
                                                          Toelichting bij het financieel verslag 2021 
 

Algemeen: Het was een jaar waarin ‘corona ’het kernwoord in onze 
samenleving was. Vanuit de Sai Tempel hebben wij vooral in het begin 
van het jaar weinig- tot geen samenkomsten kunnen organiseren. Wel 
is in deze bijzondere tijd de tempel verder grondig gerenoveerd. Het 
eindresultaat mag er zijn! In de zomer gingen de (nieuwe) deuren open. 
Hoe fijn was het iedereen weer te zien. In het najaar, met  de nasleep 
van corona, zijn er kleinschalig bijeenkomsten georganiseerd. De 
financiële positie van de Stichting is met een licht verlies verslechterd. 
Ondanks de hoge kosten voor het project renovatie, konden wij het 
verlies beperkt houden door onze gulle gevers, zelfs in deze onzekere 
tijd. 
 

Projecten/Activiteiten: Het project ‘nieuw dak & koffieruimte’, wat 
uitmondde in een complete metamorfose - afgezien  van de tempel zelf 
- is mede door een vriendelijk meedenkende aannemer, een aantal 
enthousiaste vrijwilligers, en vaklui uit de omgeving met plezier en 
zichtbaar mooi eindresultaat afgerond. Hiernaast konden wij gelukkig 
wel in het najaar de reguliere tempel activiteiten normaal hervatten. De 
opkomst was verrassend. 
 
Wederom zijn er - een groeiend aantal - kerstkaarten verstuurd. 
 

2022: Op dit moment van schrijven is alles weer mogelijk. We 
realiseren ons hoe belangrijk het is voor mensen een plek (‘safe haven’) 
te hebben om bij elkaar komen met activiteiten, teneinde het 
Bewustzijn te verhogen en daarmee in positiviteit bij te dragen in deze 
veranderende wereld. 
 

                  Het bestuur 

Stichting Sri Sai Mandiram
Uitgaven en inkomsten over 2021

Activa € Passiva €

Liquide middelen Reserve -/- schulden

Kas Saldo reserve begin boekjaar 11.466            

ING bank 3.193              Saldo resultaat dit jaar 4.669-              

ING Spaarrekening 3.604              Saldo middelen 6.797              

Totaal liquide middelen  6.797              Schuld aan India Trust -                  

Saldo reserve eind 2019 6.797              

Algemene kosten Stichting Donaties

Diverse algemene kosten 194                  Algemene donaties 5.086              

Financiële / bankkosten 187                  Project: Nieuw dak & koffieruimte 7.500              

Administratieve kosten -                  Subtotaal netto donaties 12.586            

Subtotaal algemene kosten 381                  

Kosten Onderdijk Diverse baten

Algemeen, sathsang, bloemen 2.010              Rente op banktegoeden -                  

Bijdrage huisvesting, energie 184                  

Levenschool -                  Subtotaal diverse baten -                  

Project: nieuwe dak & koffieruimte 15.920            

Subtotaal kosten centrum 18.114            

Ondersteuning projecten India Donaties projecten India

Sri Sai Mandiram Trust, India -                  Organisatie(s) 1.000              

Particulier 240                  

Subtotaal projecten India -                  Subtotaal donaties India 1.240              

Totaal uitgaven 18.495            Totaal inkomsten 13.826            

Resultaat dit jaar (over) -                  Resultaat dit jaar (tekort) 4.669              
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