EEN KLEIN GEBAAR MET GROTE GEVOLGEN!!!

JAARVERSLAG 2015 VAN DE
STICHTING DE VRIENDENKRING VAN FATHER JESUDOSS.
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1. Voorwoord
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss.
Father Jesudoss was pastoor in Vlijmen en Haarsteeg in de jaren 2006 tot en met november
2011. Van zijn toelage, het beperkte inkomen dat pastores in Nederland ontvangen, is hij in
2007 gestart met het financieel ondersteunen van kansarme mensen en in het bijzonder
studenten in India.
Bij zijn vertrek in 2011 is door hem een studiefonds opgericht. Het doel was van de rente van
het belegd vermogen kinderen te laten studeren die zelf en of hun ouders niet in staat zijn
de gewenste studie geheel of gedeeltelijk te betalen. In 2013 is gebleken dat de
renteopbrengst niet toereikend is 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 Vincentiusvereniging Sint Jan Geboorte uit Vlijmen.
Gezien de omvang van de activiteiten en de behoefte om deelnemers aan De Vriendenkring
van actuele informatie over de diverse activiteiten, in met name India, te voorzien was er
begin 2015 behoefte aan een zelfstandig rechtspersoon met onder andere een eigen
website.

Mahatma Gandhi zei:
Onderwijs is de basis voor de ontwikkeling
van het bewustzijn van een ieder en de
opbouw van de samenleving.
Op veel scholen beginnen de lessen met het
door een leerling voorlezen van een actueel
artikel uit de krant gevolgd door een
bespreking van het nieuws.
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2. Oprichting van de Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss
Op 19 januari 2015 heeft een initiatiefgroep besloten tot oprichting van een zelfstandig
rechtspersoon. Als naam is gekozen voor: Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss.
De Stichting is bij akte d.d. 13 maart 2015, verleden door notaris mw. mr. E.A.Th.M. Gijzenvan Mierlo opgericht.

De oprichters zijn dhr. dr. P.A.M. de
Jong en mw. J.M.H. Achten.

Voor de eerste maal traden als bestuurder aan dhr. dr. P. de Jong (voorzitter),
mw. J.M.H. Achten (secretaris) en dhr. A.W.J. van Aart (penningmeester).
Dhr. P.H. van Delft treedt op als administrateur.
Het bestuur van de Stichting is het bestuur van de Vincentiusvereniging Sint Jan Geboorte
Vlijmen dankbaar dat De Vriendenkring enige jaren onder de paraplu van genoemde
vereniging heeft mogen functioneren.

3. Doelstelling van de stichting
Het doel van de Stichting is de toekomstmogelijkheden van kansarme mensen te verbeteren
in, maar niet uitsluitend, ontwikkelingslanden zoals India. Daar is de nood het hoogst.
De Stichting wil dit doel bereiken door vooral jongeren te stimuleren onderwijs te volgen. Zij
geeft daartoe vooral financiële en materiële steun. In voorkomende gevallen zet de
Stichting zich ook in om de woon- en leefsituatie van arme mensen te verbeteren.
De Stichting streeft geen grote projecten na en probeert zoveel mogelijk personen,
verenigingen en stichtingen in Nederland te interesseren in het werk van fr. Jesudoss en
confraters.
Door jaarlijks een bedrag over te maken wordt men automatisch aangemerkt als Vriend.
Aanmelden is dus niet nodig. Met elke bijdrage, van klein tot groot, is de Stichting blij, omdat
het fr. Jesudoss en zijn confraters stimuleert te werken voor de allerarmste mensen.
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4. Bestuursverslag over 2015
Na de oprichting op 13 maart kwam het bestuur in 2015 viermaal bijeen. Er zijn afspraken
gemaakt over de diverse taken van de bestuursleden en van de administrateur.
Er zijn diverse zaken geregeld zoals het briefpapier, het email adres, een website is gebouwd
en de ANBI status is aangevraagd en verkregen met ingang van 13 maart 2015. In april is een
brochure uitgegeven onder het motto:
EEN KLEIN GEBAAR MET GROTE GEVOLGEN.
Met fr. Jesudoss is regelmatig contact. Tot juni 2015 was hij werkzaam als administrator van
het St. Paul`s Seminarie in de stad Trichy ( 1 miljoen inwoners ) en per 15 juni 2015 is hij
benoemd tot financieel directeur van het St. John`s National Academy of Health in de stad
Bangalore ( 9 miljoen inwoners ).
Het academisch ziekenhuis is in 1975 opgericht door het college van Bisschoppen in India.
Als financieel directeur van dit grote academische ziekenhuis ( 1400 Bedden ) ontvangt hij,
zoals elke priester in de betrokken Bisdommen ongeveer € 70,-- per maand.
Om activiteiten te kunnen ontplooien op onderwijskundig, sociaal en maatschappelijk gebied
heeft hij de financiële steun van De Vriendenkring daarom hard nodig.
Ook is er regelmatig overleg met fr. Jesuraja en fr. Mariyan. Fr. Jesuraja is momenteel
werkzaam als directeur van de St. Joseph Matriculation school in Devakottai en fr. Mariyan is
de secretaris van de Bisschop in Sivagangai. Onderwerp van gesprek is steeds de voortgang
van de diverse activiteiten en de behoefte aan financiële ondersteuning.
Fr. Jesudoss was, vergezeld door fr. Mariyan, van 27 mei tot en met 8 juni op uitnodiging van
enige vrienden in Nederland om onder andere de priesterwijding van dr. P. de Jong op 31
mei bij te wonen. Tijdens zijn verblijf heeft fr. Jesudoss ook een interview gegeven aan de
lokale omroep HTR en het weekblad De Scherper. Op 6 juni is een bijeenkomst
georganiseerd met de deelnemers aan De Vriendenkring. 75 personen maakte gebruik van
de gelegenheid om fr. Jesudoss weer te kunnen spreken.

Aandachtig gehoor op 6 juni 2015.
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De direct betrokkenen van links naar rechts:
mw. H. van Delft-Achten,
dhr. dr. P. de Jong,
Fr. Jesudoss,
Fr. Mariyan,
dhr. P. van Delft,
dhr. F. van Aart.

Tijdens de bijeenkomst dankte de voorzitter allen die meegewerkt hebben aan de oprichting
en opstarten van de stichting.
Op zijn geheel eigen wijze dankte fr. Jesudoss voor de hem en zijn confraters ter
beschikkinggestelde financiën. Maar ook voor de grote belangstelling en betrokkenheid van
velen voor het sociaal en maatschappelijk werk in zijn geboorteland.
Het bestuur overweegt elk jaar een bijeenkomst met De Vriendenkring te organiseren.

Fr. Jesudoss en fr. Mariyan hebben een
kazuifel meegebracht als cadeau voor dr. Piet
de Jong vanwege zijn priesterwijding
op 31 mei 2015.

Naast asperges hebben de eerwaarde heren
ook boerenkool gegeten.
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5. De financiële verantwoording over 2015
Bijlage 1 van dit verslag geeft de Balans per 31 december 2015, bijlage 2 geeft de Staat van
ontvangsten en uitgaven over 2015. Bijlage 3 geeft een specificatie van de uitgaven voor de
activiteiten in 2015. In de staat van ontvangsten en uitgaven (bijlage 2) en in de specificatie
van de uitgaven (bijlage 3) is ook de begroting 2016 opgenomen.
Het bestuur is tevreden over de financiële gang van zaken. Mede door een aantal bijzondere
giften stegen de ontvangsten van € 16.336,-- in 2014 naar € 22.828,-- in 2015.
Zoals al vermeld liepen de ontvangsten en uitgaven van De Vriendenkring tot 13 maart
2015 via de Vincentiusvereniging Sint Jan Geboorte Vlijmen. Om praktische redenen zijn in
de cijfers over 2015 ook de ontvangsten en uitgaven van De Vriendenkring, nog niet zijnde
een zelfstandige Stichting, van 1 januari tot 13 maart 2015 opgenomen.

Schooljeugd in Rameshwaram op
het eiland Pamban.

Visafslag op het eiland Pamban
gelegen ten zuiden van India via
een brug verbonden met het
vaste land.
Fr. Mariyan is op dit eiland geboren.
Zijn vader is visser.
Fr. Jesudoss en fr. Jesuraja waren op
dit visserseiland werkzaam.
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a) Toelichting op de balans per 31 december 2015
Het verloop van het vermogen is als volgt (bedragen in €):
Vermogen per 1 januari 2015
Voordelig saldo over 2015

876,287,-

Vermogen per 31 december 2015

1.163,-

Het vermogen per 1 januari 2015 is de vordering van de Vriendenkring op de
Vincentiusvereniging Sint Jan Geboorte Vlijmen.
Het startvermogen van de Stichting is op 13 maart 2015 € 2.764,--. Dit betreft het saldo per
1 januari 2015 van € 876,-- plus de ontvangsten min uitgaven in de periode van 1 januari
2015 tot en met 13 maart 2015 van € 1.888,--.

b) Toelichting op de ontvangsten in 2015
De bijdrage van de deelnemers aan De Vriendenkring is als volgt verdeeld (bedragen in €):
2014

2015

Overige jaarlijkse bijdragen
Totaal jaarlijkse bijdragen
Bijzondere giften

3.620,450,650,4.720,300,5.020,6.316,11.336,5.000,-

4.195,465,450,5.410,490,5.900,6.866,12.766,10.061,-

Totaal bijdragen van deelnemers

16.336,-

22.828,-

Automatische incasso’s
• Kwartaal
• Halfjaar
• Jaar
Subtotaal
Periodieke overschrijvingen
Subtotaal
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Jaarlijkse bijdragen € 12.766,--.
Tot en met 31 december 2015 zijn 30 opdrachten tot automatisch incasso van een jaarlijkse
bijdrage afgegeven. Per 1 januari 2016 zijn er 6 periodieke overschrijvingen. Als bestuur zijn
wij bijzonder blij met de opdrachten tot automatisch incasso en periodieke overschrijvingen
omdat dit enige zekerheid geeft van jaarlijkse ontvangsten. Er zijn 5 deelnemers die een
onderhandse schenkingsovereenkomst hebben getekend waardoor hun jaarlijkse bijdrage,
volgens de huidige belastingwetgeving, voor 100% aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
Ongeveer 80 deelnemers maken elk jaar een bedrag over waaronder 4 stichtingen en 3
ondernemers.
Bijzondere giften € 10.061,--.
Naast giften in de vorm van een opdracht tot automatisch incasso, een periodieke
overschrijving of een jaarlijkse storting zien Vrienden en Vriendinnen van fr. Jesudoss
aanleiding bij een bijzondere gebeurtenis een gift te doen. Wij noemen er enige:
• Schenking bij een ontvangen erfenis,
• Bij een priesterwijding,
• Omdat men het eerste AOW pensioen heeft ontvangen,
• Collecten bij een uitvaart,
• Flessenaktie vormelingen parochie H Augustinus ( € 186,-- ),
• Jubileum weekend zangkoor Amazing ( € 445,-- ).
• Bij een verjaardag,
• Een bruiloft.

Kerk in Chennai.
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c) Toelichting op de uitgaven voor de diverse activiteiten in 2015
Bijlage 3 geeft de specificatie van de uitgaven voor de diverse activiteiten in 2015. Ter
toelichting vermelden wij het volgende:
Ondersteuning studenten € 11.007,-Door fr. Jesudoss en twee priesters en een non, die met hem samenwerken, is in het
kalenderjaar 2015 € 11.007,-- uitgegeven voor ondersteuning van studenten. Over elk
studiejaar stuurt fr. Jesudoss ons een zeer gedetailleerd overzicht met de naam van de
student, de plaats van herkomst van de student, het soort onderwijs, de contactpersoon en
de omvang van de financiële steun. Om privacy redenen wordt dit overzicht niet
gepubliceerd maar is bij het secretariaat ter inzage.
In het studiejaar 1 juni 2014 tot en met 30 april 2015 is door fr. Jesudoss of door zijn
bemiddeling aan 46 studenten financiële steun verleend in de vorm van een bijdrage in het
collegegeld, huisvesting of in levensonderhoud. Eind 2015 studeren 43 studenten voor
rekening van de Stichting.
Omdat, wat wij noemen, basis onderwijs door de overheid moet worden gesubsidieerd
worden alleen studenten gesteund die vervolgonderwijs volgen. Die vorm is te vergelijken
met ons MBO, HBO en Universitair onderwijs. Het betreft studies voor bijvoorbeeld
verpleegkundige, leraar geschiedenis, economie of wiskunde, ICT specialist of bouwkundige.
Op 30 juni 2015 hadden 23 studenten een toezegging van financiële steun tijdens hun
resterende studieperiode.

Fr. Jesudoss met enkele
priesterstudenten.

Er zijn in het studiejaar 2014-2015 15 studenten afgestudeerd die vanuit Nederland
financieel werden ondersteund. Met de afgestudeerden is afgesproken dat, wanneer zij een
goed betaalde baan hebben gevonden, zij ook een student financieel gaan ondersteunen.
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Giften aan de rijstpastoor € 493,-Vanuit Nederland is al bijna 8 jaar oud-pastoor fr. Lourdu in de stad Poona ( 3 miljoen
inwoners ) financieel ondersteund. Fr. Lourdu gaf straatkinderen, voor zover mogelijk,
onderdak en rijst te eten. De oud-pastoor is op 7 januari 2016 plotseling overleden. Hij is 74
jaar geworden. Geprobeerd wordt dit project voort te zetten.
Ondersteuning armen op het eiland Pamban € 535,-Fr. Jesuraja, tot juni 2015 pastoor in Rameshwaram ( 45 duizend inwoners ) op het eiland
Pamban, waarop vooral arme vissers wonen, heeft in 2015 € 535,-- uitgegeven voor steun
aan een door brand getroffen gezin, twee arme studenten, aankoop van leermiddelen voor
kinderen van twee weduwen en steun aan drie gezinnen waarvan de vissersboot gekapseisd
was.
Steun school voor blinde en doofstomme leerlingen € 1.478,--.
Begin december heeft een grote watersnood plaatsgevonden in de regio Chennai ( 9 miljoen
inwoners ). Op een bepaalde dag is in 4 uur tijd 39 centimeter (!!) regen gevallen. Ruim 3
miljoen mensen zijn geëvacueerd en honderden mensen zijn omgekomen.
Om de school voor blinde en doofstomme
kinderen weer geschikt te maken voor gebruik
is, na overleg met ons bestuur , € 1.478,-uitgegeven. Een aannemer heeft de school
schoongemaakt.
Toegezegd is in 2016 een bijdrage van € 1.500,- te doen voor reparatie of vervanging van
beschadigde leermiddelen als dat nodig is.
Rijst en dekens voor getroffenen watersnood Cuddalore € 1.528,--.
In het weekend van 20 december is fr. Jesudoss met twee priesters en twee nonnen met zijn
auto naar Cuddalore in de regio Chennai gereden. Daar heeft hij 1.500 kilo rijst en 300
dekens gekocht. Nonnen in de buurt hebben de rijst in zakken van 5 kilogram verpakt. Met
een beschikbaar gestelde vrachtauto zijn zij naar het dorp Cuddalore gereden en hebben de
dekens en rijst aan arme, door de watersnood dakloze, mensen uitgereikt. De Aktie heeft €
1.528,-- gekost.

Een zakje met 5 kg rijst wordt
overhandigd aan door de watersnood
dakloos geworden mensen.
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Uitgaven voor sociale en maatschappelijke doelen € 1.941,-In 2015 heeft fr. Jesudoss naast zijn activiteiten voor studenten zich ook beziggehouden met
allerlei sociale en maatschappelijke werkzaamheden. Hij heeft bijvoorbeeld veel tijd besteed
aan de ernstig zieke priesterstudent Alexander, de opvang van de gezinnen van gevangen en
een heeft in dorpen gezorgd voor toiletten voor met name jonge meisjes. Daarvoor heeft hij
onder andere veel reis en verblijfkosten gemaakt.
Dotatie Studiefonds € 4.603,--.
Dit bedrag is tegen een vastrentende waarde belegd bij de Indianbank.
Aan het bestuur en aan de vrijwilligers zijn geen betalingen gedaan.

6. Vooruitblik 2016
Het bestuur streeft ernaar dat het aantal deelnemers in 2016 zal toenemen en de financiële
bijdragen minimaal gelijk zullen blijven. Met fr. Jesudoss en zijn confraters overleggen wij
steeds over de te besteden bedragen. Voldoende beschikbare gelden zal fr. Jesudoss en de
zijnen stimuleren zich in te zetten voor de doelgroep. Fr. Jesudoss onderhoudt de contacten
met studenten niet allemaal zelf. Hij wordt, zoals reeds vermeld, ondersteund door twee
priesters en een non.
Nu fr. Jesuraja geen pastoor meer is op het eiland Pamban zijn sinds kort een pastoor en een
non bereid gevonden om in dit aandachtsgebied het sociale en maatschappelijke werk voort
te zetten.
Het continueren van de opvang van straatkinderen in Poona heeft onze aandacht.
Tot slot kunnen wij u mededelen dat inmiddels de dames Yolande van den Assem-van Delft
en Lies van Eggelen-Geurds toegetreden zijn tot het bestuur. Beide dames hebben met Fr.
Jesudoss samengewerkt. Als bestuur zijn wij heel blij dat de dames zich met ons willen
inzetten om het werk van fr. Jesudoss en zijn confraters te ondersteunen.
Het bestuur van de Stichting ziet het jaar 2016 met vertrouwen tegemoet.
Aldus vastgesteld op 29 maart 2016.

Dhr. dr. P. de Jong
Voorzitter

Mw. H. van Delft-Achten
Secretaris

Dhr. F. van Aart
Penningmeester
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Bijlage 1 – Balans per 31 december 2015
(Bedragen in €)
ACTIVA
Rekening courant Rabobank
Spaarrekening Rabobank

balans per

Totaal activa
PASSIVA
Vermogen
Totaal passiva

1 jan 2015

13 mrt 2015

31 dec 2015

353,523,-

441,2.323,-

514,649,-

876,-

2,764,-

1.163,-

876,-

2,764,-

1.163,-

876,-

2,764,-

1.163,-

Bijlage 2 – Staat van ontvangsten en uitgaven over 2015
(bedragen in €)

Begroot 2016

Werkelijk 2015

Subtotaal
Overige jaarlijkse bijdragen
Totaal jaarlijkse bijdragen
Bijzondere giften
Totaal ontvangsten exclusief rente
Ontvangen rente

5.760,1.740,7.500,6.000,13.500,6.000,19.500,0,-

5.410,490,5.900,6.866,12.766,10.061,22.827,20,-

Totaal ontvangsten inclusief rente

19.500,-

22.847,-

UITGAVEN
Diverse activiteiten
Kosten bank, website, algemeen
Subtotaal
Voordelig saldo

19.000,500,19.500,0,-

22.250,310,22.560,287,-

Totaal uitgaven

19.500,-

22.847,-

ONTVANGSTEN
Automatische incasso’s
Periodieke overschrijvingen
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Bijlage 3 – Specificatie uitgaven voor activiteiten in 2015

(bedragen in €)
Ondersteuning studenten
Studiehulp via fr. Jeeva en fr. Mariyan
Giften aan de rijstpastoor
Ondersteuning armen op het eiland Pamban
Steun school voor blinde en doofstomme leerlingen
Rijst en dekens voor getroffenen watersnood Chennai
Uitgaven voor sociale en maatschappelijke doelen
Dotatie studiefonds
Onvoorzien
Totaal uitgaven

Begroot 2016
11.000,700,0,500,1.500,0,2.000,2.300,1.000,-

Werkelijk 2015
11.007,665,493,535,1.478,1.528,1.941,4.603,0,-

19.000,-

22.250,-

