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Stichting Dargah, Amsterdam

Balans per 31 december 2020

(na verwerking resultaat en in euro)

Toelichting 31 december 2020 31 december 2019

(in euro)

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 1 349.317 369.311

Vorderingen 2 0 114

Som van alle activa 349.317 369.425

PASSIVA

Reserves en fondsen

- Bestemmingsreserve 3 274.581 277.264

- Legaat 4 58.606 74.606

- Anonieme gift 5 10.180 12.180

- Oudedagsvoorziening Dr.Farida Ali 6 5.950 5.100

Som van de reserves en fondsen 349.317 369.150

Kortlopende schulden

Crediteuren 7 0 275

Som van alle passiva 349.317 369.425

De toelichting vormt een integraal onderdeel van de jaarrekening.
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Stichting Dargah, Amsterdam

Staat van baten en lasten over 2020

Toelichting 2020 2019

(in euro)

BATEN

Donaties 8 10.384 900

Nalatenschappen 9 5.745 0

Interest 10 0 165

Som van de baten 16.129 1.065

LASTEN

Besteed aan doelstelling

Hazrat Inayat Khan Memorial Trust 11 21.851 22.120

Nur Lomas Alto, Equador 12 12.000 0

Uitgaven Urs muziek 13 2.000 0

Som besteed aan doelstelling 35.851 22.120

Kosten beheer en administratie

Algemene kosten 15 111 842

Som kosten van beheer en administratie 111 842

Som van de lasten 35.962 22.962

Tekort -19.833 -21.897

Onttrokken c.q. toegevoegd aan:

Bestemmingsreserve -2.683 -6.747

Legaat -16.000 -16.000

Anonieme gift -2.000 0

Oudedagsvoorziening Dr.Farida Ali 850 850

-19.833 -21.897
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Stichting Dargah, Amsterdam

Toelichting behorende tot de jaarrekening

Algemeen

De Stichting is opgericht op 6 december 1999 en heeft haar statutaire zetel in Amsterdam.

Het feitelijk adres van de stichting is Suzannaland 336, 2591 JP 's-Gravenhage.

De Stichting is op 14 april 2004 gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Hierdoor kan de Stichting schenkingen verrichten en ontvangen zonder afdracht van

schenkingsrecht.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen

en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële 

instrumenten wordt verwezen naar de toelichting op alle activa onder waarderingsgrondslagen. 

In de toelichting op de onderscheiden balansposten wordt de reële waarde van het betreffende

instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het

nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en

schattingen maakt die essentiel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard

van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de

toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Toegepaste grondslagen

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving  voor kleine 

rechtspersonen C.1. Kleine organisatie-zonder-winststreven.

Onder voormelde Richtlijn moeten niet alleen verplichtingen die in rechte afdwingbaar zijn als

schuld op de balans als schuld worden opgenomen, maar ook als sprake is van een feitelijke

verplichting.
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Stichting Dargah

Vervolg toelichting behorende tot de jaarrekening

Doelstelling

Het doel van de Stichting is:

1 Het geven van steun aan onderwijs- en vormingsprojecten, waaronder een informele

school ten behoeve van kansarme kinderen en anderen uit achtergestelde kringen,

krottenwijken en vluchtelingenkampen;

2 het geven van steun aan projecten ten behoeve van vrouwen-emancipatie en verwante

doelen, zoals zogenoemde "income-generating" projecten en onder meer door het geven

van opleiding in handvaardigheden;

3 het geven van steun aan muziekvorming, in het bijzonder van kinderen als bedoeld onder

punt 1 zoals hiervoor vermeld, en van (jonge) getalenteerde musici; in het bijzonder

gericht op de spirituele grondslag van de muziek; en

4 het geven van steun aan andere verwante projecten in de geest van de Soefi Boodschap van 

liefde, harmonie en schoonheid en van interreligiositeit.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het inzamelen en beheren van schenkingen,

erfstellingen en legaten ten behoeve van onder andere het sociaal-culturele werk van de

Hazrat Inayat Khan Memorial Trust, gevestigd te New Delhi, India en instellingen met 

verwante of daaruit afgeleide doelstellingen.

Grondslagen voor de balanswaardering

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders

aangegeven.

Vreemde valuta

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend naar euro's tegen koersen per

balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend naar euro's tegen

omrekeningskoersen ten tijde van de transactie.

Bestemmingsreserve

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald,

en betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

De reserve is te gebruiken voor de statutaire doelstelling zoals hiervoor vermeld onder

doelstelling.
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Stichting Dargah

(in euro)

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resultaatverantwoording

Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Opbrengsten

uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Vennootschapsbelasting

De Stichting is niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.
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Stichting Dargah, Amsterdam

31 december 2020 31 december 2019

(in euro)

Balans

1 Liquide middelen

Hieronder zijn opgenomen:

Triodos Bank 7.208 12.817

ASN Bank 239.586 254.019

SNS Bank 102.523 102.475

349.317 369.311

Alle liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

2 Vorderingen

Bankrente 0 114

0 114

3 Bestemmingsreserve

Het stichtingskapitaal wordt gevormd door het saldo van baten en lasten vanaf de datum van

oprichting tot en met 31 december 2020.

Op bovenstaande bestemmingsreserve berust geen verplichting. De beperkte bestedings- 

mogelijkheid is bepaald door het bestuur.

De bestemmingsreserve is gevormd om de stichting in staat te stellen haar statutaire

doelstelling en de financiering daarvan te kunnen behalen.

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Saldo per 1 januari 277.264 284.011

Saldo baten en lasten -2.683 -6.747

Saldo per 31 december 274.581 277.264
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Stichting Dargah, Amsterdam

31 december 2020 31 december 2019

(in euro)

4 Legaat

Tot en met boekjaar 2019 zijn legaten en inkomsten uit nalatenschappen opgenomen in

een bestemde reserve legaat. Jaarijks wordt EUR 16.000 onttrokken aan de bestemde reserve

 legaat ten behoeve van Hazrat Inayat Khan Memorial Trust. De daadwerkelijke uitkering

wordt verantwoord in de staat van baten en lasten.

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Saldo per 1 januari 74.606 61.139

Legaat O.F. Luiten 0 29.467

Saldo baten en lasten -16.000 -16.000

Saldo per 31 december 58.606 74.606

5 Anonieme gift

Er is door de stichting destijds een anonieme gift ontvangen ter grootte van EUR 20.000.

Het bestuur heeft in een bestuursvergadering besloten deze gift te bestemmen voor

bijzondere projecten ten gunste van de Music Academy en Urs Muziek.

Eventuele uitgaven worden verantwoord in de staat van baten en lasten en komen

ten laste van de bestemde reserve anonieme legaat via de toerekening van het resultaat

over het boekjaar.

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Saldo per 1 januari 12.180 12.180

Saldo baten en lasten -2.000 0

Saldo per 31 december 10.180 12.180

6 Oudedagsvoorziening Dr. Farida Ali

Het bestuur heeft op 19 mei 2015 besloten tot het treffen van een oudedagsvoorziening

voor Dr. Farida Ali. Vanaf boekjaar 2014 wordt  een bedrag van EUR 850 gereserveerd.

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Saldo per 1 januari 5.100 4.250

Saldo baten en lasten 850 850

Saldo per 31 december 5.950 5.100

7 Kortlopende schulden

Administratiekosten 0 275

0 275
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Stichting Dargah, Amsterdam

2020 2019

(in euro)

Rekening van baten en lasten

8 Donaties

Ontvangen donaties 10.384 900

10.384 900

9 Nalatenschappen

Erven C.R. Smeitink 5.745 0

5.745 0

10 Interest

ASN Bank 0 66

SNS Bank 0 99

0 165

11 Hazrat Inayat Khan Memorial Trust

Reguliere gift Hazat Inayat Khan Memorial Trust 11.851 22.120

Anvullende gift i.v.m. Covid support 10.000 0

21.851 22.120

De reguliere gift betreft de periode 1 april 2020 - 31 december 2020.

In het vierde kwartaal 2019 is de bijdrage over het eerste kwartaal 2020 betaald.

12 Nur Lomas Alto, Equador

Donatie bouw Soefi tempel 12.000 0

12.000 0

13 Uitgaven Urs muziek

Besteed aan Urs muziek 2.000 0

2.000 0
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Stichting Dargah, Amsterdam

2020 2019

(in euro)

14 Algemene kosten

Administratiekosten -275 590

Website 113 102

Bankkosten 273 150

111 842

Personeel

De stichting had gedurende 2020 en 2019 geen personeel in dienst.

Bestuur

De stichting heeft drie (vorig jaar: vier) bestuurders, die geen beloning hebben ontvangen.

Amsterdam, 30 maart 2021

J. Troelstra, voorzitter

Mr L.B.E.W. van der Putt, secretaris

M.J.A.G. Voestermans, penningmeester
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Stichting Dargah, Amsterdam

(in euro)

Verwerking resultaat 2020 respectievelijk 2019 Totaal Totaal

  2020 2019

EUR EUR

Bestemmingsreserve -2.683 -6.747

Legaat -16.000 -16.000

Anonieme gift -2.000 0

Oudedagsreserve Dr. Farida Ali 850 850

-19.833 -21.897

De onttrekking aan de bestemmingsreserve  is het restant saldo van het tekort over het 

boekjaar na onttrekking van bovengenoemde bedragen aan de bestemde resrves legaat 

en anonieme gift en na de toevoeging aan de oudedagsreserve.
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