
 

 

 

 
 
 

J A A R V E R S L A G  2 0 2 0  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jaarverslag 2020 Stichting Missieprocuur Abdij van Berne Solidair met India 2 / 33 

I N H O U D S O P G A V E  
 

J A A R V E R S L A G  

Wie zijn wij en wat is onze missie 3 

Verslag over onze projecten in 2020 6 

Baten en bestedingen in 2020 16 

Bestuur 17 

Medewerkers 17 

Verwachtingen voor 2021 18 

 

Bestuurssamenstelling en directie 19 

Comité van Aanbeveling 19 

Adresgegevens 19 

RSIN/Fiscaal nummer 19 

Bankgegevens 19 

Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 19 

 

J A A R R E K E N I N G  

Balans per 31 december 2020 21 

Staat van baten en lasten over 2020 22 

Toelichting algemeen 23 

Toelichting op de balans 25 

Toelichting op de staat van baten en lasten 27 

 

O V E R I G  

Vaststelling jaarrekening 2020 32 

Beoordelingsverklaring 33 

 

  



 

 

Jaarverslag 2020 Stichting Missieprocuur Abdij van Berne Solidair met India 3 / 33 

J A A R V E R S L A G  2 0 2 0  
 

Het bestuur van de Stichting Solidair met India biedt hierbij het jaarverslag aan over het boekjaar 2020. 

 

W I E  Z I J N  W I J  E N  W A T  I S  O N Z E  M I S S I E  

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”), 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, het creëren van werkgelegenheid, pastorale zorg, 

huisvesting en de opbouw van de lokale gemeenschappen. Daarnaast ondersteunen wij 

inkomensgenererende activiteiten. Bij acute situaties wordt in incidentele gevallen noodhulp geboden.  

 

De basis voor onze stichting is gelegd door de Norbertijnen van de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. 

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 het werk van de Missieprocuur voort met een 

zeer betrokken team van vrijwilligers en waardevolle samenwerkingspartners. We zijn geen kerkelijke, 

maar een onafhankelijke organisatie/stichting, die natuurlijk historisch gelieerd is aan de Norbertijnen 

gemeenschap en zijn gevestigd in de Abdij te Heeswijk-Dinther. 
 

Z e k e r  9 6  p r o c e n t   

v a n  d e  g i f t e n  d i e  w i j  o n t v a n g e n   

i n v e s t e r e n  w e  d i r e c t  

i n  e e n  v a n  o n z e  p r o j e c t e n .  

Door middel van voortgangsrapportages laten we zien hoe de projecten zich ontwikkelen. Is een project 

afgerond dan ontvangen onze donateurs 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 het geld 

verantwoord wordt besteed. 

 

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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E d u c a t i e  

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. 
 

Samen met onze donateurs steunen wij: 

• De bouw van scholen op plaatsen waar geen of onvoldoende onderwijsvoorzieningen zijn. 

• De bekostiging van leermiddelen en salarissen van onderwijzend personeel. 

• De aanschaf van digitale hulpmiddelen voor onderwijs en schooladministratie. 

• Crèches voor de jongste kinderen, zodat ouders kunnen werken. 

• Materialen en gereedschappen voor scholing en beroepstraining. 

• Buitenschools onderwijs. 

• Beroepsopleidingen. 

 

G e z o n d h e i d s z o r g  

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, tuberculose en sinds dit jaar Covid-19 maken in dit land 

veel slachtoffers. 
 

Samen met onze donateurs steunen wij: 

• Medische voorzieningen voor klinische en poliklinische zorg en apotheken. 

• Programma’s voor het verstrekken van medicijnen. 

• Mobiele medische posten voor medische hulp in afgelegen gebieden.  

• Hulp voor (jeugdige) gehandicapten. 

• Programma’s voor gezondheidsvoorlichting en preventie. 

 

S o c i a l e  v o o r z i e n i n g e n  

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. 
 

Samen met onze donateurs steunen wij: 

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

• Trainingsprogramma’s gericht op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vaardigheden. 

• Inkomensgenererende activiteiten. 

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

• Opvang van dakloze en verwaarloosde vrouwen en mannen. 
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• Sociale en culturele voorzieningen en activiteiten voor ouderen, kinderen en gehandicapten. 

• Aanleg van waterpompen, toiletten en septic tanks. 

• Noodhulp: voorzieningen in de eerste levensbehoefte van mensen in nood, zoals eten, drinken en 

herstel/bouw van huizen. 

 

P a s t o r a l e  z o r g  

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 en Tamil Nadu. Daarnaast zijn er Norbertijnen 

werkzaam in parochies in en rond Jabalpur en op andere plaatsen. Tijdens het werk in parochies 

besteden de Norbertijnen veel aandacht aan onderwijs, training, coöperatie, microkredieten, 

gezondheidszorg en sociaal maatschappelijk werk. De Stichting Solidair met India ondersteunt het werk 

van de Norbertijnen in India via opleidingen, adviezen en bemiddeling voor de financiering van 

projecten. 

 

 
 

 
 
  

Zelfhulpgroep voor vrouwen 
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V E R S L A G  O V E R  O N Z E  P R O J E C T E N  I N  2 0 2 0  

De Stichting Solidair met India is in de volgende zeven deelstaten actief: 

Uttar Pradesh, Jharkand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka en Kerala. 

 

 

Directeur Joke van Zutphen heeft samen met de projectcoördinator in India, Fr. Francis Xavier o.praem., 

in februari 2020 gedurende ruim vier weken onze projecten bezocht. Ter plekke werd met de 

projecthouders de urgentie van nieuwe projecten besproken en beoordeeld. Een tweede bezoek in 

september is niet mogelijk gebleken in verband met Covid-19. 

 

C o v i d - 1 9  

De coronapandemie heeft een enorme impact op de leefomstandigheden van de allerarmsten in India. 

Door de complete lockdown in het voorjaar was er voor velen geen werk meer en vielen de inkomsten 

voor complete gezinnen weg. Er was gebrek aan geld om te voorzien in de dagelijkse levensbehoeften 

en ook het betalen van schoolbijdragen, voor kinderen die onderwijs op de private scholen volgen, was 

niet mogelijk.  

Hierdoor konden de salarissen van de onderwijsmedewerkers niet meer worden betaald.  

Op alle locaties waar wij actief zijn hebben we financiële hulp geboden, zodat voedselpakketten, 

medische hulpmiddelen, mondmaskers, handgels etc. verstrekt konden worden. 

Daarnaast is een aantal scholen financieel ondersteund om het personeel te kunnen betalen. 

De lessen werden voor zover mogelijk online gegeven. De meeste leerlingen hebben geen computer of 

tablet tot hun beschikking. Mobiele telefoon is soms wel voorhanden. Dit is natuurlijk geen optimale 

manier, maar beter dan niets.  
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U t t a r  P r a d e s h  

Uttar Pradesh met de hoofdstad Lucknow, is een van de noordelijke deelstaten en wat oppervlakte 

betreft (236.286 km²) de vierde deelstaat van India. Met een bevolking van ruim 200 miljoen is het 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.  
 

I n d a r a ,  M i r p u r ,  G h o s i  

Solidair met India ondersteunt projecten op het achtergebleven platteland, met name in Indara, Mirpur 

en Ghosi: 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 bevolkings-statistieken. 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. 

Op alle locaties waar wij actief zijn, hebben we in 2020 Covid-19 noodhulp 

geboden, zodat voedselpakketten, medische hulpmiddelen, mondmaskers, 

handgels etc. verstrekt konden worden. 
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De scholen en internaten in Indara, Mirpur en Ghosi helpen om deze achterstand te verminderen. Ze 

staan goed aangeschreven en de ouders zijn bereid om hun kinderen een betere toekomst te geven 

door ze naar school te laten gaan.  

In totaal maken ruim 3.000 kinderen gebruik van de scholen. Op het jongens- en meisjesinternaat in 

Indara en Mirpur verblijven circa 90 kinderen. In Mirpur is een medische post waar eerste hulp verleend 

wordt en vrouwen worden geholpen bij hun bevalling. 
 

L u c k n o w  

In januari 2010 zijn de Ursuline Franciscan Sisters of North India gestart met een project dat gericht is 

op de verbetering van de gezondheidszorg, de hygiëne en op de verbetering van de positie en 

ontplooiing van vrouwen en kinderen in 16 dorpen in het Hardoi district. Daarbij horen activiteiten die 

gericht zijn op geletterdheid en onderwijs.  
 

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 jongeren. 

• Trainingsprogramma’s voor opbouwwerkers. 

• Activiteiten gericht op verbetering van de geletterdheid.  

Voor de uitvoering van deze activiteiten zijn zelfhulpgroepen opgezet, worden bijeenkomsten 

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.   

Buitenschools onderwijs om de kinderen naar een hoger niveau te brengen. 
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J h a r k a n d  

Jharkand met de hoofdstad Ranchi, heeft een oppervlakte van 79.700 km² en telt bijna 32 miljoen 

inwoners. Solidair met India ondersteunt verschillende projecten 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 529 leerlingen. Door het toenemend aantal leerlingen was wederom een 

uitbreiding van de Hindi Medium School noodzakelijk. Deze is in 2020 opgeleverd. Tevens is een eetzaal 

en keuken gerealiseerd voor het internaat. Dit is een hele verbetering, omdat voorheen de kinderen 

buiten moesten eten. 

 

 

 

Naast het reguliere onderwijs, hebben we ook een avondopleiding mogelijk gemaakt. Deze is vooral 

bedoeld voor de schoolgaande kinderen van Hansa en omliggende dorpen. Er zijn ongeveer 55 leerlingen 

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 omstandigheden zich daarvoor niet lenen door slechte huisvesting en geen elektriciteit.  
 

Verder hebben we in Hansa sinds 2011 een succesvolle medische post ingericht, waarvan veel mensen 

baat hebben. Gedurende 2020 hebben we diverse medische kampen en bewustwordings-

bijeenkomsten gehouden, waarbij de focus lag op Covid-19. Zo’n 3.000 mensen uit tien omliggende 

dorpen werden hiermee bereikt. 

  

Door verblijf op het internaat, krijgen deze jongens de kans om zich te 

concentreren op school, krijgen ze goede voeding en leren ze samenwerken. 
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M a d h y a  P r a d e s h  

Madhya Pradesh met als hoofdstad Bhopal, is gelegen in centraal India. Met een oppervlakte van 

308.000 km² en ruim 73 miljoen inwoners is het de derde grootste deelstaat in India.  

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. 
 

I n d o r e  

In 2018 zijn in Indore een tweetal projecten opgestart met voorlopig een looptijd van 3 jaar. 

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 door 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 zes slums in Indore. 

In de arme en achtergestelde bevolkingsgroep, is het met name met de positie van de vrouwen erg 

slecht gesteld. De bewoners hebben onvoldoende inkomsten en gezondheidsproblemen komen 

veelvuldig voor. De geletterdheid van 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. Met name zal worden ingezet op het verbeteren van de positie van de 

vrouwen middels zelfhulpgroepen en inkomensgenererende projecten, zodat de inkomenspositie en 

sociale status van de gezinnen verbetert en men meer economisch onafhankelijk is.  
 

Bij het St. Francisziekenhuis in Indore is in 2019 gestart met de verpleegstersopleiding met zo’n 60 

leerlingen. De school telt in het boekjaar 2020 121 leerlingen en de verwachting is dat dit in 2021 uit zal 

groeien tot 180 leerlingen. De leerlingen verblijven in het nabijgelegen hostel waar zo’n 200 leerlingen 

gehuisvest kunnen worden.   
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M a h a r a s h t r a  

Wat betreft oppervlakte (308.000 km²) en inwonersaantal (ruim 114 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 ruim 18 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 5.000 leerlingen. 

In het sociaal centrum BECC, gelegen vlakbij de school, is in 2018 een inkomensgenererend project 

gestart dat bestaat uit het geven van naailessen gedurende een half jaar. Hiervoor zijn in 2018  

20 naaimachines aangeschaft. In totaal maken jaarlijks 80 meisjes/vrouwen tassen en kleding.  

Dit project is in 2020 afgesloten. 

 

Vanuit het sociaal centrum worden ook 50 senioren ondersteund, die in de sloppenwijken wonen. 

Oudere mensen worden vaak verwaarloosd en ontberen medische zorg. Dit project heeft als doel om 

jaarlijks voor 50 senioren de hygiëne en gezondheidszorg te verbeteren. Ook voedselveiligheid en 

ondervoeding zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Door regelmatige medische controle en het 

verstrekken van voedsel, krijgen ook de ouderen in de arme gezinnen de benodigde medicijnen en 

voldoende te eten. 

Bovendien zorgt het sociaal centrum voor buitenschools onderwijs aan zo’n 80 kinderen. Deze kinderen 

zitten op openbare scholen, waarvan de kwaliteit te wensen overlaat. Door de extra scholing verbetert 

hun niveau. 
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T a m i l  N a d u  

De deelstaat Tamil Nadu met de hoofdstad Chennai, voorheen Madras, is gelegen aan de zuidoostkant 

van India. Het beslaat een gebied van 130.000 km² en heeft een bevolkingsaantal van 67 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. 

Solidair met India zet middelen in voor 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 hebben we hulp geboden aan aidspatiënten in Sembattu. De overheid verstrekt medicijnen 

en rijst. Dit is echter niet voldoende. De meest schrijnende patiënten helpen we door het verstrekken 

van een aanvullend voedselpakket en indien nodig aanvullende medicijnen.  

 

 

Bij de school in Thiruvetriyur is een waterput geslagen, om het tekort aan water op te vangen.  
 

In Sempatti is een inkomensgenererend project opgestart. Sempatti is een van de minst ontwikkelde 

dorpen in het Madujai district. Het grootste deel van de bevolking behoort tot de laagste kaste. De 

inwoners zijn veelal werkzaam in de landbouw en werken tegen lage lonen. Daarbij komt dat als gevolg 

van gebrek aan water, de oogsten regelmatig mislukken. 

Veel vrouwen en gehandicapten hebben geen werk en verblijven thuis. Ook voor hen is het belangrijk 

dat zij in de gelegenheid zijn om te werken en wat extra inkomsten te genereren. 

Doel van het project is het creëren van werk voor 84 vrouwen, waarvan 5 gehandicapt, zodat zij met het 

verdiende geld een menswaardig leven kunnen leiden. Dit doen zij door middel van het winnen van 

garens uit afgedankte kleding, waarna de garens verkocht worden.  
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K a r n a t a k a  

De deelstaat Karnataka, vroeger bekend als Staat van Mysore, ligt aan de westkant van het Deccan 

Plateau. Met een bevolking van ruim 63 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 hightech industrie.  

Solidair met India ondersteunt ontwikkelingsprojecten onder meer in Bangalore en in achtergebleven 

plattelandsgebieden van NR 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 Jewargi verschaft onderwijs aan kinderen met 

een grote leerachterstand (kindarbeiders, enz.) uit tribal dorpen in de omgeving. Momenteel telt de 

school 375 leerlingen (deels intern en deels extern). Er zijn 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 maken kinderen de middelbare school zelden af. De sociale en politieke macht ligt bij de 
hogere kasten. In deze onderontwikkelde omgeving, waar armoede, alcoholisme en werkloosheid aan 
de orde van de dag zijn, trekken vrouwen veelal aan het kortste eind. Er zijn zelfhulpgroepen voor 
vrouwen opgericht met als doelstelling de duurzame ontwikkeling van arme rurale vrouwen. Specifiek 
gaat het hierbij om landbewerkers die geen eigen land bezitten en om kleine grondbezitters. Belangrijke 
is, dat de vrouwen zich bewust worden van hun eigen situatie en leren om zelf betere 
levensomstandigheden na te streven. Uitwisseling tussen vrouwen onderling staat centraal: samen 
discussiëren ze over en werken ze aan oplossingen van hun problemen. 
Om financieel onafhankelijk te worden, geven we trainingen, zoals: naailessen, computertraining, 

tappen van rubber, kweken van paddenstoelen, maken van zeep, tassen en kruidengeneesmiddelen.  
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In Bangalore zet ECHO zich al bijna 20 jaar in om kansarme en kwetsbare kinderen (die in aanraking 

gekomen zijn met justitie) meer opleidingsmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Tot 

nu toe hebben vijf groepen het Hotel Management Programma doorlopen en hebben diverse kinderen 

middels werk hun sociale en financiële positie kunnen verbeteren. In 2020 is gestart met een flinke 

uitbreiding van het opleidingscentrum. Hierdoor kunnen de komende vijf jaar maar liefst 750 leerlingen 

worden opgeleid. 

 

 

K e r a l a  

In de zuidwesthoek van India ligt Kerala met de hoofdstad 

Thiruvananthapuram, een kleine, dichtbevolkte deelstaat met een 

oppervlakte van 38.863 km² en een bevolkingsaantal van meer dan 

32 miljoen.  

In Mananthavady zijn verschillende inkomensgenererende 

projecten gerealiseerd. Er is een productie opgezet voor het maken 

van yoghurt en ghee. Hiermee krijgen zo’n 100 families aanvullende 

inkomsten. Daarnaast is een konijnenhouderij opgezet.  

In 2019 zijn we in Kasaragod gestart met de bouw van een school 

voor gehandicapte kinderen. 

Deze school is in 2020 opgeleverd. Tevens is er een schoolbus 

aangeschaft. 

Door het kweken van paddenstoelen is deze vrouw nu financieel onafhankelijk. 
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De kinderen krijgen niet alleen les, maar ook fysiotherapie, spraaktherapie, medische controle door een 

arts en begeleiding door een verpleegkundige. Voor kinderen die niet naar school kunnen, bieden we 

hulp aan huis. 

 

 

M e e r  i n f o r m a t i e   

Dit is slechts een greep uit de ruim 100 grote en kleine projecten die we jaarlijks ondersteunen. Deze 

zijn onder te verdelen in eenmalige en meerjarige projecten. 

Eenmalige projecten zijn voornamelijk het bouwen van scholen en huisjes, de aanleg waterpompen en 

het opstarten van inkomensgenererende projecten. Meerjarige projecten zijn bijvoorbeeld 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 schoolbijdragen te betalen. Deze projecten ondersteunen we voor een 

langere periode ondersteund en bouwen we geleidelijk af.  

Door middel van voortgangsrapportages laten we zien hoe de projecten zich ontwikkelen. Is een project 

afgerond dan ontvangen onze donateurs een eindrapportage, waarin alle uitgaven worden 

verantwoord. 

 

Op onze website solidairmetindia.nl vindt u meer informatie over de projecten en een verantwoording 

over het gevoerde beleid. Solidair met India probeert de betrokkenheid bij het werk van de Norbertijnen 

in India levend te houden door middel van nieuwsbrieven, de website, sociale media en persoonlijke 

voorlichting.  

 

Zonder hulp van particulieren en organisaties is het onmogelijk om onze projecten te realiseren. 

Dankzij deze steun hebben we vele grote en kleine projecten kunnen realiseren, waarvoor onze 

hartelijke dank. Ook voor de komende jaren is de steun hard nodig. Terwijl de steden in India zich 

ontwikkelen, blijft het platteland ver achter. Er is nog veel te doen.   

In 2020 is de school voor gehandicapte kinderen in Kasaragod opgeleverd. 

http://www.solidairmetindia.nl/
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B A T E N  E N  B E S T E D I N G E N  2 0 2 0  

De baten uit eigen fondsenwerving die betrekking hebben op in 2020 afgesloten projecten bedroegen  

ca. € 1.031.000. Dit bedrag was voldoende om de afgesloten projecten in 2020 in zijn geheel te 

financieren. Hiervoor was een bedrag benodigd van ca. € 1.031.000. 

De kosten voor eigen fondsenwerving, beheer en administratie (in totaal ca. € 83.500) waren ten 

opzichte van 2019 (in totaal ca. € 80.900) hoger, dit werd voornamelijk veroorzaakt door het werven en 

inwerken van een nieuwe directeur. In procenten van de baten uit eigen fondsenwerving bedroegen in 

2020 de totale kosten 8,1 % (2019: 8,01 %). Voor een fondsenwervende instelling een zeer gering 

percentage. 
 

De overige baten (in totaal ca € 35.600) waren lager dan de realisatie in 2019 van ca. € 55.863 als gevolg 

van minder ontvangen bijdragen in de kosten van de stichting, met name vanuit nalatenschappen. 

Het saldo van de financiële baten en lasten in 2020 bedroeg € 49.000. In 2019 was het saldo ook positief 

€ 35.097. Dit verschil kan voornamelijk verklaard worden uit de hogere gerealiseerde koersresultaten.  

In 2020 bedroegen deze ca. € 44.500 positief en in 2019 waren deze ca. € 28.600. De dividend- en 

renteopbrengsten waren in 2020 wat lager dan die over 2019 zijnde ca. € 5.200. 
 

Het beleggingsbeleid 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 Rabobank Oss Bernheze 

omtrent het beleggingsbeleid. 
 

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 2020 bedroeg € 1.067 (2019: 9.064). Van het 

resultaat wordt een bedrag van € 1.067 ten gunste van de overige reserves gebracht. 
 

De baten uit eigen fondswerving liggen dit verslagjaar circa € 20.000 hoger dan in 2019. Hierbij moet 

worden aangetekend dat bij deze baten uit eigen fondswerving ook de projecten betrokken worden die 

uit nalatenschappen gefinancierd zijn (ca. € 155.000) en die in 2019 afgesloten zijn.  

De financiering voor diverse projecten is rond, maar worden pas in een volgend boekjaar - wanneer deze 

projecten definitief zijn gerealiseerd – als baten uit eigen fondswerving in de jaarrekening verwerkt.  
 

Het werven van middelen voor de financiering van onze projecten in India is de afgelopen jaren niet 

eenvoudiger geworden. Belangrijke (semi-)particuliere donateurs / 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 aangegeven dat er niet langer ruimte is voor 

‘eeuwigdurende’ ondersteuning.  
 

  



 

 

Jaarverslag 2020 Stichting Missieprocuur Abdij van Berne Solidair met India 17 / 33 

Verbetering van het leven van de allerarmsten blijft het uitgangspunt van de Stichting Solidair met India 

en impliceert een extra aansporing om nieuwe donateurs/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.  

Onze kracht is, dat wij geen donaties vragen voor de stichting zelf, maar we gericht financiële 

ondersteuning zoeken voor geselecteerde projecten. Bovendien zijn we direct betrokken bij deze 

projecten, werken we samen met uitermate betrouwbare partners ter plekke in India, delen we de 

rapportages met onze donateurs en is de structuur van de stichting transparant. 

 

 

B E S T U U R  

In het verslagjaar 2020 is het bestuur elf keer in vergadering bijeengekomen en er heeft eenmaal een 

overlegvergadering met het Abdijbestuur en met het Comité van Aanbeveling plaatsgevonden.  

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden pro deo. 

Verder zijn we erin geslaagd een nieuwe penningmeester/bestuurslid te benoemen per 1 oktober, 

Martin de Visser. Hij heeft de portefeuille van Bert Bouwens overgenomen. We zijn Bert veel dank 

verschuldigd voor zijn langjarige inzet en betrokkenheid voor de allerarmsten in India. Van onschatbare 

waarde is ook de bijdrage geweest van Jos van der Burght als interim penningmeester in 2020. 

 

 

M E D E W E R K E R S  

Gedurende het verslagjaar hebben zeven vrijwillig(st)ers zich ingezet voor de financiële en projecten-

administratie alsmede de ICT ondersteuning. Mede namens het bestuur wil ik grote waardering 

uitspreken voor het vele werk dat zij jaar in jaar uit met groot enthousiasme en betrokkenheid 

verrichten. 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. 

Op basis van een vrijwilligersovereenkomst ontvangt de vrijwilliger - indien gewenst - voor zijn/haar 

inzet een vergoeding die valt binnen de grenzen van de vrijwilligersregeling.  
 

In november is Joke van Zutphen teruggetreden als directeur van de stichting, vanwege het bereiken 

van de pensioengerechtigde leeftijd. Meer dan een decennium heeft zij zich ingezet op een tomeloze, 

deskundige, nauwgezette, zeer betrokken en energieke wijze. Haar bijdrage is de afgelopen jaren van 

onschatbare waarde geweest. Na een uitgebreide sollicitatieprocedure zijn we erin geslaagd een 

opvolgster te benoemen in de persoon van Anja Bekkers. Zij is per 1 september in dienst getreden. In 

2020 waren er daarom tijdelijk twee werknemers op parttime basis in dienst. Het salaris wordt jaarlijks 

door het bestuur opnieuw vastgesteld. 
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V E R W A C H T I N G E N  V O O R  2 0 2 1  

De begroting voor 2021 van de projecten die door het bestuur zijn goedgekeurd bedraagt ca.  

€ 700.000. De begroting voor 2021 loopt redelijk in de pas met de jaren vóór 2020. In de loop van 2021 

zal dit bedrag naar verwachting nog toenemen door goedkeuring van het bestuur van ontvangen nieuwe 

projectaanvragen en extra noodhulp in verband met Covid-19. Voor een deel van de begrote projecten 

moeten nog donateurs worden geworven en alleen dan pas kunnen deze projecten gerealiseerd 

worden. De kosten voor eigen fondsenwerving, beheer en administratie voor 2021 zijn begroot op ca. € 

83.000 welke kosten naar wij verwachten slechts gedeeltelijk door opbrengsten van beleggingen en 

overige baten gedekt zullen worden. Voor 2021 is een break-even resultaat begroot.  

 

Deze ontwikkeling baart de Stichting Solidair met India al een aantal jaren zorgen. 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. Een volledige dekking van de algemene 

kosten (uit opbrengsten van beleggingen en overige baten) blijft een moeilijk haalbare doelstelling. Het 

bestuur heeft daarom nieuw beleid moeten ontwikkelen om de dekking van de algemene kosten te 

blijven realiseren. Wij vragen onze donateurs een klein percentage van het gedoneerde bedrag (indien 

nodig) te mogen besteden aan de dekking van de algemene kosten. Mocht dit onvoldoende zijn, dan 

zullen we de resterende kosten dekken uit de gelden die we hebben ontvangen uit nalatenschappen. 

Daarmee denken we onze algemene kosten op een eerlijke en verantwoorde wijze te dekken, en de 

bestaanszekerheid van de stichting te waarborgen. 

 

V E R A N D E R I N G E N  I N  2 0 2 1  

Per 1 september 2021 is Alex Peters om gezondheidsredenen teruggetreden als voorzitter van de 

Stichting Solidair met India. De afgelopen vijf jaar heeft Alex zich met grote betrokkenheid ingezet voor 

onze stichting, letterlijk met hart en ziel. De afgelopen maanden misten wij zijn relativerende en 

prikkelende opmerkingen, zijn gedegen manier van het leiden van de bestuursvergaderingen en 

natuurlijk zijn humor. Sinds februari heeft het bestuur gezocht naar een geschikte opvolger, terwijl Henk 

Kappen de rol van interim voorzitter op zich nam. 

Voor zijn opvolging is unaniem de keuze gevallen op Antoine Wintels. Hij heeft leidinggevende en 

adviserende functies bekleed diverse organisaties. Hij is zeer gemotiveerd om zich actief te gaan inzetten 

als voorzitter van onze stichting, om ook de allerarmsten in India perspectief te bieden.  

 

Heeswijk-Dinther, 23 september 2021 

Henk Kappen,  

Interim Voorzitter 
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B E S T U U R S S A M E N S T E L L I N G  E N  D I R E C T I E  

Het bestuur en directie van de stichting is per 31 december 2020 als volgt samengesteld: 

 

B e s t u u r  

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 R.A.W. Tanke o.praem. Lid 

De heer M. Menkveld Lid 

De heer I.J.G.T. van Lin Lid 

 

D i r e c t i e  

Mevrouw J.A.M. van Zutphen  

 

C o m i t é  v a n  A a n b e v e l i n g  

De heer W.T.G. Bens MBA, voorzitter ZLTO 

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 

 

A d r e s g e g e v e n s  

Stichting Solidair met India 

Abdijstraat 49  

5473 AD Heeswijk-Dinther 

0413 – 296 384  /  299 209 

info@solidairmetindia.nl 

www.solidairmetindia.nl 

 

R S I N / F i s c a a l  n u m m e r  

816853083 

 

B a n k g e g e v e n s  

Rabobank: NL18 RABO 0120 1106 60 

 

V a s t s t e l l i n g  j a a r r e k e n i n g  v o o r g a a n d  b o e k j a a r  

Het bestuur van de stichting heeft op 27 februari 2020 de jaarrekening 2019 vastgesteld conform de 

jaarrekening zoals die is opgenomen in het rapport d.d. 27 februari 2020.  

http://www.solidairmetindia.nl/
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Voorlichtingsbijeenkomst in Gondai over het belang van onderwijs voor kinderen. 

Covid-19 noodhulp 2020: uitdelen voedselpakketten. 
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J A A R R E K E N I N G  2 0 2 0   
 

B a l a n s  p e r  3 1  d e c e m b e r  2 0 2 0  

(na verwerking resultaat) 
 2020 2019 
         

 € € € € 

A c t i v a  

Vaste activa 

Materiële vaste activa  813  – 

Vlottende activa 

Vorderingen en overlopende activa 13.401  38.756  
Effecten  728.071  652.215  
Liquide middelen 568.330  778.163  
       
    1.309.802  1.469.134 
 
         
Totaal activa  1.310.615  1.469.134 
         
 

P a s s i v a  
 
Reserves  
Continuïteitsreserve 118.311  118.311  
Bestemmingsreserves 76.121  76.121  
Overige reserves 170.817  147.836  
       
    365.249  342.268 
 
 
Langlopende schulden inzake doorlopende projecten   512.228  35.442 
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden inzake doorlopende projecten 411.926  533.526 
Schulden aan projecten 0  39.705  
Vooruit ontvangen van donoren 13.095  509.257  
Overige kortlopende schulden 8.117  8.936  
       
    433.138  1.091.424 
 
         
Totaal passiva  1.310.615  1.469.134 
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S t a a t  v a n  b a t e n  e n  l a s t e n  o v e r  2 0 2 0  
 
 Werkelijk 2020 Begroot 2020 Werkelijk 2019 
            

 € € €  € € 

B a t e n  
 

Uit eigen fondsenwerving 
Particulieren  82.339    70.349 
Kerkelijke instellingen 78.482    74.408 
Stichtingen en fondsen 609.269    692.668 
Bedrijven  4.680    6.848 
Nalatenschappen 256.185    166.441 
           
    1.030.955 926.030   1.010.714 
Overige baten  35.579 50.000   55.863 
            
Som der baten  1.066.534 976.030   1.066.577 
           
 

L a s t e n  
 

Besteed aan doelstellingen 
Onderwijs   604.850   518.455 
Gezondheidszorg  150.051   242.109 
Werkgelegenheid  122.645   53.429 
Sociale projecten  126.414   101.931 
Pastorale projecten  26.995   95.790 
         
    1.030.955 926.030   1.011.714 
Werving baten 
Kosten eigen fondsenwerving  2.832 2.700   3.272 
 

Beheer en administratie 
Kosten    80.649 80.795   77.624 
           
Som der lasten  1.114.435 1.009.525   1.092.610 
           
 

Saldo financiële baten en lasten  48.968 5.500   35.097 
           
 

Resultaat                 1.067 -27.995   9.064 
           
 

Resultaatbestemming 

Toevoeging/onttrekking aan: 
Overige reserves  1.067 -27.995  10.064 
Bestemmingsreserve Noodfonds India 0 0   -1.000 
Bestemmingsreserve Onderhoud  0 0   0 
           
    1.067 -27.995   9.064 
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T o e l i c h t i n g  a l g e m e e n  

 

R i c h t l i j n e n  

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

 

 

O p r i c h t i n g  

De ‘Stichting Missieprocuur Abdij van Berne Solidair met India’, verkort te duiden als ‘Stichting Solidair 

met India’ is opgericht op 30 december 2005 en is gevestigd te Heeswijk-Dinther. De akte van 

oprichting werd verleden voor notaris Mr. C.R.M. Wedemeijer te Berlicum. 

 

 

D o e l  

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 gemeen-

schappen en instellingen. 

 

 

I n s c h r i j v i n g  K a m e r  v a n  K o o p h a n d e l  

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

 

 

A N B I  

Sinds 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst Stichting Solidair met India 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. 

 

A l g e m e e n  

Resultaat en vermogen worden bepaald op basis van historische kosten. De grondslagen voor 

waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand boekjaar. 
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G r o n d s l a g e n  v o o r  w a a r d e r i n g  

Transacties in vreemde valuta 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers 

van afwikkeling. 

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:  Stelselwijziging 

De waarderingsgrondslag van de effecten wordt gewijzigd omdat dit het inzicht in de jaarrekening verbetert. 

De effecten worden vanaf verslagjaar 2020 als volgt gewaardeerd: De eerste verwerking is tegen de reële 

(beurs) waarde, waarbij ervan uitgegaan kan worden dat bij een zakelijke transactie de reële waarde gelijk is 

aan de kostprijs. Afhankelijk van de vervolgwaardering kunnen de transactiekosten meegenomen worden in de 

waardering van de effecten. In overleg met de accountant is besloten om het eigen vermogen aan het einde 

van de periode van het voorgaande boekjaar niet aan te passen.  

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 2020. 

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. 

In overleg met de accountant is de waardering van de effecten in 2020 overgegaan naar actuele waarde. Om de 

schommelingen van koerswinsten en -verliezen niet in de jaarlijkse resultaten terug te laten zien is besloten om 

de koerswinsten en -verliezen rechtstreeks in de overige reserve op te nemen. 

Langlopende schulden inzake doorlopende projecten  

De langlopende schulden inzake doorlopende projecten hebben betrekking op projecten welke voor meerdere 

jaren zijn toegezegd. 

Kortlopende schulden  

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs welke gelijk is aan de nominale 

waarde.   
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G r o n d s l a g e n  v o o r  r e s u l t a a t b e p a l i n g  

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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T o e l i c h t i n g  o p  d e  b a l a n s  

 

M a t e r i ë l e  v a s t e  a c t i v a  

 
Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2019 € 
 

Aanschafwaarden  10.056 
Afschrijvingen -10.056 
   
   0 
   
 
Overzicht mutaties 2020 
 

Stand 31 december 2019 0 
Investeringen 855 
Afschrijvingen -42 
   
Stand 31 december 2020 813 
   
 
Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2020 € 
 

Aanschafwaarden  9.356 
Afschrijvingen -8.543 
   
   813 
   
 
 2020 2019 
     

 € € 

V o r d e r i n g e n  e n  o v e r l o p e n d e  a c t i v a  

Vooruitbetaald voor projecten 12.582 37.000 
Rente Rabobank doelreserveren en beleggersrekening  31 76 
Te vorderen teruggave dividendbelasting  788 475 
Vooruitbetaalde kosten 0 1.205 
    ___ 
   13.401 38.756 
     
Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. 
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E f f e c t e n           €        € 

 
Balans 1 januari 2020 652.215 
Bij: Aankoop effecten in 2020 750.174 
Af: Verkoop effecten in 2020 -740.725 
   
   9.449 
   
   661.664 
Bij: Mutatie gerealiseerde koersresultaten  66.407 
   
Balans 31 december 2020 728.071 
    

De koerswaarde van de effecten per 31 december 2020 bedraagt € 728.071. 

Op 23 december 2020 is het beheer van de effectenportefeuille van open bewaargeving naar  

Rabo beheerd beleggen overgegaan, dit houdt in dat het beheer nu ook formeel volledig bij de 

Rabobank is neergelegd. In overleg met de accountant is besloten om de effecten tegen de actuele 

waarde per balansdatum te gaan waarderen. De effecten worden aangehouden ter belegging. 

 
 
 
 2020 2019 
     

L i q u i d e  m i d d e l e n  € € 

Kas   1.154 1.207 
Rabobank Rekening-courant  309.576 92.924 
Rabobank Doelreserveren 249.000 670.000 
Rabobank Beleggersrekening  8.600 14.032 
     
   568.329 778.163 
     
 
Het bedrag van de Rabobank Doelreserveren wordt aangehouden op een afzonderlijke rekening, voor 

zover deze nog niet direct benodigd is voor financiering van de projecten. In verband met de negatieve 

rente op banksaldo's boven de € 100.000,- (dit was in eerste instantie € 250.000,-) zijn de saldo's 

verdeeld over de verschillende  rekeningen. 

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 

Rabobank Oss Bernheze omtrent het beleggingsbeleid.  



 

 

Jaarverslag 2020 Stichting Missieprocuur Abdij van Berne Solidair met India 28 / 34 

R e s e r v e s   
 

 2020 2019      

_ € € € € 

Continuïteitsreserve 

Saldo 1 januari  / 31 december (onveranderd)  118.311  118.311 

 

Bestemmingsreserves 

Noodfonds India 

Saldo 1 januari  20.660   21.660 

Af: Mutaties 2020 (resultaatbestemming) 0   -1.000 

     

_
 

Saldo 31 december  20.660  20.660 

 

Reserve voor onderhoud 

Saldo 1 januari 55.461  15.461 

Af: Mutaties (resultaatbestemming) 0  0 

    _
 

Saldo 31 december  55.461  55.461 
      

_
 

Totaal bestemmingsreserve  76.121   76.121 
     
  
 

Overige reserves 

Vrij besteedbare reserve 

Saldo 1 januari  147.836  138.771 

Bij:  Effectenresultaat i.v.m. waarderingsverandering 21.915  0 

Bij:  Mutaties (resultaatbestemming)  1.067  9.065 
      

 

Saldo 31 december   170.817  147.836 
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L a n g l o p e n d e  s c h u l d e n  i n z a k e  d o o r l o p e n d e  p r o j e c t e n   

 € 

Saldo 1 januari 2020 35.442 

Bij: Mutatie langlopende verplichtingen 2020 476.786   
 

 

Saldo 31 december 2020  512.228 
   

 

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

 

 

Onder de post ‘Langlopende schulden’ is het niet bestede,  gereserveerde deel van ontvangen 

nalatenschappen dat na 2022 wordt gebruikt, opgenomen ter grootte van samen € 442.880. In 2019 

stond deze post nog onder de post ‘Vooruit ontvangen van donoren’. In januari 2019 heeft het bestuur 

besloten dit saldo over de komende vier jaar te spreiden. Daarbij wordt 60 % aangewend voor grote 

projecten waarin geïnvesteerd wordt samen met andere donoren en onze bijdrage maximaal 50 % is. 

Daarnaast zal  25 %  worden besteed aan kleinere projecten, waarvoor geen of onvoldoende donoren 

gevonden kunnen worden. Tot slot wordt 15 % van het saldo gereserveerd als bijdrage in de dekking 

van de algemene kosten.  Van alle (tot nu toe vijf) ontvangen nalatenschappen (totaal € 1.234.056) is 

de afgelopen jaren € 91.850 overgeboekt als bijdrage in de dekking van de algemene kosten. 

 

 

 

 2020 2019 
     

 € € 

K o r t l o p e n d e  s c h u l d e n  

Kortlopende schulden inzake doorlopende projecten 411.926 533.526 

Schulden aan projecten 0 39.705 

Vooruit ontvangen van donoren 13.095 509.257 

Accountantskosten 3.500 3.872 

Nog te betalen vakantiegeld 944 1.772 

Loonheffing  2.658 1.282 

Overige schulden 1.015 2.010 
     

   433.138 1.091.424     
 

Alle schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. 
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T o e l i c h t i n g  o p  d e  s t a a t  v a n  b a t e n  e n  l a s t e n  

 
 2020 2019 
     
 € % € % 
Baten uit eigen fondsenwerving 

Particulieren 82.339 8 70.349 7 
Kerkelijke instellingen 78.482 8 74.408 7 
Stichtingen en fondsen 609.269 59 692.668 69 
Bedrijven 4.680 0 6.848 1 
Nalatenschappen 256.185 25 166.441  16 
         
   1.030.955 100 1.010.714 100 
         
Besteed aan doelstellingen 

Onderwijs 604.850 59 518.455 51 
Gezondheidszorg 150.051 15 242.109 24 
Werkgelegenheid 122.645 12      53.429 5 
Sociale projecten 126.414 12 101.931 10 
Pastorale projecten 26.995 3 95.790 9 
         
   1.030.955 100 1.011.714 100 
         
 

 Werkelijk Begroot Werkelijk 
 2020 2020 2019 
       

 € € € 
Baten uit eigen fondsenwerving 1.030.955           926.030 1.010.714 
Besteed aan doelstellingen -1.030.955          -926.030   -1.011.714        
 0 0 -1.000
  
Kosten eigen fondsenwerving -2.832 -2.700 -3.272 
Kosten beheer en administratie -80.648 -80.795 -77.624 
Overige baten 35.579 50.000 55.863 
Saldo financiële baten en lasten 48.968 5.500 35.097        
Resultaat 1.067 -27.995 9.064        
Totaal van besteed aan doelstellingen in % 
van de som der baten (bestedingspercentage baten) 96,66% 94,88% 94,86% 
       
Totaal van besteed aan doelstellingen in % 
van de som der lasten (bestedingspercentage lasten)    92,5% 91,73% 92,60% 
        
Totale kosten eigen fondsenwerving in % 
van de baten uit eigen fondsenwerving    0,27% 0,29% 0,32% 
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 Werkelijk Begroot Werkelijk 

 2020 2020 2019 

       

 € € € 

Specificatie kosten eigen fondsenwerving en 

kosten beheer en administratie naar kostensoort 

Publiciteit en werving 2.832 2.700 3.272 

Personeelskosten 58.499 55.295 54.453 

Kantoorkosten 18.210 15.000 15.465 

Reiskosten 3.167 10.000 7.317 

Afschrijvingen 43 0 0 

Overige kosten 729 0 389 
      

 

   83.480 82.995 80.896       
 

 

Specificatie personeelskosten 

Salarissen  49.270 41.000 40.992 

Sociale lasten 9.122 7.500 7.404 

Pensioenlasten 26 6.545 5.831 

Reiskosten 81 250 226 
      

 

   58.499 55.295 54.453       
 

 

Overige baten 

Onder de overige baten zijn de opbrengsten opgenomen van de ontvangen bijdragen in de algemene 

kosten van de stichting. Deze bedroegen in 2020  € 35.579  (2019  € 55.863). 

Voor 2020 was begroot een bedrag van € 50.000. 

 

 

Specificatie saldo financiële baten en lasten 

Dividend- en renteopbrengsten 9.403 10.000 10.604 

Kosten effecten -3.955 -3.500 -3.335 

Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten 44.491 0 28.650 

Bankrente en -kosten -971 -1.000 -822 
      

 

   48.968 5.500 35.097       
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O V E R I G  
 

V a s t s t e l l i n g  j a a r r e k e n i n g  2 0 2 0  

 

Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in haar vergadering 

van 23 september 2021. 

 

 

De heer A.C.S.M. Peters 

Voorzitter 

 

 

De heer H.J.L. Kappen 

Vice-voorzitter 

 

 

De heer M.A.M. de Visser 

Penningmeester 

 

 

De heer M.A. Kok 

Secretaris 

 

 

De heer I.J.G.T. van Lin 

Lid 

 

 

De heer M. Menkveld 

Lid  

 

 

De heer R.A.W. Tanke o.praem. 

Lid  
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B e o o r d e l i n g s v e r k l a r i n g  
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