen en van het feit of het mobiele en internet netwerk in Tibet/China actief is. 
 
 
Projecten 

Stichting Rigdzin en onze partner Vistaproject hebben sinds 2007 met beperkte middelen de afgelopen jaren veel 
bereikt. In de regio Sershul hebben jongeren dankzij een beroepsopleiding een baan gevonden of zijn zelf een bedrijf 
gestart. Met microkredieten zijn een steenfabriek, een restaurant en diverse winkels opgezet. Inmiddels is er een 
basisschool en een internaat waar 300 kinderen in de leeftijd van 6-21 jaar leven, werken en studeren. Vooral de 
positie van meisjes en vrouwen krijgt veel aandacht van Stichting Rigdzin en Vistaproject.  
 
Vistaproject heeft facilitair onderwijs georganiseerd zoals hotel-management, kok en serveerster. In het dorp Junyong 
zijn vakopleidingen voor motorfiets- en tractor-techniek opgezet. Jongeren kunnen in het vakopleidingscentrum in de stad 
Sershul kunstzinnige opleidingen volgen, zoals  houtbewerking, decoratie- en thangka-schilderen. De exploitatiekosten 
van alle vakopleidingen worden gefinancierd uit winsten van commerciële activiteiten van Vistaproject, ouderbijdragen 
en door verkoop van diensten of goederen door de leerlingen.  
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Het  Ju Mipham Education Centre in Junyong is aan de derde fase begonnen.  
Vistaproject is in 2007 begonnen met basisonderwijs voor een kleine groep jongens in een tent op het terrein van het 
klooster Ju Mohor in het dorp Junyong. Dit is in 2011 uitgebreid tot een 6-klassige basisschool waar zowel in het 
Tibetaans als in het Chinees wordt lesgegeven. Er waren op het binnenterrein van de school tenten opgetrokken waar 
een deel van de kinderen tussen 6 en 14 jaar konden overnachten maar die bleken in de lange en strenge winter te 
koud. 
In 2012 is naast de school een internaat gebouwd zodat alle kinderen het hele jaar bij de school kunnen wonen. Zij zijn 
voornamelijk afkomstig uit nomadengezinnen en 20 van hen zijn wees.  

 
Resultaten  
Het plan was in 2013 vier klaslokalen voor middelbaar onderwijs te gaan bouwen. Door de snelle groei van het aantal 
kinderen van de basisschool moest echter prioriteit gegeven worden aan de uitbreiding van de woon-units. Daarom is in 
de zomer van 2013 het internaat uitgebreid zodat ook voor de komende jaren voldoende woonunits gereed zijn. Er zijn 
nu in totaal 108 huisjes voor maximaal 450 leerlingen en 30 ouderen, en 3 huisjes voor leraren.  
 
Gemeenschapsdeelname 
De deelname en betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschap bij de voorbereiding, keuze en uitvoering van 
projecten is dit voorjaar nogmaals duidelijk geworden tijdens een grote bijeenkomst met bijna 1300 aanwezigen. 
Daarbij is uitgesproken dat het niveau van het onderwijs uitermate hoog is, en dat binnen 5 jaar de kosten voor de 
basisschool volledig gedragen zullen worden door de plaatselijke gemeenschappen, ouders en zakenlieden.  Helaas is 
de overheid nog niet zover dat zij particuliere initiatieven financieel ondersteunt.  
 
Staf 
Het onderwijs wordt gegeven door goed geschoolde en ervaren leraren, zowel Tibetaanse als Chinese.  
De Tibetaanse leraren zijn afkomstig uit Yachen Gar, een van de best bekend staande klooster-universiteiten in Tibet. De 
Chinese leraren zijn aangesteld door de Chinese overheid, maar worden door Vistaproject betaald. Alle leraren krijgen 
een markt-conform salaris. De verzorgers van de kinderen ontvangen alleen kost en inwoning.  
 
Internaat 
De jongste kinderen in het internaat worden verzorgd door oudere vrouwen en mannen die als huismoeders en -vaders 
met hen samenleven. De oudere kinderen wonen in groepjes samen in een woon-unit en zorgen voor elkaar. zo wordt 
voor iedereen een huiselijke omgeving geschapen.  
 
Hygiëne 
Tot nu toe wordt de sanitaire behoefte buiten op het land gedaan. Met het groter wordende aantal personen op een 
beperkte ruimte is deze eeuwenlange gewoonte niet langer verantwoord. De komende jaren zullen daarom bij alle 
scholen sanitaire voorzieningen gebouwd worden.  
In deze regio is geen riolering of stromend water aanwezig. Er is wel electriciteit maar de kosten zijn dermate hoog dat 
de school nog niet is aangesloten op het net. Onbekend is of dit in de toekomst zal veranderen. 
 

 
Toekomst 
Stichting Rigdzin blijft zich inzetten om samen met Vistaproject de omstandigheden voor Tibetaanse jongeren in China te 
verbeteren en mede daardoor de Tibetaanse taal en cultuur te behoeden voor uitsterven.  
 
Tibet/China 
Voor de komende 5 jaar valt de nadruk op het uitbreiden van het aantal klaslokalen voor middelbaar en hoger 
onderwijs, op sanitaire voorzieningen en woonruimte voor ouderen die de kinderen verzorgen in het Ju Mipham 
Education Centre. 
 
In 2014 werven we met het projectplan Nomaden naar School fonden voor de bouw van vier klaslokalen voor 
middelbaar onderwijs en met Sanitair op School de realisatie van sanitaire voorzieningen.  
 
In de jaren erna worden in verder afgelegen gebieden kleine vormingscentra gebouwd, scholen van een klaslokaal met 
woonvoorziening voor maximaal 50 kinderen per dorp. Daar kan door 1 leraar en 3 of 4 huismoeders en -vaders 
samengeleefd worden met de leerlingen—analoog aan de eerste klas waarmee Vistaproject in 2007 is begonnen— 
Na voltooiing van hun basisonderwijs kunnen de leerlingen van deze satellietscholen voor middelbaar en hoger 
onderwijs  naar het Ju Mipham Education Centre komen. 
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Financiën 
 
Nomaden naar School 
Bijdrage via Stichting Rigdzin: € 39.678 
 
Er zijn 72 extra woon-units gebouwd waarmee het totaal units nu 108 is voor leerlingen en hun verzorgers en 3 
voor leraren. Het zijn eenvoudige houten huisjes geworden omdat op deze manier snel een grote hoeveelheid 
units gerealiseerd kon worden.  
Financiële bijdragen waren voornamelijk afkomstig van vermogensfondsen, kringloopwinkels, banken en 
bedrijven. 
 
 
Exploitatiekosten 
Bijdrage via Stichting Rigdzin: € 16.063 
 
Het runnen van een school met internaat is geen eenvoudige opgave. De kosten voor voedsel, 
brandstof, salarissen voor leraren en de aanschaf van lesmaterialen zijn voor zo'n grote hoeveelheid 
bij de school betrokkenen, heel hoog. Vooral omdat de school in Tibet nog geen overheidssteun 
ontvangt.  
 
Een deel van de exploitatiekosten van de basisschool werden gelukkig ook in 2013 betaald door 
ASML Foundation in Veldhoven, Rigdzin Trust in Nieuw-Zeeland, enkele buitenlandse organisaties en 
een steeds groter deel door de plaatselijke gemeenschappen en ouders.  
 
Sinds 2012 krijgen we ook steun van enkele individuele sponsors die symbolisch een kind sponsoren en op die 
manier bijdragen aan de exploitatiekosten. 
 
 
Boekenfonds  
Via Wilde Ganzen is een inzamelingsactie geweest die erin geresulteerd heeft dat we een groot deel van de 
lesmaterialen voor het nieuwe schooljaar 2014/2015 al kunnen aanschaffen. Dit bedrag van ruim 15.000 euro 
komt echter pas in 2014 beschikbaar. 
 
 
Resultaten 
De inkomsten van Stichting Rigdzin in 2012 uit Nederland ten behoeve van het Vista Project bedroegen           
€ 61.230 Stichting Rigdzin heeft voor een bedrag van € 32.500 aan financiële hulp gegeven aan projecten in 
Tibet.  
Inclusief de kosten werd per saldo een bedrag van € 27.197 toegevoegd  aan de beschikbare fondsen en 
resteert een bedrag van € 33.834 voor lopende en toekomstige verplichtingen. 
De kosten bedroegen € 1.500 voornamelijk voor het verkrijgen van fondsen en het rapporteren over de 
resultaten van de projecten, de vrijwilligersvergoeding, de kosten voor de bouw van een nieuwe website en 
bankkosten.  
De kosten van Stichting Rigdzin bedroegen in 2013 minder dan 2,5 % van de inkomsten van dit jaar. 
 
 
Jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn fondsenwervende instellingen.  
In verband met daaraan verbonden kosten is geen CBF-keur aangevraagd. Bovendien zijn wij van mening dat 
het CBF niet kan beoordelen over de best mogelijke besteding van de middelen. 
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  Financial statements 2013  
      
Balance sheet as of 31 December 2013   
      
      
    31-12-2013 31-12-2012 
Assets      
Fixed assets           701,33                  -    
      
Current assets      
 - other current assets and prepaid           80,00                  -    
 - cash       33.340,56        6.875,53  
       34.121,89        6.875,53  
      
      
Liabilities and funds     
      
Funds       33.834,24        6.637,03  
      
Current liabilities           287,65           238,50  
       34.121,89        6.875,53  
      
      
      
Income statement 2013     
      
    Actual Actual 
Operating income   2013 2012 
      
Result from own fundraising      60.858,00       55.744,52  
      
Share in fundraising third parties         372,48        2.206,00  
        
Available from fundraising      61.230,48       57.950,52  
      
Interest income/(expense incl bank costs)         277,88-          250,73- 
      
Finance and administration         1.222,89-          611,88- 
        
Total available for current and future projects     59.729,71       57.087,91  
      
Expenditure      
Structural aid      
 -funds transferred      32.532,50       60.209,11  
      
Surplus/(shortage)      27.197,21        3.121,20- 
      
      
The result from own fundraising includes all kind of donations from individuals and 
foundations.  
The donations were for the Vistaproject in general and their specific projects in China. 
The cost of finance and administration include expenses as far as not funded by  
members of the Board. The 2013 expenses were higher than 2012 as result of cost 
of the new website and to provide a volunteer allowance to our fundraiser, who had been 
performing this work for free as of the beginning of the foundation.  
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Notes to the accounts     
      
General      
The financial statements are prepared in Euro's. The fiscal year equals the calendar year. 
      
Valuation methods     
Assets and liabilities are valued at cost.    
Income and expense are recorded in the period to which they relate.  
      
      
Notes      
      
Fixed assets      
The Foundation invested in the building of a new website. The cost are taken in 3 years. 
      
    31-12-2013 31-12-2012 
Cash      
Current bank account        6.475,24        1.094,45  
PayPal account                  -             100,27  
Savings account       26.865,32        5.680,81  
        
       33.340,56        6.875,53  
      
      
      
      
Funds      
      
Balance per 1 January        6.637,03        9.146,35  
Available for projects      59.729,71       57.087,91  

Used for projects (including wire transfer fees)    32.532,50- 
     
59.597,23- 

        
Balance per 31 December       33.834,24        6.637,03  
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The funds are assigned to certain projects based on the earmarked receipt or on the  
decision of the board.      
The expenses have been allocated pro rata of their available funds.   
      
      

 1 January Funds in Expenses Used 
31 
December 

Projects:           
      

       
Education      3.076,67      1.579,00                 -102,95         4.552,72  

Nomads      
to school                -      39.678,00                 -909,91    -32.500,00        6.268,09  

Scholarships      
primary school      1.780,35    14.484,48                 -359,67        15.905,16  

      
Book fund                -        2.650,00                   -58,60         2.591,40  
Vocational      

training                -        1.060,00                   -23,44         1.036,56  
      

General      1.780,01      1.779,00                   -78,70         3.480,31  
      

Total      6.637,03    61.230,48              -1.533,27    -32.500,00       33.834,24  
      
      
In this financial year we received funds from individuals (7%) and foundations (93%).  
In January 2014, the foundation transferred an amount of Euro 31.150 mainly for the projects 
Nomads to school, Scholarships and Books.   
      
      
      
      
      
      
      
      
Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 24 mei 2014  
      
Ondertekening:      
namens Stichting Rigdzin Fonds    
      
      
      
      
      
E. Kriek  J. Appel  A. Dijkstra  
voorzitter  secretaris  penningmeester 
      

 


