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JAARVERSLAG 

Het bestuur van de Stichting Solidair met India biedt hierbij het jaarverslag aan over het boekjaar 
2018. 

Wie zijn wij en wat is onze missie 

 
Als uitvloeisel van onze missie (“het vanuit christelijke inspiratie vormgeven aan de solidariteit 
met de medemens in India in zijn lichamelijk, sociaal geestelijk en spiritueel welzijn”) en aldus 
vastgelegd in ons beleidsplan, stimuleren en ondersteunen wij met zeer concrete en integrale 
ontwikkelingsprojecten kansarme groepen en lokale (plattelands)gemeenschappen in India, 
ongeacht kaste of religie. Deze projecten liggen op terrein van onderwijs, gezondheidszorg, 
arbeidsomstandigheden, pastorale zorg, huisvesting en opbouw van de lokale gemeen-
schappen. Daarnaast wordt ondersteuning gegeven bij inkomens genererende activiteiten. Bij 
acute situaties wordt in incidentele gevallen noodhulp geboden (zo heeft de Stichting Solidair 
met India noodhulp verstrekt bij de wederopbouw van een aantal zwaar getroffen projecten ten 
gevolge van grote overstromingen in de deelstaat Kerala in augustus 2018). 
  
De basis voor onze Stichting Solidair met India werd gelegd door de Norbertijnen van de Abdij 
van Berne in Heeswijk. In 1923 trokken de eerste Norbertijnen naar India om zich in te zetten 
voor de kansarmen. 
Deze werkzaamheden zijn inmiddels overgenomen door de Indiase Norbertijnen. Om hun werk 
te ondersteunen werd in Nederland de Missieprocuur van de Abdij van Berne opgericht.  
Sinds 1 januari 2006 zet de Stichting "Solidair met India", gevestigd in de Abdij te Heeswijk het 
werk van de Missieprocuur voort. We doen dat met een zeer betrokken team van vrijwilligers en 
waardevolle samenwerkingspartners. De middelen die vanuit de Stichting Solidair met India 
verstrekt worden zijn gericht op bovenstaande doeleinden (educatief, sociaal, medisch, 
pastoraal). De Stichting Solidair met India is geen kerkelijke maar een onafhankelijke 
organisatie/Stichting die natuurlijk historisch gelieerd is aan de Norbertijnse gemeenschap. 
 
Zeker 98 procent van de giften die wij ontvangen wordt direct in een van onze projecten 
geïnvesteerd. Door middel van voortgangsrapportages laten we zien hoe de projecten zich 
ontwikkelen. Is een project afgerond dan ontvangen onze sponsoren een eindrapportage waarin 
alle uitgaven worden verantwoord. De plaatselijke projecthouders (Norbertijnen of andere 
congregaties) zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de uitvoering van een project, de 
rapportage over de voortgang en een heldere financiële verantwoording. Vanuit Nederland 
worden de lopende projecten minimaal éénmaal per jaar bezocht eveneens in verband met 
controle, voortgang en afronding. Deze organisatiestructuur zorgt ervoor dat de middelen 
volledig en direct bij onze betrouwbare projecthouders terecht komen en de bestedingen 
gecontroleerd worden. 
 
In de gebieden waar wij werkzaam zijn proberen wij op meerdere terreinen ondersteuning te 
bieden. Het een kan tenslotte niet zonder het ander: met een lege maag is het moeilijk om te 
leren. Als je ziek bent, kun je niet werken. Zonder redelijke huisvesting kun je de hygiënische 
omstandigheden niet verbeteren. 
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Educatie 
Goed onderwijs is een waardevolle investering in de toekomst van kinderen. Helaas is dit voor 
veel kinderen in India een ongekende luxe. In sommige streken zijn nauwelijks scholen en de 
kwaliteit van het onderwijs is vaak onder de maat. Ouders zijn over het algemeen niet in staat de 
kosten van onderwijs te dragen. Veel kinderen kunnen daarom niet naar school en zwerven op 
straat of moeten werken. 
Wij - maar vooral al onze sponsoren - steunen onder andere: 

 De bouw van scholen op plaatsen waar geen of onvoldoende onderwijs- 
      voorzieningen zijn. 

 De bekostiging van leermiddelen en salarissen van onderwijzend personeel. 

 De aanschaf van computers voor onderwijs en schooladministratie. 

 Crèches voor de jongste kinderen zodat ouders kunnen werken. 

 Materialen en gereedschappen voor scholing en beroepstraining. 

 Buitenschools onderwijs. 

 Beroepsopleidingen. 
 

Gezondheidszorg 
Medische zorg is voor veel mensen in India verre van vanzelfsprekend. Het is er gewoon niet of 
het is niet te betalen. Bovendien lopen veel arme Indiërs onnodig schade aan de gezondheid op 
door een gebrek aan kennis en hygiëne. Ziekten als aids en tuberculose maken in dit land nog 
steeds veel slachtoffers. 
 
Wij steunen door onze sponsoren onder andere: 

 De bekostiging van medische voorzieningen voor klinische en poliklinische zorg en 
apotheken. 

 Programma’s voor het verstrekken van medicijnen. 
 De bekostiging van zogenaamde mobiele medische posten voor medische hulp op 

afgelegen gebieden.  

 Hulp voor (jeugdige) gehandicapten. 

 Programma’s voor gezondheidsvoorlichting en preventie. 
 

Sociale voorzieningen 
Rechteloosheid, misbruik, sociale uitsluiting en uitzichtloze armoede tekenen het bestaan van 
veel Indiërs, met name voor de Dalits en Tribals. Onderdrukking en misbruik van jonge kinderen 
en vrouwen zijn een harde dagelijkse realiteit. Wij steunen onder andere: 

 Bewustwordingsprogramma’s gericht op vermindering van misbruik van jonge meisjes en 
vrouwen. 

 Trainingsprogramma’s gericht op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vaardig-
heden. 

 Inkomen genererende activiteiten. 

 Rehabilitatieprogramma’s voor zwerfkinderen en jongeren die met justitie in aanraking 
zijn geweest. 

 Opvang van dakloze en verwaarloosde vrouwen en mannen. 

 Sociale en culturele voorzieningen en activiteiten voor ouderen, kinderen en 
gehandicapten. 

 Aanleg van waterpompen, toiletten en septictanks. 

 Noodhulp. Voorzieningen in de eerste levensbehoefte van mensen in nood, zoals eten, 
drinken en herstel c.q. bouw van huizen. 
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Pastorale zorg 
Vanaf 1984 vormen de Indiase Norbertijnen een zelfstandige gemeenschap. Hun hoofdvestiging 
is de Abdij van Jamtara bij Jabalpur. Maar ook op andere plaatsen werden sinds het begin van 
de vorige eeuw gemeenschappen gesticht. Inmiddels werken er Norbertijnen in de 
sloppenwijken van Mumbai, onder de vissers van Kerala, op het platteland van Uttar Pradesh, 
Tamil Nadu etc. Daarnaast zijn er Norbertijnen werkzaam in parochies in en rond Jabalpur en op 
andere plaatsen. Naast het werk in parochies besteden de Norbertijnen veel aandacht aan 
scholing, onderwijs, gezondheidszorg en sociaal werk. De Stichting Solidair met India 
ondersteunt het werk van de Norbertijnen in India met adviezen en bemiddeling voor de 
financiering van projecten. Tevens geeft Stichting Solidair met India directe financiële steun, 
bijvoorbeeld voor de opleiding van jonge Norbertijnen. 
 

Verslag over onze projecten in 2018 

De Stichting Solidair met India is in de navolgende 7 deelstaten actief: 
Uttar Pradesh, Jharkand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka en Kerala. 
 
 

 
 
Ook in dit verslagjaar 2018 heeft directeur Joke van Zutphen samen met de projectcoördinator 
voor heel India, fr. Francis Xavier o.praem., tweemaal gedurende ruim vier weken onze 
projecten geïnspecteerd. Tevens werd met de projecthouders de urgentie van nieuwe projecten 
besproken en beoordeeld. 
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Uttar Pradesh 
 
Uttar Pradesh - hoofdstad Lucknow - een van de noordelijke deelstaten, is wat oppervlakte 
betreft (236.286 km2) de vierde deelstaat van India en met een bevolking van ruim 170 miljoen 
een van de dichtstbevolkte regio's. Het gebied wordt als het ware 'omkranst' door de Ganges en 
de Yamuna, de twee heilige rivieren uit de Indiase mythologie. 'Solidair met India' ondersteunt 
projecten op het achtergebleven platteland, met name in Indara, Ghosi en Mirpur: drie dorpen 
waar de Norbertijnen zich al vele jaren inzetten voor goed onderwijs en verbetering van de 
sociale condities. Daarnaast zijn er medische posten. In het gebied wonen veel dalits. Zij nemen 
in de Indiase samenleving de meest ondergeschikte plaats in. De levensomstandigheden van 
deze agrarische bevolking zijn zwaar en vooral meisjes zijn erg kwetsbaar. Door gebrek aan 
kennis over hygiëne en voeding ontstaan er ziektes en andere gezondheidsproblemen. 
Analfabetisme komt veel voor, vooral bij vrouwen en meisjes. Dit wordt veroorzaakt door de 
traditionele achterstelling van vrouwen (de vrouw staat ten dienste van de man) en de strenge 
scheiding van seksen. De achtergestelde positie van vrouwen is zelfs zichtbaar in de 
bevolkingsstatistieken. Hun levensverwachting is fors lager dan die voor mannen, vanwege de al 
van kinds af aan sterk achtergestelde positie, de vroege vruchtbaarheid en het hoge sterftecijfer 
tijdens zwangerschap of geboorte. Ongeletterdheid en enorme armoede vormen de 
hoofdoorzaken van deze achtergestelde positie van vrouwen. 
 
De scholen en boardings in Indara, Mirpur en Ghosi helpen om deze achterstand te 
verminderen. De scholen staan goed aangeschreven en de ouders zijn bereid om hun kinderen 
naar school te laten gaan om hun kinderen een betere toekomst te geven.  
In totaal maken ruim 3.000 kinderen gebruik van de scholen. 
 
Lucknow 
In januari 2010 zijn de Ursuline Franciscan Sisters of North India gestart met dit project dat 
gericht is op de verbetering van de positie en ontplooiing van vrouwen en kinderen in 14 dorpen 
in het district Hardoi (Utta Pradesh). 
Doelen die worden nagestreefd en in de afgelopen jaren ook al voor een belangrijk deel zijn 
gerealiseerd zijn gericht op de verbetering van de gezondheidszorg, hygiëne en de versterking 
van de positie van vrouwen. Tevens wordt energie en geld gestoken in activiteiten die gericht 
zijn op geletterdheid en  onderwijs.  
 
Activiteiten 
 
In de afgelopen jaren zijn veel activiteiten uitgevoerd, zoals: 

- Programma’s gericht op bewustwording van o.a. het belang van goede hygiëne en 
gezondheid 

- Trainingsprogramma’s voor vrouwen (vrouwenrechten) en adolescenten 
- Trainingsprogramma’s voor opbouwerkers 
- Activiteiten gericht op verbetering van de geletterdheid  

Voor de uitvoering van deze activiteiten zijn SHG’s (Self Help Group) opgezet, worden kampen 
georganiseerd en zijn lees- en schrijfklasjes opgezet. 
 
Het resultaat is dat in de afgelopen jaren de vrouwen minder afhankelijk en meer zelfstandig zijn 
geworden, de mogelijkheden voor kinderen om te leren lezen en schrijven zijn toegenomen en in 
het algemeen de omstandigheden waarin deze arme bevolking leeft duidelijk zijn verbeterd. 
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Jharkand 
 
Net als vorig jaar ondersteunt Solidair met India verschillende projecten in Jharkand. De 
hoofdstad is Ranchi. De oppervlakte bedraagt 79.700 km2 en telt 27 miljoen inwoners. De 
activiteiten vinden plaats in Hansa/Khunti. Onder dit gebied vallen 8 dorpen. De bevolking van 
deze dorpen bestaat in totaal uit zo’n 15.000 mensen. Het grootste deel van de bevolking 
behoort tot twee stammen genaamd Munda en Sarna. De rest van de bevolking behoort tot de 
Hindoe-religie en de christenen. 
 
De huidige school telt 417 leerlingen. Door het toenemend aantal leerlingen was een uitbreiding 
van de Hindi mediumschool noodzakelijk. De 7 klaslokalen en toiletruimtes zijn opgeleverd en 
zien er goed uit. Voor 10 leerlingen zijn er fietsen aangeschaft. 
 
Naast het reguliere onderwijs is er ook een avondopleiding. Deze is vooral bedoeld voor de 
schoolgaande kinderen van Hansa en omliggende dorpen. Er zijn ongeveer 80 studenten die 
gebruik maken van dit programma. Twee leraren zijn aangesteld om hierbij te helpen. Dit 
programma is gestart met het idee dat ze thuis niet in staat zijn om te studeren of huiswerk te 
maken, omdat de huiselijke omstandigheden zich daarvoor niet lenen door slechte huisvesting 
en geen elektriciteit.  
 
In Hansa is een medische post ingericht. Veel mensen in Hansa profiteren van dit succesvolle 
programma dat in 2011 is gestart. Gedurende dit jaar waren er diverse medische kampen en 
werden er bewustwordingsbijeenkomsten gehouden, waarbij de focus vooral lag op kinderen en 
vrouwen. Door middel van deze medische bijeenkomsten werden er aan 800 kinderen op  4 
verschillende scholen medicijnen verstrekt ter voorkoming van malaria. Vanwege de duidelijke 
noodzaak van dit gezondheidsprogramma, dat door de mensen buitengewoon wordt 
gewaardeerd, zijn er 2 aparte ruimtes beschikbaar gesteld. Duizenden mensen zijn reeds op 
deze medische post in het dorp behandeld. 
 
In de dorpen zijn 2 watertappunten aangelegd, 3 huisjes gerepareerd, 5 waterpompen geleverd 
voor irrigatiedoeleinden, naailessen gegeven en 6 naaimachines aangeschaft.  
 

Madhya Pradesh 
 
Madhya Pradesh, met als hoofdstad Bhopal, gelegen in centraal India, is met een oppervlakte 
van 308.000 km² en ruim 61 miljoen inwoners, Indiaas derde grootste deelstaat. ‘Solidair met 
India’ ondersteunt uiteenlopende projecten in Madhya Pradesh, onder meer in Jamtara – de 
plaats waar de abdij van de Norbertijnen is gevestigd-, de nabijgelegen miljoenenstad Jabalpur, 
Keolari, Damoh en in Indore. 
 
De Bhopal, Khandwa en Jhabua districten liggen in de deelstaat Madhya Pradesh. 
De bevolking kent een groot aantal tribale stammen en behoren tot de meest achtergestelde 
groepen. Veel mensen zijn werkzaam als seizoenarbeider/dagloner in de landbouw. Het 
analfabetisme is groot, vooral onder vrouwen.  
Veel mensen van het platteland zijn naar de stad Bhopal getrokken om daar geld te verdienen. 
Zij wonen daar in gigantische sloppenwijken. 
Zowel de kinderen op het platteland als in de stad leven onder zeer moeilijke omstandigheden. 
Kinderarbeid komt veel voor. Ze werken als straatverkopers, huishoudelijke hulp of plukken 
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katoen en bonen. Of ze moeten op hun broertjes en zusjes passen. Veel kinderen kunnen niet 
lezen of schrijven. 
Om deze schrijnende situatie te veranderen hielpen we ook in 2018 103 kinderen, waarvan 89 
meisjes, met schoolgeld, uniformen en schoolmaterialen. 
 
In 2018 zijn in Indore een tweetal projecten opgestart.  
Het eerste project wordt uitgevoerd in twee dorpen en een achterstandswijk in het Dewas district 
en Indore City, waar de bevolking in armoedige omstandigheden leeft. 
Kinderen volgen openbaar onderwijs, waarvan de kwaliteit vaak te wensen over laat. 
Kwalitatief goede educatie en opvoeding  is echter een belangrijke voorwaarde voor de verdere 
ontwikkeling van en toekomst voor deze kinderen. Doel van het project is om middels het 
opzetten van coaching klassen de ontwikkeling van 200 kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar 
te verbeteren. 
 
Het tweede project richt zich op de bewoners van 6 slums in Indore. 
In de arme en achtergestelde bevolkingsgroep is het m.n. met de positie van de vrouwen erg 
slecht gesteld. De bewoners hebben onvoldoende inkomsten en gezondheidsproblemen komen 
veelvuldig voor. De geletterdheid van m.n.de vrouwen is zeer achtergesteld; vaak hebben zij 
geen enkele vorm van  onderwijs genoten. Het project richt zich op de verbetering van de 
gezondheidstoestand, onderwijs en werkgelegenheid. M.n. zal worden ingezet op het verbeteren 
van de positie van de vrouwen middels Self Help Groups, Income Generation Activities zodat de 
inkomenspositie en sociale status van de gezinnen verbetert en men meer economisch 
onafhankelijk is. 
 

Maharashtra 
 
Wat betreft oppervlakte (308.000 km²) en inwonersaantal (ruim 98 miljoen) komt de deelstaat 
Maharashtra qua grootte op de tweede plaats. De hoofdstad Mumbai, van oorsprong een 
verzameling van zeven eilandjes, is het resultaat van landaanwinning: het totale eiland is 23 
kilometer lang en 3 kilometer breed. Met zijn 12,6 miljoen inwoners heeft het tevens de grootste 
concentratie van handel en industrie in India. Er zijn enorme sloppenwijken.  
De Indiase Norbertijnen runnen daar al jarenlang een school met maar liefst 5000 leerlingen. 
Het meubilair was aan vervanging toe. In 2018 is voor 10 klaslokalen nieuw meubilair 
aangeschaft.  
 
In het sociaal centrum BECC, gelegen vlakbij de school, is een inkomens genererend project 
gestart. Dit bestaat uit het geven van naailessen. Hiervoor zijn 20 naaimachines aangeschaft. 
De naailessen duren een half jaar. Totaal maken jaarlijks 80 meisjes/vrouwen gebruik van deze 
lessen.  

 
Tamil Nadu 
 
De deelstaat Tamil Nadu – hoofdstad Chennai, voorheen Madras – is gelegen aan de 
zuidoostkant van India. Het beslaat een gebied van 130.000 km² en heeft een bevolkingsaantal 
van 63 miljoen. ‘Solidair met India’ ondersteunt in Tamil Nadu ontwikkelingsprojecten voor onder 
meer ‘dalits’ (‘kastelozen’ of ‘onaanraakbaren’), arme boeren op het platteland en dagloners in 
de grote steden, zoals in de leerlooierijen van Trichy. 
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De middelen worden ingezet voor o.a.: zelfhulpgroepen voor vrouwen, programma’s voor 
hulpbehoevende ouderen, een gezondheidscentrum, dagopvang van kinderen, gratis onderwijs 
voor kinderen uit arme gezinnen, bevorderen van hygiëne en geven van voorlichting. 
 
Ook dit jaar is hulp geboden aan aidspatiënten in Sembattu. De overheid biedt de helpende 
hand door het verstrekken van medicijnen en rijst. Dit is echter niet voldoende. Goede voeding is 
onontbeerlijk. De meest schrijnende patiënten worden geholpen door het verstrekken van een 
aanvullend voedselpakket en indien nodig aanvullende medicijnen.  

 
Karnataka 
 
De deelstaat Karnataka, vroeger bekend als Mysore, ligt aan de westkant van het Deccan 
Plateau. Met een bevolking van ruim 53 miljoen mensen en een oppervlakte van 192.204 km² 
behoort Karnataka tot de grotere deelstaten van India. Bangalore, de hoofdstad van Karnataka, 
is een moderne stad met high-tech industrie. ‘Solidair met India’ ondersteunt 
ontwikkelingsprojecten onder meer in Bangalore en in achtergebleven plattelandsgebieden van 
N.R.Pura en Gulbarga. Gulbarga is een zeer arme, achtergebleven regio. Het analfabetisme is 
hoog. Veel kinderen werken in kleine winkeltjes of in de landbouw. 
De Berny school in Gulbarga verschaft onderwijs aan kinderen met een grote leerachterstand 
(kindarbeiders, enz) uit tribal dorpen in de omgeving. Momenteel telt de school 350 leerlingen 
(deels intern en deels extern) en zijn er 14 stafleden, waaronder 10 leerkrachten werkzaam. 
Naast klaslokalen en enkele kantoorruimten bevinden zich op het terrein ook aparte ruimten 
voor huisvesting van de intern verblijvende jongens en meisjes. 
 
In NR Pura bestaat veel armoede en kinderen maken de middelbare school zelden af. De 
sociale en politieke macht ligt bij de hogere kasten. In deze onderontwikkelde omgeving, waar 
armoede, alcoholisme, werkloosheid etc. aan de orde van de dag zijn, trekken vrouwen veelal 
aan het kortste eind. Er zijn zelfhulpgroepen voor vrouwen opgericht. De doelstelling is de 
duurzame ontwikkeling van arme rurale vrouwen. Specifiek gaat het hierbij om landbewerkers 
die geen eigen land bezitten en om kleine grondbezitters. Belangrijke aspecten zijn dat de 
vrouwen bewust worden van hun eigen situatie en zich ervan bewust worden om zelf betere 
levensomstandigheden na te streven. Uitwisseling tussen vrouwen onderling en het samen 
discussiëren over en werken aan oplossingen van hun problemen.  
Om financieel onafhankelijk te worden, worden er trainingen gegevens, zoals naailessen, 
kweken van paddenstoelen, zeep maken, tassen maken, computertraining, rubber tappen, 
kruidengeneesmiddelen maken. 
In 2017 is gestart met het vervoer naar school van 81 meisjes in de dorpjes rondom  NR Pura. 
De dorpen liggen zo afgelegen dat ze niet met het openbaar vervoer kunnen. Ze moeten dus 
met een riksja of mini-busje naar school. Veel van de gezinnen hebben meerdere kinderen en 
vinden het moeilijk om het vervoer voor meerdere kinderen te betalen. 
De keuze zal dan eerst uitgaan naar meisjes. Dit programma is in 2018 voortgezet. 
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Kerala 
 
In de zuidwesthoek van India ligt Kerala – hoofdstad Thiruvananthapuram – een kleine, 
dichtbevolkte deelstaat met een oppervlakte van 38.863 km² en een bevolkingsaantal van meer 
dan 32 miljoen.  
In 2017 is in Kasaragod gestart met de opvang van gehandicapte kinderen. 
Kasaragod is een achtergebleven gebied met veel cashewplantages. In het verleden werd met 
een helikopter landbouwgif (endosulfaan) gestrooid. De overheid heeft dit inmiddels verboden, 
maar daadwerkelijke hulp als gevolg van het gebruik van pesticiden wordt niet geboden. Door 
de verspreiding van dit landbouwgif is een groot aantal kinderen misvormd of ziek geboren. Voor 
deze kinderen was geen scholing of opvang. Velen kunnen niet lopen of praten. De ouders van 
deze kinderen zijn vaak niet bij machte om hun kinderen goede zorg te bieden door schaamte, 
onwetendheid en financiële middelen. Dit gaat soms zo ver dat kinderen worden verstopt voor 
de buitenwereld en nauwelijks worden verzorgd. Een van onze projectpartners, fr. Jose Chempu 
van de Indiase Norbertijnen, heeft zich daar gestationeerd en is een dagopvang gestart voor 
deze kinderen. Het aantal kinderen is in 2018 gestegen van 17 naar 42. De kinderen worden 
begeleid door middel van fysiotherapie, spraaktherapie, medische controle door een arts en 
begeleiding door een verpleegkundige. Ook wordt gekeken wat voor scholing aan de kinderen 
geboden kan worden.  
Daarnaast wordt er ook hulp aan huis geboden, voor kinderen die te ver weg wonen, of 
waarvoor geen vervoer mogelijk is.  
 
In Mananthavady is de Sacred Heart Higher school, gerund door de Norbertijnen, gerenoveerd. 
De school telt ca. 2000 leerlingen en ziet er nu weer goed uit. 
 
In het najaar van 2018 is er in Kerala veel schade aangericht door hevige regenval en 
aardverschuivingen. De bevolking aldaar moest tijdelijk een onderkomen zoeken in 
opvangcentra, omdat hun huizen en huisraad zwaar beschadigd waren. Er is aan ca. 300 
gezinnen eerste hulp geboden door het verstrekken van voedsel, schoon water en dekens. 
Daarnaast zijn 9 huizen opnieuw gebouwd.  
 

Tot slot 
 
Dit is slechts een greep uit de ruim 100 grote en kleine projecten die jaarlijks ondersteund 
worden. De projecten zijn onder te verdelen in eenmalige en meerjarige projecten. 
Eenmalige projecten zijn voornamelijk bouwen van scholen, huisjes, aanleg waterpompen, 
opstarten van inkomens genererende projecten. 
 
Een aantal projecten heeft steun nodig voor meerdere jaren. Dit betreft o.a. scholen die nog in 
opbouw zijn. In de beginfase is het nog niet mogelijk om de kosten voor leraren, personeel en 
schoolmaterialen geheel uit de schoolfees te betalen. Deze projecten worden voor een langere 
periode ondersteund en geleidelijk afgebouwd.  
 
Door middel van voortgangsrapportages laten we zien hoe de projecten zich ontwikkelen. Is een 
project afgerond dan ontvangen onze sponsoren een eindrapportage waarin alle uitgaven 
worden verantwoord. 
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Middels fondswerving proberen wij al onze projecten te realiseren. Op onze website 
(www.solidairmetindia.nl) vindt u onder meer informatie over alle projecten en een 
verantwoording over het gevoerde beleid. Zonder hulp van particulieren en organisaties is het 
onmogelijk om onze projecten te realiseren. Solidair met India probeert de betrokkenheid bij het 
werk van de Norbertijnen in India levend te houden door middel van nieuwsbrieven, via de 
sociale media en persoonlijke voorlichting. Verbetering van het leven van vele mensen in 
kwetsbare posities in India blijft het uitgangspunt van de Stichting Solidair met India. Op velerlei 
terreinen zal nog lang ondersteuning noodzakelijk zijn. De verbetering van de tragische 
uitzichtloosheid van de allerarmsten in India blijft derhalve van eminent belang en vraagt onze 
voortdurende inzet. 

 
Dankzij uw steun hebben we al vele grote en kleine projecten kunnen realiseren. Waarvoor onze 
hartelijke dank. Ook voor de komende jaren zal de steun nog hard nodig zijn. Daar waar de 
steden zich ontwikkelen, blijft het platteland nog ver achter. Er is nog veel te doen.  
Ook voor de komende jaren hopen wij op uw steun te mogen rekenen. 

 
Baten en bestedingen in 2018 
 
De baten uit eigen fondsenwerving die betrekking hebben op in 2018 afgesloten projecten 
bedroegen ca. € 953.000. Dit bedrag was niet toereikend om de afgesloten projecten in 2018 in 
zijn geheel te financieren. Hiervoor was een bedrag benodigd van ca. € 976.500.                    
De kosten voor eigen fondsenwerving, beheer en administratie (in totaal ca € 80.500) zijn ten 
opzichte van 2017 (in totaal ca. € 76.000) beperkt gestegen.  
In procenten van de baten uit eigen fondsenwerving bedroegen in 2018 de totale kosten 8,44% 
(2017: 9,61%). Voor een fondsenwervende instelling een zeer gering percentage. 
De overige baten (in totaal ca € 47.500) waren hoger dan de realisatie in 2017 van ca. € 28.500 
als gevolg van meer ontvangen bijdragen in de kosten van de Stichting, met name vanuit 
nalatenschappen. 
Het saldo van de  financiële baten en lasten in 2018 was negatief ten bedrage van ca € 22.500 
(in 2017 was het saldo positief ca. € 12.700). Dit negatieve saldo, dat ook direct een niet geringe 
uitwerking heeft op het resultaat, kan verklaard worden door achterblijvende dividend en 
renteopbrengsten én door het negatief (ongerealiseerde) koersresultaat op de balanswaarde 
datum van 31 december 2018. 
Het bestuur streeft er steeds naar om de totale algemene kosten zoveel mogelijk te dekken door 
de baten uit beleggingen en overige baten.    
Het resultaat over 2018 bedroeg negatief € 78.511 (2017: negatief € 47.117). Het negatieve 
resultaat van de projecten wordt ten laste van de bestemmingsreserves en van de algemene 
kosten overige reserves gebracht. 

In het verslagjaar is er gewerkt aan 129 projecten: 68 projecten zijn afgewerkt en 61 lopen nog 
door naar 2019 en volgende jaren. 

De baten uit eigen fondswerving liggen dit verslagjaar circa € 162.000 hoger dan in 2017. Hierbij 
moet wel aangetekend worden dat bij deze baten uit eigen fondswerving ook de projecten 
betrokken worden die uit nalatenschappen gefinancierd zijn (ca. € 133.000) en die in 2018 
afgesloten zijn. Wanneer de post “Vooruit ontvangen van donoren” hierbij betrokken wordt (een 
toename van ca € 640.000), dan kan zeker een positief beeld geschetst worden, althans voor de 
korte termijn. De financiering voor diverse projecten is rond maar worden pas in een volgend 

http://www.solidairmetindia.nl/
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boekjaar - wanneer deze projecten definitief zijn gerealiseerd – als baten uit eigen fondswerving 
in de jaarrekening verwerkt.  
Het voorgaande laat onverlet dat het werven van middelen voor de financiering van onze 
projecten in India de voorbije jaren niet eenvoudiger is geworden. Belangrijke particuliere en 
semiparticuliere sponsoren/fondsen zijn duidelijk afwachtender dan voorheen bij de 
ondersteuning van (kleinschalige) particuliere initiatieven of hebben hun werkterrein verlegd. 
Ondersteuning van projecten in India lijkt niet langer “hot”, de beeldvorming lijkt negatiever. 
Tijdens onze werkbezoeken hebben wij dan ook meerdere malen moeten aangeven dat het niet 
langer vanzelfsprekend is dat iedere projectaanvraag gehonoreerd wordt. Wat betreft een aantal 
bestaande (doorlopende) projecten hebben we ook aangegeven dat er niet langer ruimte is voor 
“eeuwigdurende” ondersteuning.  
Verbetering van het leven van de allerarmsten blijft het uitgangspunt van de Stichting Solidair 
met India en impliceert een extra aansporing voor de Stichting om nieuwe sponsoren/fondsen te 
blijven zoeken en onze activiteiten in brede kring meer naamsbekendheid te geven. Stimulering 
van lokale fondsenwerving en de uitbreiding en financiering van inkomsten genererende 
projecten in India zelf blijven daarnaast ook naar de toekomst belangrijke aandachtspunten.  
De kracht van onze Stichting blijft dat wij geen donaties vragen voor de Stichting Solidair met 
India zelf, maar dat gericht voor geselecteerde projecten financiële ondersteuning gezocht 
wordt. Onze directe betrokkenheid bij deze projecten, de samenwerking met uitermate 
betrouwbare partners in India en de transparante structuur van de Stichting moet daarbij 
gekoesterd worden. 
 

Bestuur 
 
Na meer dan een (dubbele) bestuurstermijn van tien jaar is de heer Jos van der Burght eind 
december 2018 statutair teruggetreden als penningmeester van de Stichting Solidair met India. 
De voorbije elf jaar heeft Jos met grote toewijding gewaakt over de financiële middelen van de 
Stichting. Geen Euro (of Indiase Roepia) is aan zijn aandacht ontsnapt. Het financieel solide 
beleid van de Stichting is te beschouwen als zijn grote verdienste. Wij zijn Jos ontzettend veel 
dank verschuldigd voor zijn langjarige, tomeloze en onbaatzuchtige inzet, zijn betrokkenheid en 
deskundigheid. 
In de ontstane vacature is voorzien door enige interne bestuurlijke aanpassingen. De heer Bert 
Bouwens heeft zijn functie als secretaris ingeruild voor die van penningmeester. Bert is 
gekwalificeerd en we hebben er alle vertrouwen in dat hij deze nieuwe functie met evenveel 
accuratesse, betrokkenheid en gedrevenheid als Jos zal uitvoeren. De heer René Kok heeft zich 
bereid verklaard de functie van secretaris van Bert over te nemen binnen het bestuur van de 
Stichting Solidair met India. Als nieuw algemeen bestuurslid is eind december 2018 de heer Igo 
van Lin toegetreden tot het bestuur. Igo is als vrijwilliger al redelijk ingevoerd in de 
werkzaamheden van de Stichting en is derhalve zeker een aanwinst binnen het bestuur. 
In het verslagjaar 2018 is het bestuur twaalf keer in vergadering bijeengekomen en er heeft 
eenmaal een overlegvergadering met het abdijbestuur en met het Comité van Aanbeveling 
plaatsgevonden. 

 
Medewerkers 
 
Gedurende het verslagjaar konden wij beschikken over de inzet van acht vrijwilligers(sters) voor 
de financiële- en projectenadministratie alsmede de ICT-ondersteuning. Mede namens het 
bestuur wil ik met name grote waardering uitspreken voor het vele werk dat door onze 
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vrijwilligers jaar in jaar uit met groot enthousiasme en betrokkenheid wordt verricht. Zonder hun 
belangeloze inzet zou het bestaansrecht van de Stichting zeker onder druk komen te staan. Wij 
zijn hen zeer dankbaar voor hun inzet, betrokkenheid en hechte samenwerking. 

 

Verwachtingen voor 2019 
 
De begroting voor 2019 van de projecten welke door het bestuur zijn goedgekeurd bedraagt ca. 
€ 1.170.000. Deze begroting ligt hoger dan in 2018 (circa 300.000) met als belangrijkste oorzaak 
de opstart van enige grote projecten die uit eerder ontvangen nalatenschappen en toezeggingen 
van enige grote donoren uitgevoerd gaan worden. In de loop van 2019 zal dit bedrag naar 
verwachting nog enigszins toenemen door goedkeuring van het bestuur van ontvangen nieuwe 
projectaanvragen. Voor een deel van de begrote projecten moeten evenwel nog donoren 
worden geworven en alleen dan pas kunnen deze projecten gerealiseerd worden. De kosten 
voor eigen fondsenwerving, beheer en administratie voor 2019 zijn begroot op ca. € 80.000, 
welke kosten naar wij verwachten slechts gedeeltelijk door opbrengsten van beleggingen en 
overige baten gedekt zullen worden. Voor 2019 is een negatief resultaat begroot van € 23.542.  
 
Deze ontwikkeling baart de Stichting Solidair met India toch wel grote zorgen. De voorbije jaren 
is het resultaat jaar op jaar negatief geweest. Het uitgangspunt dat iedere ontvangen euro één 
op één aan onze projecten ten goede komt, is natuurlijk een prachtige doelstelling zolang dit 
maar niet de bestaanszekerheid van de Stichting ondermijnt en dekking van de relatief geringe 
kosten anderszins gerealiseerd kan worden. Evenwel volledige dekking van de (zoals gezegd 
relatief geringe) algemene kosten (uit opbrengsten van beleggingen en overige baten) lijkt jaar 
op jaar een moeilijk haalbare doelstelling. Terwijl wij onze lopende verplichtingen wel moeten 
nakomen. Als de opbrengsten uit beleggingen en overige baten jaar op jaar te gering van 
omvang blijken te zijn, zal het bestuur nieuw beleid moeten ontwikkelen om de dekking van de 
algemene kosten alsnog op andere manieren te realiseren. Immers de negatieve resultaten 
gaan ten koste van het (vrije) vermogen en kunnen mogelijk op (middel)lange termijn de solide 
positie en bestaanszekerheid van de Stichting aantasten. 

Heeswijk-Dinther, 27 maart 2019 

Alex Peters,  
Voorzitter 
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Bestuurssamenstelling en directie 
Het bestuur en directie van de stichting is per 31 december 2018 als volgt samengesteld: 

Bestuur 
De heer A.C.S.M. Peters Voorzitter 
De heer H.J.L. Kappen Vice-voorzitter 
De heer L.G.J.M Bouwens Penningmeester 
De heer M.A. Kok Secretaris 
De heer F.H.P.M. van Roermund o.praem. Lid 
De heer M. Menkveld Lid 
De heer I.J.G.T. van Lin Lid 
 

Directie 
Mevrouw J.A.M. van Zutphen  
 

Comité van Aanbeveling 
De heer W.T.G. Bens MBA, voorzitter ZLTO en NCB 
Mevrouw Drs. J.W.M. Buys, oud-directeur Fontys Lerarenopleiding te Tilburg 
De heer J.A.M. van Homelen, oud-burgemeester, laatstelijk te Boxtel 
De heer Mr. P.H.A.M. Peters, oud-notaris te Rosmalen 
 

Adresgegevens 
Stichting Solidair met India 
Abdijstraat 49  
5473 AD Heeswijk-Dinther 
Telefoon: 0413-296384/0413-299209 
E-mail:     info@solidairmetindia.nl 
Internet:   www.solidairmetindia.nl 
 

RSIN/Fiscaal nummer 
816853083 
 

Bankgegevens 
Rabobank: NL18 RABO 0120 1106 60 

Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 
Het bestuur van de stichting heeft op 27 maart 2019 de jaarrekening 2018 vastgesteld conform 
de jaarrekening zoals die is opgenomen in het rapport d.d. 27 maart 2019. 

http://www.solidairmetindia.nl/
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Prakdin schildert prachtige placemats in de dagopvang voor  
gehandicapte kinderen, Kasaragod, Kerala 

 
 

 
Training in paddenstoelen kweken, NR Pura, Karnataka 
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Jaarrekening  
 

Balans per 31 december 2018 
(na verwerking resultaat) 
 2018 2017 
         

 € € € € 

A c t i v a  

Vaste activa 

Materiële vaste activa  -  229 

Vlottende activa 

Vorderingen en overlopende activa 42.760  67.656  
 

Effecten  616.940  652.313  
 

Liquide middelen 1.030.849  286.910  
       

    1.690.549  1.006.879 
 

         

Totaal activa  1.690.549  1.007.108 
         

 

P a s s i v a  

 
Reserves  

 
Continuïteitsreserve 118.311  118.311  

Bestemmingsreserves 77.121  100.000  

Overige reserves 137.772  193.404  
       

    333.204  411.715 

 
 

Langlopende schulden inzake doorlopende projecten   78.077  84.669 

 
 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden inzake doorlopende projecten 310.684  153.593 

Schulden aan projecten 2.450  33.282  

Vooruit ontvangen van donoren 956.719  313.413  

Overige kortlopende schulden 9.416  10.436  
       

    1.279.269  510.724 
 

         

Totaal passiva  1.690.549  1.007.108 
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Staat van baten en lasten over 2018 

 Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017 
             

 € € € € € € 

B a t e n  
 

Baten uit eigen 
fondsenwerving 
Particulieren   107.617    107.936 

Kerkelijke instellingen  90.526    33.526 

Stichtingen en fondsen  616.442    614.505 

Bedrijven   6.138    18.442 

Nalatenschappen  132.915    16.850 
              

    953.638  859.632  791.259 

Overige baten  47.623  47.600  28.685 
             

Som der baten  1.001.261  907.232  819.944 

 

L a s t e n  
 

Besteed aan 

doelstellingen 

Onderwijsprojecten 487.934    424.785 

Gezondheidszorg- 

projecten  149.644    131.424 

Werkgelegenheids- 

projecten  49.423    58.721 

Projecten van 

sociale aard  188.649    144.769 

Pastorale projecten 100.867    44.110 
           

   976.517  859.632  803.809 

Werving baten 

Kosten eigen 

fondsenwerving 4.682  4.650  2.043 
 

Beheer en 

administratie 

Kosten beheer en 

administratie 75.850  75.075  73.982 
           

Som der lasten  1.057.049  939.357  879.834 
             

    (55.788)  (33.125)  (59.890) 

 

Saldo financiële baten en lasten (22.723)  10.650  12.773

   __________       __________                         __________       

Resultaat                 (78.511)  (21.475)  (47.117) 
             



 

16 
 

Stichting Missieprocuur Abdij van Berne "Solidair met India", 
Heeswijk-Dinther 

   

 
 Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017 
             

  €  €  € 

Resultaat- 
bestemming 
 
Toevoegingen/onttrekkingen aan: 
 

Overige reserves  (55.632)  (21.475)  (42.117) 

Bestemmingsreserve 

Noodfonds India  (18.340)  –  (15.000) 

Bestemmingsreserve 

Noodfonds India  –  –  20.000 

Bestemmingsreserve voor 

Onderhoud   (4.539)  –  (14.400) 

Bestemmingsreserve voor 

Onderhoud   –  –  4.400

   

 
             

    (78.511)  (21.475)  (47.117) 
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Toelichting algemeen 

Richtlijnen 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen 
(RJ-650). 

Oprichting van de Stichting 
De Stichting Missieprocuur Abdij van Berne "Solidair met India" verkort te duiden als "Stichting 
Solidair met India" is opgericht op 30 december 2005. De stichting is gevestigd te Heeswijk- 
Dinther. De akte van oprichting werd verleden voor notaris Mr. C.R.M. Wedemeijer te Berlicum. 

Doel van de Stichting 
Het doel van de Stichting is in artikel 2 lid 1 van de statuten als volgt omschreven: 
 

− het vanuit christelijke inspiratie vorm geven aan de solidariteit met de medemens in India 
in zijn lichamelijk, sociaal geestelijk en spiritueel welzijn; 

− ondersteuning van de Norbertijner gemeenschappen van Jamtara en andere religieuze 
gemeenschappen en instellingen. 

Inschrijving Kamer van Koophandel 
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 
17186431. 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
Sinds 1 januari 2008 merkt de belastingdienst de Stichting aan als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). De beschikking werd ontvangen op 7 december 2007. Per 1 januari 2010 
voldoet de Stichting aan de door de belastingdienst gestelde nieuwe voorwaarden voor 
aanwijzing als ANBI. 

Algemeen 
Resultaat en vermogen worden bepaald op basis van historische kosten. 
 
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van voorgaand boekjaar. 

Grondslagen voor waardering 

Transacties in vreemde valuta 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt 
tegen de koers van afwikkeling. 
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Materiële vaste activa 

De hieronder opgenomen kantoorinventarissen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur. 
De afschrijving bedraagt 20%. 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs 
welke gelijk is aan de nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening 
getroffen. 

Effecten 

De effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere beurswaarde per 
balansdatum. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Reserves  

Hieronder zijn opgenomen de continuïteitsreserve, de bestemmingsreserves en de overige 
reserves. 
De continuïteitsreserve dient voor dekking van risico's op korte termijn. Dit om zeker te stellen 
dat de Stichting ook in de toekomst, bij teruglopende donaties, aan haar verplichtingen jegens 
haar doelstelling kan voldoen. De reserve bedraagt circa 1½ maal de geschatte 
organisatiekosten voor 2019. 
Onder de bestemmingsreserves zijn opgenomen het Noodfonds India en de Reserve voor 
Onderhoud. Het Noodfonds India is bestemd om in geval van rampen gelden hiervoor ter 
beschikking te hebben. De Reserve voor Onderhoud is bedoeld om bij te dragen aan toekomstig 
onderhoud van reeds afgesloten projecten. 
Onder de overige reserves is opgenomen de vrij besteedbare reserve ten behoeve van de 
doelstelling. 

Langlopende schulden inzake doorlopende projecten  

De langlopende schulden inzake doorlopende projecten hebben betrekking op projecten welke 
voor meerdere jaren zijn toegezegd. Deze schulden worden gewaardeerd voor het totaal van de 
ontvangen nog niet bestede bedragen. 

Kortlopende schulden  

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs welke gelijk is 
aan de nominale waarde.  
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Grondslagen voor resultaatbepaling 

Baten uit eigen fondsenwerving 

Onder de baten uit eigen fondsenwerving zijn opgenomen de donaties en giften die verband 
houden met door de Stichting uit te voeren projecten. Deze donaties en giften worden 
toegerekend aan het jaar waarin de projecten zijn gerealiseerd. Nalatenschappen worden onder 
de baten uit eigen fondsenwerving opgenomen in het boekjaar waarin deze worden besteed. 

Overige baten 

Deze baten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Besteed aan doelstellingen 

Hieronder is opgenomen het bedrag wat in het boekjaar ten behoeve van de projecten is 
besteed en welke worden toegerekend aan het jaar waarin de projecten zijn gerealiseerd. 

Kosten werving baten en beheer en administratie 

Deze kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 
voor waardering en toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

Saldo financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. 
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Toelichting op de balans 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa welke worden aangehouden voor de bedrijfsvoering kunnen als volgt 
worden gespecificeerd: 
                              € 
Boekwaarde 1 januari 2018  229 

                                                                      

Af: Afschrijvingen 2018 (229) 
   

Boekwaarde 31 december 2018 – 
   

 
Aanschaffingswaarde 31 december 2018 10.056 

Af: Afschrijvingen tot en met 2018 (10.056) 
   

Boekwaarde 31 december 2018 – 
   

 
 2018 2017 
     

 € € 

Vorderingen en overlopende activa 
 
Vooruitbetaald voor projecten 42.100 65.182 

Te ontvangen van donoren 0 1.175 

Rente Rabobank doelreserveren en beleggersrekening  62 165 

Te vorderen teruggave dividendbelasting  598 534 

Overige vorderingen 0 600 
     

   42.760 67.656 
     

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. 
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Effecten          €        € 

 
Balans 1 januari 2018 652.313 

Bij: Aankoop effecten in 2018 204.022 

Af: Verkoop effecten in 2018 (210.449) 
   

   (6.427) 
   

   645.886 

Bij: Mutatie gerealiseerde koersresultaten bij verkoop 1.934 

Af: Mutatie ongerealiseerde koersresultaten per balansdatum (30.880) 
   

   (28.946) 
   

Balans 31 december 2018 616.940 
   

 
De koerswaarde van de effecten per 31 december 2018 bedraagt € 617.825 
De effecten zijn in open bewaargeving gegeven bij de Rabobank Oss Bernheze en zijn conform 
opgave van de bank. De effecten worden aangehouden ter belegging. 
 
 2018 2017 
     

Liquide middelen € € 

Kas   1.287 2.276 

ING-bank  0 4.049 

Rabobank rekeningen-courant  15.856 9.025 

Rabobank Doelreserveren 1.000.000 270.000 

Rabobank Beleggersrekening  13.706 1.560 
     

   1.030.849 286.910 
     

 
Het bedrag van de Rabobank Doelreserveren wordt, voor zover deze niet direct benodigd is 
voor financiering van de projecten, aangehouden ter financiering van projecten waarvoor geen 
of onvoldoende donoren kunnen worden geworven. 

Beleggingsbeleid 

Het beleggingsbeleid – voor zover van toepassing - is gericht op instandhouding van de 
verkregen gelden en heeft een defensief risicoprofiel. Intern vindt overleg plaats welke gelden 
nodig zijn voor bedrijfsvoering en welke voor directe aanwending voor projecten. Aan de hand 
hiervan kan bepaald worden welke gelden kunnen worden belegd en voor welke termijn. 
Periodiek vindt overleg plaats met de Rabobank Oss Bernheze omtrent het beleggingsbeleid. 
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Reserves  
 

Continuïteitsreserve                                                       € € € 

Saldo 1 januari 2018 / 31 december 2018 (Onveranderd)          118.311 

Bestemmingsreserves 

 
Noodfonds India 
 
Saldo 1 januari 2018 40.000 

Af: Mutaties 2017 (Uit resultaatbestemming 2018) (18.340) 
   

   21.660 

Bij: Resultaatbestemming 2018 0 
   

Saldo 31 december 2018 21.660 

 

Reserve voor onderhoud 
 

Saldo 1 januari 2018                                                                    60.000 

Af: Mutaties 2017 (Uit resultaatbestemming 2018)                       (4.539) 
                                                                                                                                                                                                   ________________ 

                                                                                   55.461 

Bij: Resultaatbestemming 2018                                                            0 
                                                                                                                                                                                                   ________________ 

Saldo 31 december 2018 55.461 

   __________ 

  77.121 

Overige reserves 

 
Vrij besteedbare reserve 
 
Saldo 1 januari 2018 193.404 

 

Af: Resultaatbestemming 2018 (55.632) 
   

Saldo 31 december 2018 137.772 
   

   333.204 
   

 
Per 31 december 2018 is onder de langlopende schulden inzake doorlopende projecten 
alsmede de kortlopende schulden inzake doorlopende projecten opgenomen een bedrag van in 
totaal ca. € 388.700  wat reeds ontvangen is van donoren inzake doorlopende projecten voor de 
jaren 2019 en volgende. Voor 2019 is voor de doorlopende projecten een bedrag begroot van 
ca. € 498.000. Ook voor de daarop volgende jaren zal dit bedrag naar verwachting benodigd zijn 
en zullen hiervoor donoren moeten worden gezocht. Anders zullen bedragen ten laste komen 
van de "vrij besteedbare reserve" of kunnen doorlopende projecten niet worden gecontinueerd. 
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Langlopende schulden inzake doorlopende projecten  

  € 

Saldo 1 januari 2018 84.669 

Af: Mutatie langlopende verplichtingen in 2018 (6.592) 
   

Saldo 31 december 2018 78.077 
   

 
De looptijd van deze projecten bedraagt > 1 jaar en < 4 jaar. 

 

 2018 2017 
     

 € € 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden inzake doorlopende projecten 310.683 153.593 

Schulden aan projecten 2.450 33.282 

Vooruit ontvangen van donoren 956.720 313.413 

Accountantskosten 3.751 5.445 

Nog te betalen vakantiegeld 1.746 1.720 

Loonheffing  1.283 1.231 

Overige schulden 2.636 2.040 
     

   1.279.269 510.724 
     

Alle schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. 
 
Onder de post vooruit ontvangen van donoren is het niet bestede en gereserveerde deel van 
een drietal in 2017 en 2018  ontvangen nalatenschappen opgenomen ter grootte van € 796.844. 
In januari 2019 heeft het bestuur besloten dit saldo over 4 jaren te spreiden waarbij 65% wordt 
aangewend voor grote projecten, tezamen met andere sponsoren, waarbij onze bijdrage 
maximaal 50% zal zijn; daarnaast zal  25% van het saldo in 4 jaren worden besteed aan kleinere 
projecten, waarvoor geen of onvoldoende sponsoren gevonden kunnen worden en tenslotte 
wordt 15% van het saldo gereserveerd als bijdrage in de dekking va de algemene kosten de 
komende 4 jaren. 
Van alle (tot nu toe vier) ontvangen nalatenschappen (totaal € 1.100.300) is de afgelopen jaren 
€ 41.850 overgeboekt als bijdrage in de dekking van de algemene kosten. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 2018 2017 
     

 € % € % 

Baten uit eigen fondsenwerving 

Particulieren  107.617 11,29 107.936 13,64 

Kerkelijke instellingen 90.526 9,39 33.526 4,23 

Stichtingen en fondsen 616.443 64,64 614.505 77,67 

Bedrijven  6.138 0,64 18.442 2,33 

Nalatenschappen 132.915 13,95 16.850  2,13 
         

   953.639 100,00 791.259 100,00 
         

 

Besteed aan doelstellingen 
Onderwijsprojecten 487.934 49,97 424.785 52,85 

Gezondheidszorgprojecten 149.644 15,32 131.424 16,35 

Werkgelegenheidsprojecten 49.423      5,06 58.721 7,31 

Projecten van sociale aard 188.649 19,32 144.769 18,01 

Pastorale projecten 100.867 10,33 44.110 5,48 
         

   976.517 100,00 803.809 100,00 
         

 

 Werkelijk Begroot Werkelijk 

 2018 2018 2017 
       

 € € € 

Baten uit eigen fondsenwerving 953.638 651.308         791.259 

Besteed aan doelstellingen (976.517) (651.308)       (803.809)        
   (22.879) – (12.550) 

Kosten eigen fondsenwerving (4.682) (4.650) (2.043) 
Kosten beheer en administratie (75.850) (77.075) (73.982) 

Overige baten 47.623 47.600 28.685 
Saldo financiële baten en lasten (22.723) 10.650 12.773        
Resultaat (78.511) (21.475) (47.117)        

Totaal van besteed aan doelstellingen in % 

van de som der baten (bestedingspercentage baten) 97,53%  98,03% 
      

  

Totaal van besteed aan doelstellingen in % 

van de som der lasten (bestedingspercentage lasten)    92,38%  91,35% 
       

Totale kosten eigen fondsenwerving in % 

van de baten uit eigen fondsenwerving    0,49%  0,26% 
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 Werkelijk Begroot Werkelijk 

 2018 2018 2017 
       

 € € € 

Specificatie kosten eigen fondsenwerving en 
kosten beheer en administratie naar kostensoort 

Publiciteit en werving 4.682 4.650 2.043 

Personeelskosten 53.445 52.375 51.351 

Kantoorkosten 14.681 16.450 16.918 

Reiskosten 6.619 5.500 4.725 

Afschrijvingen 229 250 430 

Overige kosten 876 500 558 
       

   80.532 79.725 76.025 
       

 

Specificatie personeelskosten 

Salarissen  40.410 40.000 39.813 

Sociale lasten 6.970 6.800 6.783 

Pensioenlasten 5.784 5.375 4.532 

Reiskosten 281 200 223 
       

   53.445 52.375 51.351 
       

Overige baten 

Onder de overige baten zijn de opbrengsten opgenomen van de ontvangen bijdragen in de 
algemene kosten van de Stichting. Deze bedroegen in 2018 € 47.623 (2017: € 28.685). 
Voor 2018 was begroot een bedrag van € 47.600. 

 

Specificatie saldo financiële baten en lasten 

Dividend- en renteopbrengsten 10.671 15.000 15.771 

Kosten effecten (2.835) (3.000) (2.895) 

Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten (28.946) – 1.235 

Bankrente en -kosten (1.613) (1.350) (1.338) 
       

   (22.723) 10.650 12.773 
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Bij de Stichting was in 2018 één werknemer in dienst op full-time basis. Het salaris wordt 
jaarlijks door het bestuur opnieuw vastgesteld. 
 
In 2018 hebben 8 vrijwilligers zich ingezet voor het werk van onze Stichting .Op basis van een 
vrijwilligersovereenkomst ontvangt de vrijwilliger – indien gewenst - voor zijn/haar inzet een 
vergoeding die valt binnen de grenzen van de vrijwilligersregeling. 
 
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden pro deo. 
 
 
Heeswijk-Dinther,  27 maart 2019 
 
 

De heer A.C.S.M. Peters 
 
 
De heer H.J.L. Kappen 
 
 
De heer L.G.J.M. Bouwens   
 
 
De heer I.J.G.T. van Lin    
 
 
De heer F.H.P.M. van Roermund o.praem.  
 
 
De heer M. Menkveld 
 
 
De heer M.A. Kok  
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Overige gegevens 

Bestemming resultaat 2018 
 
De bestemming van het resultaat over 2018 ad negatief € 78.511 kan als volgt worden 
gespecificeerd: 
 
                     
 
Onttrekking aan de Overige reserves (55.632) 
Onttrekking aan de Bestemmingsreserve Noodfonds India (18.340) 
Dotatie aan de Bestemmingsreserve Noodfonds India - 
Onttrekking aan de Bestemmingsreserve voor Onderhoud (4.539) 
Dotatie aan de Bestemmingsreserve voor Onderhoud - 
   

   (78.511) 
   

 
            

Vaststelling jaarrekening 2018 
 
Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in haar vergadering  
van 27 maart 2019. 
 

 
Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Er zijn geen vermeldenswaardige gebeurtenissen na datum. 
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Beoordelingsverklaring 
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