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Bashati - Stichting voor Bangladesh
Bashati
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7929 TD
Nieuwlande - Coevorden
0528 352987 / 06 12863514
twoeste@planet.nl
www.bashati.nl

Bestuur

Dhr. R. van Nek
Mw. G.G. Bruins Slot
Dhr. A.R.L. Miellet
Mw. C.M. Schmidt
Mw. A. Miellet-van der Linden
Dhr. Tarum Chakravarty

Doelstelling

Bijdragen aan de verbetering van de leef- en woonomstandigheden
van de armste bevolkingsgroepen in Bangladesh door het in
nauwe samenwerking met Bengaalse partners ontwikkelen en financieel
steunen van op huisvesting, gezondheid, onderwijs, voeding en kleding
gerichte kleinschalige projecten.
De stichting verstrekt haar bijdrage op tijdelijke basis omdat
onafhankelijkheid van donoren voor de projecten het uiteindelijke doel is.

Beloningsbeleid

De inspanningen van de bestuursleden zijn geheel vrijwillig en worden
niet vergoed waardoor het rendement van de stichting hoog is.

Beleidsplan

Voor de komende 3 jaar willen we 2 bestaande succesvolle projecten
namelijk staaroperaties in Parbatipur en Shishu Bikash Kendra (school
voor kinderen uit de sloppenwijken) in Dhaka continueren.

Activiteitenverslag

Fondswerving ten behoeve van de in het beleidsplan genoemde
projecten door middel van voorlichting door een uitgebreide jaarlijkse
mailing van de activiteiten.

Finacieel verslag
2017

Banksaldo op
Banksaldo op
Saldo

Ontvangsten

31-12-2017
1-1-2017

Giften algemeen
rente
giften voor Sishu bikash Kendra
giften voor Staaroperaties *

€ 139.392.68
€ 40.156.89
€ 99.235.79
€ 5.857.71
€ 130.09
€ 200.00
€ 159.241.66
€ 165.429.46

* reservering t/m 2021

Uitgaven

Noodgift overstroming Bangladesh
Diverse projecten GK
bankkosten
Bezoek gasten GK
Charity Match
Kantoor/mailing/website/presentatie
Natasha Mahmud lening
Reis Bangladesh+diverse giften **

Saldo:

€ 7.000.00
€ 35.500.00
€ 415.43
€ 184.41
€ 18.150.00
€ 1.271.80
€ 475.00
€ 3.197.03
€ 66.193.67
€ 99.235.79

** In januari 2018 is nog € 715,00 teruggestort. De reis naar
Bangladesh en diverse giften aldaar hebben in het jaar 2017
totaal € 2482.03 gekost.

