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Dit is het financieel jaarverslag 2016 van de vereniging Tamil Culturele Organisatie Midden
Nederland, afgekort TCOMN. In dit verslag geven we het financieel overzicht van het jaar
2016 weer en berichten we verder over de begroting voor het jaar 2017. Het boekjaar is
gelijk aan het kalenderjaar.

TCOMN
De Tamil Culturele Organisatie Midden Nederland, is officieel opgericht op 29 maart 2000.
De Tamil gemeenschap heeft haar (Midden) Nederlandse startpunt grotendeels in Zeist en
heeft ook haar activiteitencentrum in Zeist.
Zoals de Nederlandse samenleving zich de laatste jaren heeft ontwikkelt is het van groot
belang dat ook de Tamils volledig integreren in de Nederlandse maatschappij. Onze
organisatie is onder andere opgericht om dat doel te kunnen helpen bereiken. Met onze
activiteiten willen wij het integratieproces van onze leden en hun families bevorderen.
Daarbij willen wij allereerst een gemeenschap vormen waar de Tamils in Midden-Nederland
zich thuis kunnen voelen. Het deel uitmaken van een (eigen) gemeenschap is binnen de
Tamil cultuur van zeer groot belang. Een deel van onze bijeenkomsten en activiteiten is hier
met name voor bedoeld. Daarnaast willen wij activiteiten aanbieden die onze leden
ondersteunen bij het verdere integratieproces, activiteiten die openstaan voor iedereen,
ongeacht nationaliteit of cultuur en die ook een multicultureel karakter hebben.
Wij zijn een onafhankelijke, culturele en maatschappelijke organisatie zonder enige politieke
achtergrond.
In het kort stelt TCOMN zich ten doel:
a. het belijden van het geloof (Hindoeisme);
b. het bevorderen van de integratie van leden van de vereniging in de Nederlandse
samenleving met behoud van eigenheid van de Tamil gemeenschap.

Sommige activiteiten vinden doorlopend plaats, bijvoorbeeld onze vrijdagavondbijeenkomsten. Deze vinden elke week plaats en bestaan uit gebed in de gebedsruimte (een
hindoetempel) en een informele samenkomst met gezamenlijke maaltijd. Op
zondagmiddagen worden diverse lessen gegeven, onder andere taal-, muziek- en
danslessen.
Andere activiteiten worden georganiseerd in de vorm van een project, bijvoorbeeld de
sporttoernooien. Voor het aanbieden van haar activiteiten huurt onze vereniging drie
ruimten in het Activiteitencentrum in Vollenhove; te weten twee algemene
ontmoetingsruimten en een gebedsruimte voor het beleven van de Hindoecultuur en religie.
Voor meer informatie over onze activiteiten verwijzen we u graag naar het activiteitenplan.

Financieel
Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 60467,15. Dit hoge bedrag is te
maken met de donaties die we hebben verzameld voor het kopen een eigen gebouw. 2016 is
het niet geukt wel gaan we proberen om zo snel mogelijk een eigen gebouwe te kopen. Het
totale eigen vermogen in geld bedraagt per 31 december 2016 € 183723,49. We hebben
geen schulden.
Hiermee zitten we qua financiën in een gezonde positie.
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De voornaamste inkomsten van 2016 zijn zoals voorgaande jaren:
• Contributie – Maandelijks ontvangen we contributie van onze leden, dit wordt
automatisch via bank incasso afgeschreven.
• Donaties - Donateurs schenken regelmatig geld aan ons. Bovendien worden bijna
elke gebedsdiensten op vrijdagen gesponseerd door een sponsor, die alle kosten op
die dag voor zijn/haar rekening neemt.
• Inkomsten uit de activiteiten – Bij de meeste activiteiten vragen we een kleine
bijdrage aan de deelnemers.
• Collecte – We hebben een collectebus waarin de deelnemers van onze activiteiten
klein geld kunnen schenken.
• Extra donatie ten behoeve van het kopen een eigengebouw.
De huur inclusief servicekosten van de ruimtes is de grootste kostenpost voor onze
vereniging. Daarnaast maken we kosten voor het organiseren van de gebedsdiensten en
overige activiteiten.

Balans per 31 december 2016
2016

2015

21960,00
978,97
22732,25
25102,75
551,61
3706,69
30990,15
106022,42

15259,00
1099,99
22248,00
23170,35
941,51
3639,24
0
66358,09

Kosten
Huur
Activiteiten
Bankkosten
Overigekosten
Website
Totaal

21786,84
20543,79
360,04
2815,60
49,00
45555,27

20087,11
18474,70
312,46
2395,96
49,00
41319,23

Resultaat

60467,15

25038,86

Contributie
Ontvangen rente
Donaties
Inkomsten uit activiteiten
Teruggekregen servicekosten
Collecte
Donatie - Gebouw
Totaal

Per 31-12-2016
SNS Spaarrekening
ABN Amro spaarrekening
ABN Amro rekening
Kas
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88968,03
80000,00
14755,46
870,30
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Totaal

184593,79

Hiernaast bezitten we natuurlijk goederen voor de gebedsruimte, kantoormeubelen en
overige spullen voor het uitvoeren van onze activiteiten.

Begroting
Ook in 2017 verwachten we een zelfde lijn te zien in onze inkomsten en uitgaven. Volgend
jaar verwachten we minder donaties voor het gebouw omdat het proces nu wat still ligt.
Onze verwachting is dat we in 2017 een postieve resultaat te boeken van ongeveer € 29.000.
2017
Opbrengsten
Contributie
Rente
Donaties
Inkomsten uit activiteiten
Collecte
Terug te kregen servicekosten
Donaties - gebouw
Totaal

17500
500
23000
23000
3500
500
10000
€ 78000

Kosten
Huur
Activiteiten
Bankkosten
Aanschaf spullen (eenmalig)
Overigekosten

23000
22000
400
2000
2000

Totaal

€ 49400

Resultaat

€ 28600
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