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1. Inleiding

Stichting DAIDA heeft de volgende statutaire doelstelling:
“Het financieel of op andere wijze ondersteunen van instellingen en (groeperingen
van) personen die zich richten op het verbeteren van de infrastructuur en woon-en
leefomgeving in steden in ontwikkelingslanden, waar de urbanisatie in hoog tempo
gaande is en waar ongelijkheid heerst, door middel van bijvoorbeeld onderwijs,
wetenschap en onderzoek, informatieoverdracht en uitwisseling van
kennis, daaronder begrepen het financieel ondersteunen van studenten die
professioneel onderwijs volgen op dit gebied, een combinatie van de hiervoor
genoemde doelen, alsmede het financieel of op andere wijze ondersteunen van (een)
algemeen nut beogende instelling(en) met een vergelijkbaar doel.”
Stichting DAIDA tracht deze doelstelling te verwezenlijken door het ondersteunen
van de volgende (niet uitputtende) categorieën van projecten (zie: beleidsplan 20172022):
A. Het ondersteunen van specifieke activiteiten van bestaande organisaties,
zoals NGO’s.
B. Het financieel ondersteunen van burgerinitiatieven van steden in
ontwikkelingslanden, die door hun eigen inzet en initiatief specifieke
tekortkomingen van de steden proberen weg te nemen.
C. Het verspreiden van informatie over de leefbaarheid van steden door het
financieel ondersteunen van organisaties die congressen, discussiefora en/of
andere media gebruiken om informatie over dit onderwerp te verspreiden
onder grote delen van de bevolking.
D. Het financieel ondersteunen specifieke delen van onderwijs en/of onderzoek
door instituten en instellingen op het gebied van de verbetering van
leefbaarheid van steden.
E. Het financieel ondersteunen van enkele studenten die hoger
beroepsonderwijs of universitaironderwijs volgen in Stedenbouw, Sociale
Woningbouw, Architectuur of andere verwante disciplines.
Ter verwezenlijking van deze doelstelling heeft Stichting DAIDA in 2021
verschillende projecten ondersteund, die kunnen worden ingedeeld in de
voornoemde projectcategorieën. In het vervolg van dit verslag worden deze
werkzaamheden zowel inhoudelijk, als cijfermatig toegelicht.
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2. De in 2021 verrichte werkzaamheden
1. Ondersteuning van Streams of Hope in Zimbabwe voor de verstrekking van
voedsel aan kinderen op school (projectcategorie A).
2. In 2019 heeft Stichting Planet Green een ondersteuning ontvangen voor hun
project ‘carfree cities alliance launch’. Dit project is in 2020 opgezet en loopt
nog. Begin 2021 heeft het tweede deel van de betaling plaatsgevonden. Dit is
gedaan aan stichting Varda (projectcategorie A).
3. In 2018 en 2019 zijn bedragen betaald aan the Institute for Housing voor de
ontwikkeling van een documentaire over gender impact. De documentaire is
in 2020 afgerond en was een groot succes. De documentaire is zelfs
internationaal verspreid. Dit heeft ertoe geleid dat de Indiase regering geld
beschikbaar heeft gesteld voor een vervolg. In 2021 is er opnieuw een bedrag
betaald. (projectcategorie A/C).
4. Uitreiking van de DAIDA Global Award. Met de DAIDA Global Award worden
studenten ondersteund, die met hun werk bijdragen aan het verbeteren van
de stedelijke infrastructuur en leefomstandigheden van kwetsbare groepen in
de snelgroeiende steden van ontwikkelingslanden. Vanwege het succes van
de derde DAIDA Award’s in 2020 is besloten om in 2021 een DAIDA Global
Award op te zetten. Het IHS (Institute for Housing and Urban Development
Studies) van de Erasmus Universiteit Rotterdam helpt mee met de organisatie
hiervan. In totaal zijn er in 2021 vierenveertig projecten ingediend door 22
universiteiten uit 15 verschillende landen. De winnaars zijn:
 1e prize: Gauri Satam (LS RAheja, India) voor haar project in Mumbai,
India: ze ontving prijzengeld van € 6000
 2e prize: Natalia Recalde Miranda (KU Leuven, België) voor haar project
in Zuid Amerika: ze ontving prijzengeld van € 5000
 3e prize: prijzengeld van € 4000 werd gedeeld gegeven aan :
Ramona Scheffer (TU Delft ) voor haar project in Oman en Zhuo-ming
Shia (TU Delft) voor zijn project in Ethiopië
Door het succes worden de DAIDA-awards in 2022 weer gehouden. Het thema
is dan Climate Change. (projectcategorie D/E).
5. In 2021 zijn er bedragen betaald aan Stichting Wilde ganzen. Dit is voor het
project Community Space for Learning and Social Cohesion in Dandora,
Nairobi en Kenia. Het betreft financiering van een hal waar de community bij
elkaar kan komen en activiteiten kan ondernemen. Zie Foto 1.
(projectcategorie A).
6. Aan Suvarna Apte is een bedrag betaald ter ondersteuning van de armsten in
de informele sector van India, die het tijdens de Covidperiode zwaar te
verduren hadden (vanwege wegval werk en daarmee inkomen). Het
gedoneerde bedrag is naar verschillende mensen gegaan die allemaal een
klein bedrag hebben ontvangen (projectcategorie C).
7. In 2019 is gestart met de ondersteuning van PUKAR: Partners for Urban
Knowledge Action and Research voor het opzetten van een Youth Fellowship
Program om jeugd uit minder welgestelde delen van de Indiase samenleving
te betrekken en op basis van ‘Community Based Participatory Action
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Research (CBPAR)’ onderzoek te laten doen naar thema's waarmee ze hun
eigen gemeenschap kunnen versterken. Dit project loopt nog.
(projectcategorie A/C).
8. Maria Gonzales ontving in 2020 de eerste prijs binnen de DAIDA Award’s
voor haar onderzoek naar de verbetering van de watervoorziening binnen de
stadsranden van Lima, Peru. Zij heeft een follow-up beurs uitgereikt gekregen
zodat ze haar studie enkele maanden ter plekke kon blijven uitvoeren en op
die manier de bewoners kon organiseren om de nodige verbeteringen in gang
te zetten (projectcategorie E).
9. Sheeba Amir is bezig met haar promotieonderzoek op de KU Leuven in België.
Het betreft een onderzoek naar de conflicten tussen mens en milieu aan de
randen van stedelijke gebieden. Haar studie zal 4 jaren duren. Stichting
DAIDA ondersteunt haar onderzoek financieel (projectcategorie E).
10. Donaties aan NIVASA FCRA voor een huisvestingsproject in Kodagu. Dit is
50% van de totale donatie. Wegens de Covid problemen is het project later
van start gegaan. De tweede betaling volgt naar waarschijnlijkheid in de
tweede helft van 2022. Zie foto 2. (projectcategorie A).
11. Donaties aan U for urban impact. Het project in Egypte betreft de FAYOUM
Tunis Village waar door U for Urban Impact de openbare ruimten geactiveerd
zijn, zodat boeren uit de omgeving ondernemers in de stad kunnen worden.
Het betreft interventies in de openbare ruimten die de kwaliteit van de
openbare ruimten verbeteren voor alle bewoners (projectcategorie A).
12. Verstrekking van een (jaarlijkse) studiebeurs aan Ashim Kumar Manna voor
het behalen van zijn doctoraat aan de KU Leuven (projectcategorie E).
13. In 2020 is er en tegemoetkoming in de drukkosten en onderzoekskosten
voor de uitgifte van het boek ‘STREETS FOR ALL’ betaald. Dit boek gaat over
het nut van straten in steden die tussen 25-45% van de oppervlakte van de
stad behelzen. Door middel van een veertigtal essays en studies - veelal
vergezeld door foto’s en tekeningen - geeft dit boek aan hoe deze straten het
beste ingericht kunnen orden, zodat alle bewoners daarvan voordeel kunnen
hebben. Het boek wordt gepresenteerd en uitgeven in 2022. Zie foto 3.
(projectcategorie C/D).
14. In 2020 is er een schenking van een bedrag aan Eureka Books
(initiatiefnemers van het Bookaroo Festival, zie verslag 2019) voor hun
initiatief om kinderen van 10-12 jaar al via een boek te informeren over de
mogelijkheden om de leefbaarheid van steden te verbeteren. Ook dit boek zal
in de loop van 2022 worden uitgegeven. Zie foto 4. (projectcategorie C/D).
15. In 2019 hebben Susan Kelly Shannon en Bruno Meulder (hoogleraren aan de
KU Leuven) een beurs ontvangen ter ondersteuning van hun onderzoek naar
verstedelijking van de Mekong Delta. Dit onderzoek loopt nog.
(projectcategorie E).
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In totaal is in 2021 € 101.291 besteed aan de hierboven genoemde projecten. Uit
het beleidsplan 2017-2022 blijkt dat dit bedrag in lijn is met de begroting voor
2021. Hierna volgen verschillende foto’s van projecten die in 2021 hebben
plaatsgevonden.
Foto 1: Project Community Space for Learning and Social Cohesion in Dandora
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Foto 2: NIVASA FCRA voor een huisvestingsproject
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Foto 3: Kaft boek STREETS FOR ALL

Foto 4: Kaft kinderboek
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3. Bestuur 2021 (wijziging 2022)
In februari 2022 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. De heer mr. Steven
Sterk is uitgeschreven als bestuurder. De heer A.A. van der Ven heeft zijn functie
overgenomen. Sinds februari 2022 is de samenstelling van het bestuur van Stichting
DAIDA als volgt:
-

De heer Ir. Shyam Khandekar;
De heer Ir. Siddharth Khandekar
De heer A.A. van der Ven
Mevrouw Elizabeth Vivier-Seelen B.Arch.;
De heer drs. Leo Lodder;

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Gedurende geheel 2021 had het bestuur van Stichting DAIDA de volgende
samenstelling:
-

De heer Ir. Shyam Khandekar;
De heer Ir. Siddharth Khandekar
De heer mr. Steven Sterk
Mevrouw Elizabeth Vivier-Seelen B.Arch.;
De heer drs. Leo Lodder;

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

De bestuurders hebben in 2021 geen vacatiegelden ontvangen. In 2021 zijn geen
onkosten vergoed.
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4. Balans per begin en einde boekjaar
De balansen per 1 januari 2021 en 31 december 2021 zijn als volgt:
Balans per 1 januari 2021
Act iva

Passiva

Rabobank, rekening-courant €
Rabobank, spaarrekening
€

Totaal

€

375.926
250.000

625.926

Stichtingsvermogen

€

610.926

Overlopende passiva

€

15.000

€

625.926

Stichtingsvermogen

€

699.159

Overlopende passiva

€

15.000

€

714.159

Totaal

Balans per 31 december 2021
Act iva

Passiva

Rabobank, rekening-courant €
Rabobank, spaarrekening
€

Totaal

€

464.159
250.000

714.159

Totaal
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5. Staat van Baten en Lasten

De staat van baten en lasten met betrekking tot 2021 is als volgt:
Staat van baten en lasten 2021
Baten
Ontvangen giften 2021

Af: Giften
Gedane giften

Af: Lasten
Beheer kosten*
Kosten website
Overig kosten
Bankrente en -kosten

€

€

€
€
€
€

Saldo 2020

200.000
€

200.000

€

-101.291

€

-10.477

€

88.232

-101.291

-1.634
-35
-7.400
-1.409

*Accountantskosten
Vermogensvergelijking
Vermogen 1 januari 2020
€ 610.926
Saldo 2020
€ 88.232
Vermogen 31 december 2020 € 699.159

6. Toelichting op de staat van Baten en Lasten
Uit de staat van baten en lasten blijkt dat in 2021 in totaal € 200.000 aan
schenkingen is ontvangen. Dit betreft een schenking van € 200.000 van de oprichter
van de Stichting. Met de geschonken liquiditeiten zijn verschillende donaties gedaan
aan de in paragraaf twee genoemde doelen.
De Stichting heeft in 2021 € 1.634 aan accountantskosten, € 1.409 aan bankkosten,
€ 35 aan websitekosten en € 7.400 aan overige kosten betaald.
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7. Toelichting op het vermogen
Uit de balans blijkt dat Stichting DAIDA aan het einde van het boekjaar € 714.159
aan liquide middelen bezit. Het saldo van de liquide middelen is in 2021
toegenomen met € 88.232. De reserve aan liquide middelen komt daardoor aan het
einde van het boekjaar uit op € 699.159. Deze vermogensopbouw is hoger dan
begroot, maar in lijn met de algehele begroting van Stichting DAIDA (zie:
beleidsplan 2017-2022). Het vermogen dat wordt opgebouwd, wordt aangehouden
met het doel om in ieder geval in de komende tien jaar genoeg vermogen ter
beschikking te hebben om de in paragraaf één en het beleidsplan genoemde
projecten te kunnen realiseren.
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Stichting DAIDA
Beelaertspark 9
2731AE, Benthuizen

Tel: 06-55795170
Email: info.stichtingdaida@gmail.com
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-daida/

Bijlage: Standaardformulier publicatieplicht Belastingdienst
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Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting DAIDA
7 0 3 1 6 4 0 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Beelaertspark 9, 2731 AE Benthuizen
0 6 5 5 7 9 5 1 7 0

E-mailadres

info.stichtingdaida@gmail.com

Website (*)

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-daida/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 8 2 5 6 7 4 5

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Onderwijs en wetenschap
Natuur en milieu

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Wereldwijd, maar nu met name: India en Zimbabwe

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

De heer Ir. Shyam Khandekar

Secretaris

De heer A.A. van der Ven

Penningmeester

De heer Ir. Siddharth Khandekar

Algemeen bestuurslid

Mevrouw Elizabeth Vivier-Seelen B.Arch

Algemeen bestuurslid

De heer drs. Leo Lodder

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het financieel of op andere wijze ondersteunen van instellingen en (groeperingen van)
personen die zich richten op het verbeteren van de infrastructuur en woon-en
leefomgeving in steden in ontwikkelingslanden, waar de urbanisatie in hoog tempo
gaande is en waar ongelijkheid heerst, door middel van bijvoorbeeld onderwijs,
wetenschap en onderzoek, informatieoverdracht en uitwisseling van
kennis, daaronder begrepen het financieel ondersteunen van studenten die
professioneel onderwijs volgen op dit gebied, een combinatie van de hiervoor
genoemde doelen, alsmede het financieel of op andere wijze ondersteunen van (een)
algemeen nut beogende instelling(en) met een vergelijkbaar doel

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Stichting DAIDA tracht haar doelstelling te verwezenlijken door het ondersteunen van
de volgende (niet uitputtende) categorieën van projecten (zie: beleidsplan 2017-2022):
A. Het ondersteunen van specifieke activiteiten van bestaande organisaties, zoals
NGO’s.
B. Het financieel ondersteunen van burgerinitiatieven van steden in
ontwikkelingslanden, die door hun eigen inzet en initiatief specifieke tekortkomingen
van de steden proberen weg te nemen.
C. Het verspreiden van informatie over de leefbaarheid van steden door het financieel
ondersteunen van organisaties die congressen, discussiefora en/of andere media
gebruiken om informatie over dit onderwerp te verspreiden onder grote delen van de
bevolking.
D. Het financieel ondersteunen specifieke delen van onderwijs en/of onderzoek door
instituten en instellingen op het gebied van de verbetering van leefbaarheid van steden.
E. Het financieel ondersteunen van enkele studenten die hoger beroepsonderwijs of
universitaironderwijs volgen in Stedenbouw, Sociale Woningbouw, Architectuur etc.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting DAIDA is in 2017 gestart. Van 2017 tot en met 2021 ontvangt de stichting
ieder jaar € 200.000 van haar oprichter (via een periodieke schenking). De activiteiten
van de stichting worden met name vanuit deze schenkingen gefinancierd. Aanvullend
werft het bestuur fondsen en donaties van derden voor specifieke projecten. Daarbij
gelden de volgende uitgangspunten:
- De fondsenbehoefte en de wervingscapaciteit moeten met elkaar in overeenstemming
zijn. De gedachte is om aan schenkers specifieke projecten in ontwikkelingslanden aan
te kunnen bieden, zodat hun financiële bijdrage een-op-een gebruikt kan worden voor
een specifiek doel in een specifieke stad.
- Stichting DAIDA voert een transparantie boekhouding. Alle uitgaven die Stichting
DAIDA doet zullen bedoeld zijn voor de activiteiten van de Stichting en kunnen worden
verantwoord.
-Er worden alleen projecten en activiteiten gestart die in overeenstemming zijn met het
doel van Stichting DAIDA.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Stichting DAIDA besteedt het inkomen door het doen van donaties aan verschillende
doelen. De doelen worden uitgebreid beschreven in het jaarverslag. De URL is
hieronder opgenomen.
Het vermogen dat wordt opgebouwd, wordt aangehouden met het doel om in ieder
geval in de komende tien jaar genoeg vermogen ter beschikking te hebben om de in
paragraaf één en het beleidsplan genoemde projecten te kunnen realiseren. Dit
vermogen wordt aangehouden op de rekening-courant en de spaarrekening.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-daida/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuurders van Stichting DAIDA zetten zich vrijwillig in. Zij ontvangen dan ook
geen beloning voor hun bestuurstaken. Wel bestaat de mogelijkheid om een niet
bovenmatige onkostenvergoeding uit te keren voor gemaakte reis- en/of
administratiekosten.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Het activiteitenverslag is onderdeel van het jaarverslag. De URL is hieronder
opgenomen.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-daida/

Open

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 –

2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

714.159

€

+
€

0

625.926

+
625.926

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

714.159

€

+
€

€

714.159

+

€

699.159

625.926

+
€

699.159

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

15.000

Totaal

€

714.159

+
€

610.926

610.926

€

15.000

€

625.926

+

De toelichting is opgenomen in het jaarverslag 2021.
Deze is te downloaden via: https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-daida/

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

200.000

+

€
€

200.000

200.000

+
200.000

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

200.000

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

1.409

Overige lasten

€

9.034

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

200.000

€
€

101.291

53.549

€
€

35

35

€

285

€

1.868

111.769

€

55.737

88.231

€

144.263

+

+

06 van 06

3

Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

De toelichting is opgenomen in het jaarverslag 2021. De URL is hieronder opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-daida/

Open

