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Jaarverslag 

Met dit jaarverslag wil Stichting Rigdzin Fonds verantwoording afleggen over het 

gevoerde inhoudelijke en financiële beleid in 2020. 

 

Activiteiten in 2020 

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. Vanaf 2018 is dit om 

diverse redenen niet meer gelukt. 

Eind 2018 hebben heeft het bestuur zich in verbinding gesteld met het centrum 

Chagpori te Amsterdam. Vanuit dit centrum voor Tibetaanse geneeskunde worden 

een aantal projecten gefaciliteerd, die vergelijkbaar zijn met eerder door het Rigdzin 

Fonds ondersteunde activiteiten. In 2020 heeft de Stichting Rigdzin Fonds vier 

studenten gesponsord, zij volgen de opleiding Tibetaanse geneeskunde bij Chagpori 

in India. Ook is er extra noodhulp verstrekt om gratis medicijnen te kunnen 

verstrekken. 

In 2020 is er ook noodhulp verstrekt aan diverse andere stichtingen in India (Ladakh, 
Bihar en Mundgod) en Nepal, die door de covid-19 crisis geen/nagenoeg geen 
inkomsten meer genereren c.q. hiermee support kunnen verstrekken aan mensen die 
door de pandemie extra medische kosten hebben en ook in hun inkomsten zijn 
geraakt. 

Inkomsten 
In 2020 is geen sprake van actieve fondsenwerving voor specifieke projectdoelen 
verricht. De totale inkomsten in 2020 uit periodieke giften bedroegen € 4.795. 
 
Bestedingen en kosten 
De inkomsten komen in 2020 geheel 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 door henzelf bekostigd. 

 

 

 

 



De Toekomst 

Al eerder hebben we gecommuniceerd dat de Stichting Rigdzin Fonds bij de 

uitvoering van de werkzaamheden wordt geconfronteerd met een aantal 

ontwikkelingen die het steeds lastiger hebben gemaakt om de activiteiten in Tibet te 

blijven continueren. Wij hoopten dat dit een tijdelijke situatie was, helaas ziet dit er 

niet naar uit. Dat de wereld inmiddels al anderhalf jaar in de greep is van een 

pandemie is een andere factor die ertoe bijdraagt dat wij niet voorzien dat dit in de 

toekomst snel zal veranderen. Alles overziende heeft het bestuur geconcludeerd dat 

dit het moment is om de stichting in het komende jaar op te heffen. 

Zoals vorig jaar reeds aangegeven hebben we de eigen actieve fondsenwerving met 

ingang van 2021 beëindigd. De donateurs zijn hiervan in kennis gesteld. 

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.  

Uiteraard zullen wij als bestuur ons inspannen om de ontvangen gelden van 

sponsoren en donateurs, te besteden conform bovenstaande en de doelstelling van 

Stichting Rigdzin Fonds.  

 

 

 

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 7 augustus 2021. 
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I. Jongejan     J. Appel     A. Dijkstra 

voorzitter     secretaris     penningmeester 

 

       

       

       

       

       

       



       

  Financial statements 2020   

       

Balance sheet as of 31 December 2020    

       

       

    31-12-2020 31-12-2019  
Assets       
Fixed assets                  -                  -     

       
Current assets       
 - other current assets and prepaid                 -            119,79   
 - cash       36.410,00     47.665,75   

       36.410,00     47.785,54   

       

       
Liabilities and funds      

       
Funds       36.410,00     47.785,54   

       
Current liabilities                  -                  -     

       36.410,00     47.785,54   

       

       

       

Income statement 2020      

       

    Actual Actual  
Operating income    2020 2019  

       
Result from own fundraising   4.795,00 6.205,00  

       
Share in fundraising third parties   - -  

       
Available from fundraising   4.795,00 6.205,00  

       
Financial expense (mainly bankrelated costs)    (274,55) (294,08)  

       
Expenditures  (mainly websites related)  (215,99) (312,73)  

       
Total available for current and future projects  4.304,46 5.598,19  

       
Expenditure       
Structural aid       
 -funds transferred    4.140,00 19.040,00  
Incidental aid     11.540,00 -  

       
Surplus/(shortage)    (11.375,54) (13.441,81)  

       

       
 

  



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.   

       

       

       

    31-12-2020 31-12-2019  
Cash       
Current bank account            610,00          764,66   
PayPal account                  -               1,09   
Savings account       35.800,00     46.900,00   

         

       36.410,00     47.665,75   

       

       

       

       
Funds       

       
Balance per 1 January      47.785,54     61.227,35   
Available for projects         4.304,46       5.598,19   

Used for projects and incidental aid   

   
(15.680,00) 

   
(19.040,00)  

         
Balance per 31 December       36.410,00     47.785,54   

       

       
The funds are assigned to certain projects based on the earmarked receipt, correspondence with  

contributors or on the decision of the Board. The expenses have been allocated pro rata.  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

       



  1 January Funds in Used Transfer Kosten 31 December 

Projects:             

       
Education     22.963       1.015        (300)      (6.000)         (226)     17.452  

       
Chagpori       
students      3.646       3.140     (3.840)           (64)       2.882  

Chagpori       
building/general      2.863             (27)       2.836  

Incidental       
aid                -            460   (11.540)     11.080                -    

       
General     18.314          180       (5.080)         (174)     13.240  

       
Total     47.786       4.795   (15.680)                -           (491)     36.410  

       

       
The result from own fundraising includes all kind of donations from 
individuals. The expenditures shown include expenses as far as not 
funded by members of the Board.  

  

      

       
Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 7 augustus 2021.   

       
Ondertekening:       
namens Stichting Rigdzin Fonds      

       

       

       

       

       
I. Jongejan  J. Appel  A. Dijkstra   
voorzitter  secretaris  penningmeester  

       

       
 


