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Betreft: Beleidsplan 2017 Stichting De Vriendenkring van Fr. Jesudoss

Inleiding
Father Jesudoss ( geboren 1969 )  was pastoor in Vlijmen en Haarsteeg in de jaren 2006 tot en met 
november 2011. Van zijn beperkt inkomen in Nederland is hij in 2007 gestart met het financieel 
ondersteunen van kansarme studenten in zijn geboorteland India. In genoemde periode wist hij ook 
anderen in Nederland te motieveren lokaal in India opgestarte projecten financieel te ondersteunen.
Bij zijn afscheid in 2011 is door Fr. Jesudoss een studiefonds opgericht. Door diverse giften en een 
eigen inbreng van Fr. Jesudoss werd een bedrag van € 25.000,-- verkregen. Dit bedrag is in India 
rentedragend belegd bij de Indian bank. Het doel was van de renteopbrengst jongeren te laten 
studeren. Met name in 2013 is gebleken dat de renteopbrengst ontoereikend was om de vele 
verzoeken tot ondersteuning te honoreren. Een tweetal vrienden van Fr. Jesudoss hebben in dat jaar 
een Vriendenkring opgericht als onderdeel van de Vincentius vereniging te Vlijmen. Het doel was  
middelen beschikbaar te stellen voor studie, maar ook om eigen projecten te realiseren. Gezien de 
omvang van de activiteiten en de behoefte om de deelnemers aan de Vriendenkring  van actuele 
informatie te voorzien over de activiteiten in India was er behoefte aan een zelfstandig rechtspersoon 
met een eigen website.

Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss.
Bij akte verleden door notaris mr. E A Th M Gijzen-van Mierlo is op 13 maart 2015 de Stichting De 
Vriendenkring van Father Jesudoss voor onbepaalde tijd opgericht. De stichting is gevestigd in 
Vlijmen, gemeente Heusden. De stichting is per 13 maart 2015 aangemerkt als algemeen nut 
beogende instelling ( ANBI ) dossiernummer 99.111.

Strategie 
Statutaire doelstelling
De Stichting stelt zich ten doel de toekomstmogelijkheden van met name kansarme mensen te 
verbeteren in  ontwikkelingslanden zoals India. 
De Stichting wil dit doel bereiken door vooral jongeren te stimuleren onderwijs te volgen. De Stichting 
geeft daartoe vooral financiële en materiële steun. De doelgroep is met name studenten waarvan de 
ouders of hun verzorgers niet in staat zijn de studie van hun kinderen geheel of gedeeltelijk te betalen.
In voorkomende gevallen zet de Stichting zich ook in om de woon- en leefsituatie in 
ontwikkelingslanden, zoals India, te verbeteren. Daarbij hebben gerichte maatregelen in de woon- en 
leefsituatie in relatie tot verbetering van de primaire gezondheid van mensen de bijzondere aandacht.

Afwezigheid van winstoogmerk
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle middelen worden aangewend ten behoeve van de 
doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo
Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig 
het doel van de Stichting.

Missie
De Stichting wil haar doelstelling bereiken door het geregisseerd regionaal onder de aandacht 
brengen van de naamdrager van de Stichting, dit in de vorm van artikelen in de regionale papieren 
media, interviews op de lokale televisie of acties in de geloofsgemeenschappen. In alle vormen van 
aandacht zal de vraag, direct of indirect, om de Stichting financieel te steunen worden gesteld. Indien 
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gewenst en mogelijk organiseert het bestuur  jaarlijks een bijeenkomst voor de deelnemers (de 
vrienden en vriendinnen van Fr. Jesudoss’).

Beleid
Type projecten van de instelling
Conform de doelstelling van de Stichting, de toekomstmogelijkheden van met name kansarme 
mensen te verbeteren in ontwikkelingslanden, worden door aan de Stichting bekende en geverifieerde
contactpersonen in die ontwikkelingslanden verzoeken aangedragen. In overleg met de 
contactpersoon wordt een verzoek geanalyseerd en getoetst aan de doelstellingen. Op grond hiervan 
worden projecten gedefinieerd. De projecten zijn uiteenlopend in grootte, van de oprichting / inrichting 
van klaslokalen, het realiseren van een toiletgelegenheid voor meisjes bij scholen zodat zij de hele 
maand onderwijs kunnen volgen, tot aan individuele personen en dan met name kinderen in kansarme
situaties. Voor alle projecten geldt dat de besteding actief gemonitord wordt. Gelden bestemd voor 
individuele personen komen niet in bezit van die personen maar worden geoormerkt aan de 
contactpersoon of scholen overgemaakt.

Werving van de gelden
Voor de werving van de gelden wordt een tweesporen - beleid aangehouden:
� Structurele inkomsten door met de deelnemers zoveel als mogelijk een periodieke ( kwartaal, 

halfjaar of jaarlijks) bijdrage overeen te komen. Leden die geen periodieke bijdrage wensen af te 
spreken worden actief jaarlijks om een bijdrage gevraagd;

� Inkomsten uit acties. Door de periodieke acties en artikelen in de regionale media wordt aandacht 
gevraagd voor het werk van de Stichting.  

Beschikken over vermogen van de instelling
Het bestuur stelt elk boekjaar een begroting op van de te verwachten inkomsten en uitgaven.
Zij komt periodiek, met een frequentie van tenminste 4 maal per jaar bijeen en  bespreekt dan de 
voortgang van de goedgekeurde verzoeken projecten en de ingekomen verzoeken met betrekking tot 
de doelstelling van de Stichting. In nauwe afweging met het doel om financiële hulp of ondersteuning 
voor een langere termijn te bieden, wordt door het bestuur een afweging gemaakt. 

Beheer
Kostenstructuur
Het bestuur van de Stichting en eventuele vrijwilligers verrichten de werkzaamheden voor de Stichting 
zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat.

Vermogen van de instelling
De Stichting draagt per ultimo van elk kalenderjaar zorg voor het opstellen van een balans waarin de 
vermogensopbouw wordt verklaard. Tevens wordt jaarlijks een overzicht opgesteld van:
� alle ingekomen giften en schenkingen van de deelnemers, 
� alle door de Stichting verstrekte bijdragen met een omschrijving van de projecten.
� alle niet vermijdbaar gemaakte kosten door de Stichting om als zodanig te kunnen functioneren.

Administratie
Het beheer van de website en de administratie wordt gevoerd door de administrateur heer P H van 
Delft in overleg met een lid van het bestuur.  De penningmeester is belast met de incassering van de 
periodiek toegezegde giften en schenkingen. De administrateur doet de geaccordeerde betalingen, 
verzorgt de boekhouding, is betrokken bij het opstellen van de begroting en jaarrekening en verschaft 
het bestuur de gewenste en noodzakelijke informatie.
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Vaststelling.
Het beleidsplan 2017 is door het bestuur vastgesteld op 14 november 2016.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss bestaat uit vijf personen:

Voorzitter de eerwaarde heer Dr. P.A.M. de Jong
Secretaris: mevrouw J.M.H. van Delft – Achten
Penningmeester: mevrouw Y van den Assem- van Delft
Bestuurslid mevrouw L van Eggelen- Geurds
Bestuurslid mevrouw M van Hove- van de Weijenberg

_ _ _ _ _
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