EEN KLEIN GEBAAR MET GROTE GEVOLGEN!!!

JAARVERSLAG 2017 VAN DE
STICHTING DE VRIENDENKRING VAN FATHER JESUDOSS.
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1. Voorwoord
Dit is het derde jaarverslag van De Stichting Vriendenkring van fr. Jesudoss. Helaas was er in
2017 geen bezoek van fr. Jesudoss. Zijn drukke werkzaamheden, als Associate DirectorFinance, in het St.John’s National Academy of Health Scienses in Bangalore gaven hem niet
de gelegenheid om Nederland aan te doen. Gelukkig heeft hij wel bezoek
uit Nederland ontvangen. In februari bezocht onze secretaris Hanneke
van Delft en haar man Piet Zuid India. Er was ook in Nederland contact
met Indiase vrienden van fr. Jesudoss namelijk fr. Clement Raja en zijn
broer Britto uit Verkotta van het eiland Rameswaram in Zuid India. De
beleving van de reis van Hanneke en Piet en de gesprekken met fr.
Clement en zijn broer staan op onze website en getuigt ervan dat hulp
aan kansarme kinderen en jongeren in Zuid-India noodzakelijk blijft.
Dit is voor het bestuur van De Vriendenkring van fr. Jesudoss een reden
om extra hun best te blijven doen.

2. Historie Fr. Jesudoss
Jesudoss Rajamanickam is geboren in 1969 te Pannamaravatthu, een dorp in Zuid Oost India.
Hij is opgegroeid in een voor Indiase begrippen welvarend gezin. Dat wil zeggen dat fr.
Jesudoss de kans kreeg om te studeren. Fr. Jesudoss is in 1998 tot priester gewijd. Hij heeft
daarna benoemingen gehad in diverse parochies in zuidoost India, waaronder in Pamban op
het zeer arme eiland Rameswaram.
Zijn werkzaamheden op het eiland heeft fr. Jesudoss gestimuleerd op te komen voor de
allerarmsten. Hierbij liet fr. Jesudoss zich leiden door de woorden van Mahatma
Gandhi: “Onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van het bewustzijn van een ieder en de
opbouw van de samenleving.”
In 2004 was fr. Jesudoss voor een theologische studie in Nederland. het priestertekort in
Brabantse parochies zorgde ervoor dat De bisschop van Den Bosch, monseigneur A.
Hurkmans, in 2005 een beroep deed op fr. Jesudoss. Met toestemming van de bisschop in
India is fr. Jesudoss in Oss begonnen.
Fr. Jesudoss werd in 2006 benoemd tot pastoor van de parochie Sint Jan Geboorte in Vlijmen
en de parochie H Lambertus in Haarsteeg. Het communicatievermogen van fr. Jesudoss was
de basis voor een succesvolle samenwerking. Zowel parochianen als mensen van buiten
voelden zich door hem aangesproken om samen het verschil te maken.
Na afloop van zijn benoemingstermijn van 5 jaar in de parochies van Vlijmen en Haarsteeg is
fr. Jesudoss eind 2011 teruggekeerd naar India. Hij is in mei 2012 voor 3
jaar benoemd tot administrator, docent en waarnemend rector van het
St. Paul’s Seminarie in de grote stad Trichy.
In de weekeinden verrichtte fr. Jesudoss pastoraal werk in de arme
wijken van Trichy, in parochies in de regio en in een gevangenis. Vanaf
juni 2015 tot heden is fr. Jesudoss werkzaam in St John's National
Academy of Health Sciences Bangalore ( 11.8 miljoen inwoners ). Dit
grote ziekenhuis heeft 1.400 bedden en dit aantal is in 2017 uitgebreid
tot 2.000. Fr. Jesudoss is hier benoemd door het college van
bisschoppen van India als Associatie Director Finance.
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3. Doel van de stichting
Het doel van de stichting is om de toekomstmogelijkheden van kansarme jongeren te
verbeteren in ontwikkelingslanden zoals India. Daar is de nood hoog, maar we sluiten hulp
aan andere landen niet uit.
De stichting wil dit doel bereiken om jongeren te stimuleren en kans te geven op onderwijs,
zodat zij door hun opleiding aan het werk komen. De stichting hoopt dat afgestudeerde
jongeren ook andere kansarme jongeren kunnen ondersteunen.
De stichting geeft financiële en materiële steun. Als er een beroep op de stichting wordt
gedaan om een woon- en leefsituatie van arme mensen te verbeteren dan is zij daartoe
bereid. 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
medewerkers, priesters en zusters.
Door jaarlijks een bedrag over te maken wordt men automatisch aangemerkt als Vriend. Met
elke bijdrage, van klein tot groot, is de Stichting blij.
De stichting heeft een ANBI status. Dit betekent: Algemeen Nut Beogende instelling.
Voorwaarden:
• Inzet voor 90% algemeen belang
• Geen winstoogmerk
• Mensen die werken voor de instelling voldoen aan integriteitsnormen
• Bestuurders mogen niet over het vermogen beschikken alsof het een eigen
vermogen is.
• Beloning kan bestaan uit onkostenvergoeding
• Er is een actueel beleidsplan
• Redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen
• Geld dat overblijft na opheffing stichting wordt besteed aan een ANBI met soortgelijk
doel
• Voldoet aan de administratieve verplichtingen
• Gegevens publiceren via internet

4. Bestuur in 2017
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.
De bestuursleden zijn:
Dr. Piet de Jong, voorzitter
Hanneke van Delft – Achten, secretaris
Yolande van den Assem - van Delft, penningmeester
Miriam van Hove -van de Weijenberg, bestuurslid
Lies van Eggelen – Geurds, bestuurslid
Piet van Delft ondersteunt het bestuur als administrateur
Adres secretariaat: Europlaan 6, 5252 BB Vlijmen.

4

-5-

5. Communicatie
Het bestuur hecht er grote waarde
aan om haar vrienden op de hoogte
te houden van de ontwikkelingen.
Ons belangrijkste
communicatiemiddel is de website.
Zodra er nieuws is vindt er een
publicatie plaats. Als het belangrijk
nieuws stellen we onze vrienden daarvan via een mail of per post op de hoogte.
Ook nodigt de website bezoekers uit om deelnemer te worden aan De Vriendenkring.
In het kader van de wet op de privacy is het lastig om de hulpverlening naar personen in
beeld te brengen. Zie het overzicht bij punt 7 aangeboden studierichtingen 2017
Met behulp van de nieuwe brochure, opgesteld in december 2016,
probeerden we de Vriendenkring onder de aandacht te brengen. We
verspreidden de brochures in kerken en openbare gelegenheden zoals
bibliotheek en gemeentehuis.
In 2017 werkte het bestuur samen met de Vincentiusvereniging St. Jan
Geboorte en parochie H. Augustinus. Het contact met fr. Jesudoss wordt
verzorgd door een aantal bestuursleden. Dat gaat per e-mail, per
telefoon of per skype.

6. Bestuursverslag over 2017.
Het bestuur kwam in 2017 vijf maal bijeen.

In de bestuursvergaderingen is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
• Nieuw beleidsplan 2018-2019
• Jaarverslag 2016
• PR beleid en de Website
• Bespreken verzoeken om financiële ondersteuning van projecten.
• Volgen van de hulpverlening aan studenten.
• Financieel halfjaarverslag 2017 en begroting 2018.
• Organisatie Vriendendag op 14 oktober
• Samenwerking met de Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte en de parochie H.
Augustinus.
Conclusie
De Stichting heeft de opgenomen studieverplichtingen kunnen uitvoeren en aangevraagde
projecten kunnen verlenen.
Werven van nieuwe donateurs is lastig. Er bestaan veel stichtingen met goede doelen. Het is
moeilijk om je als stichting te onderscheiden. Gelukkig hebben we trouwe vrienden. Ook
werden we verrast een paar mooie schenkingen.
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7. Aangeboden studierichtingen 2017
Studierichting
Gezondheidszorg
• verpleging
Gezondheidszorg
• medicijnen

MBO

HBO
11

Universiteit
6
5

Onderwijs
Economie
Wetenschap
ICT
Techniek

2
2

3

2
12
5
3
3

Geschiedenis

2

Wis- en scheikunde

3

Engels

1

Totaal

4

14

42

60 studenten beroepsopleiding
( van eerste tot en met vijfde jaars)

Studierichtingen en aantallen
basisschoolondersteuning
Middelbare school ondersteuning
32
1
33 studenten steun bij basis- en middelbaaronderwijs
93 studenten in 2017 onderwijs genoten!!!!
Vanwege de privacy van de studenten kunnen wij geen namen en/of foto’s vrijgeven. De
studenten hebben ieder een eigen verhaal, hun persoonlijke omstandigheden en
toekomstdromen zijn voor ieder anders.
Zo kregen wij een brief van Agnes. Zij is een studente en komt uit een zeer arme familie.
Agnes heeft een jongere broer die basisonderwijs volgt. Agnes wil straks haar brood kunnen
verdienen op een kantoor als accountant en volgt daarvoor een opleiding op het Ananda
college in Davakottai.
De vader van Agnes wordt ingehuurd, als er werk is, als taxichauffeur. De familie heeft een
klein stukje grond waar de moeder hun eigen voedsel verbouwt en verkoopt. Met het kleine
inkomen van de familie zijn de eerste twee jaren van de studie van Agnes betaald. Toen brak
een slechte periode aan. Het regende gedurende een langere periode weinig en een periode
van droogte werd voorspeld. De groente verdorde en er groeide niets meer. Dat betekende
dat er niet voldoende inkomen meer was voor de studie van Agnes. De bijdrage van het
Studiefonds zorgde ervoor dat Agnes haar school toch kan afmaken. Agnes is hier enorm
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dankbaar voor, net zoals de andere 92 studenten die in het afgelopen jaar hulp ontvangen
hebben. Voor hen betekent deze ondersteuning een wereld van verschil. Voor deze jonge
mensen geldt dat een afgeronde opleiding meer kans biedt op werk en inkomen.

8. Activiteiten
Samenwerking Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte, parochie H. Augustinus en de
Vriendenkring van fr. Jesudoss
Sinds het vertrek van fr. Jesudoss (2011) uit
Vlijmen wordt er elk jaar op de St. Jansdag in
de parochie St. Jan Geboorte een collecte
gehouden voor het Studiefonds van fr.
Jesudoss. Ook de extra giften van één jaar
zijn bestemd voor het studiefonds. Dit jaar
kregen we een verzoek van fr. S. Britto
Jeyabalan, collega van fr. Jesudoss, om
computers te mogen aanschaffen voor St.
Antony's Middelbare School. Hij hield een
pleidooi voor de jeugd van Pamban van het eiland Rameswaren. Deze jongeren krijgen door
hun arme ouders niet de kans om aan de moderne ontwikkelingen van de maatschappij deel
te nemen, zoals computerkennis. Fr. Britto vroeg om €2.800,- voor de aanschaf van
computers en tafels. De samenwerking met de Vincentiusvereniging en de Parochie heeft er
mede toe geleid dat de dit bedrag bij elkaar gebracht kon worden.
De opbrengst van St. Jansdag en de giften bedroeg €1.000,Sinds de opening van de Vincentiuswinkel heeft de Vincentiusvereniging “projecten” op de
agenda gezet. Er wordt gedoneerd aan buitenlandse projecten als er een binding is met
Heusden. Nou dat is er zeker met fr. Jesudoss. Zowel de parochianen als de vrienden blijven
hem een warm hart toedragen. De Vincentiusvereniging schonk ook €1.000,- Tenslotte
vulde Stichting de Vriendenkring van fr. Jesudoss het bedrag aan met € 725,-- tot €2.725,Dit was een mooie samenwerking.
Op 16 augustus ontvingen we een mail van fr. Jesudoss. De computers zijn gekocht en staan
op de plaats van bestemming. Fr. Jesudoss dankt alle gevers van harte. “Vanwege uw
initiatief kunnen de arme studenten computeronderwijs krijgen. Hartelijk dank voor uw
tijdige hulp. Uw hulp wordt altijd gewaardeerd en is waardevol”.
14 oktober : Vriendenbijeenkomst, een prachtige
zomerdag!
Ruim 40 vrienden troffen elkaar op zaterdag 14 oktober
in parochiezaal de Lantaarn in Vlijmen die was
aangekleed in Indiase sfeer met kleedjes op de tafels en
versieringen aan de wand. De vrienden hebben genoten
van de publicatiewand met prachtige, actuele foto’s
over de omgeving en achtergrond waar fr. Jesudoss
woont en werkt.
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Na een hartelijk welkom door de voorzitter Piet de Jong werden we ook door fr. Jesudoss
met een videoboodschap welkom geheten. Dit maakte indruk. Even later waren de vrienden
diep ontroerd toen er een rechtstreekse skypegesprek met fr. Jesudoss was. Op het grote
videoscherm kwam hij direct vanuit India in beeld en raakte hij in gesprek met de vrienden.

Met een brede lach, zoals we dat van hem kennen, wanneer hij vrienden herkent en heel
bewogen wanneer hij spreekt over zijn leven en werk daar. We horen hem weer zeggen:
“Het komt goed ..”en wij hebben daar alle vertrouwen in. Want het gaat goed met hem, met
zijn gezondheid, zijn werk en met zijn inzet voor meer dan negentig studenten. Fr. Jesudoss
is dankbaar voor de ondersteuning die, vanuit een warm hart, ook gegeven is voor noodhulp
bij de overstroming, aankoop van naaimachines en computers.
Fr. Joe, pastoor in Schijndel, had een boeiend verhaal over het leven in India. Hij legde uit
dat het verschil daar tussen arm en rijk enorm is. Fr. Joe vertelde dat op het platteland de
mensen vaak in grote armoede leven en niet beschikken over schoon drinkwater of sanitair.
De kindersterfte is hoog. Kindermishandeling, kindermisbruik en kinderarbeid is heel
gewoon. Er is een wet dat kinderen tussen de 6 en 14 jaar naar school toe moeten. Toch
gaan veel kinderen niet. Er is geen geld, geen school, of de kinderen moeten werken.
Goed onderwijs en een vakopleiding biedt kinderen de kans op een betere toekomst, een
kans op een baan om de armoede te ontstijgen. Daarom is de inzet door fr. Jesudoss voor de
studenten zo belangrijk. Aldus fr. Joe.
Tineke van Schijndel, verbonden aan de stichting Solidair met India, hield een inleiding over
de activiteiten van deze stichting. De stichting, gelieerd aan de Norbertijnen van Berne,
ondersteunt concrete ontwikkelingsprojecten op het gebied van educatie, gezondheidszorg
en sociale voorzieningen, ongeacht klasse of religie.
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Bezoek van fr. Clement
Begin juli 2017 werden we verrast met een aankondiging van een bezoek van fr. Clement
Raja en zijn broer Britto uit Verkotta van het eiland
Rameswaram in Zuid India. Zij waren te gast bij Hermien
van ’t Hoog (oud parochiaan en vrijwilliger Vlijmen) en
haar zus Els. Graag wilden ze Vlijmen bezoeken om
kennis te maken met de werkgroep van de Vastenactie
om die persoonlijk te danken voor de donatie van de
Vastenactie 2014. Natuurlijk hadden zij ook
belangstelling voor Vlijmen en Haarsteeg, omdat het vijf
jaar lang het werkterrein was van fr. Jesudoss. Op 13 juli
hebben we hen ontvangen.
In 2014 maakte voorzitter Adrie Verboord van de dekenale Vastenactie Heusden kennis met
fr. Clement Raja. Fr. Clement Raja is een gedelegeerde van de bisschop en tevens directeur
van de St. Joseph Higher Secondary school in Verkotta op het eiland Rameswaram. In januari
2016 waren Hermien en Els in India op bezoek en konden zij met eigen ogen zien dat de
klaslokalen gebouwd werden. In februari 2017
aanschouwden Hanneke en Piet van Delft dat de
school volop in bedrijf is. Inmiddels is de leiding van
deze school overgedragen aan Fr. Anthony Samy. Fr.
Clement Raja kreeg van de bisschop een nieuwe
opdracht in de plaats Mangalam.
De St. Josesph Higher Secondary school heeft nu 246
leerkrachten en 1200 studenten in de leeftijd van 12
tot en met 18 jaar. De helft wordt betaald door de
overheid, de andere helft door het bisdom. Hulp voor
deze school is altijd welkom.
De reis van Hanneke en Piet van Delft
Hanneke en Piet maakten een mooie reis in februari 2017. Er werd veel cultuur en natuur
gesnoven. Ook de ontmoeting met de familie van fr. Jesudoss, met zijn collega’s in het St.
John`s Hospital en op diverse plaatsen zijn priestercollega’s stond op het programma. Op
onze website treft u bij Nieuws – Reisverhalen vijf prachtige verslagen van deze reis in Zuid
India aan. De moeite waard om ze nog eens te lezen. Hieronder een paar momenten uit deze
reis, die te maken hebben met het Studiefonds.
St. John’s medical College in Bangalore
De dagelijkse leiding is in handen van vier
directeuren. De algemeen directeur is fr. dr. Paul.
Fr. Jesudoss is de Associate Director Finance en
krijgt daarvoor een vergoeding van € 150,– per
maand !!. De twee andere directeuren zijn medici.
Fr. Jesudoss is verantwoordelijk voor de financiën
van de gehele organisatie en met de algemeen
directeur verantwoordelijk voor het
personeelsbeleid, realisering en beheer van de
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gebouwen en de benodigde faciliteiten van het geheel. De Vriendenkring ondersteunt
kansarme jongeren om bij het St. John`s te studeren.
Trichy
Op een van de dagen bezochten ze in alle vroegte het seminarie waar fr.
Jesudoss van medio 2012 tot 2015 als administrator werkzaam was. Het
was een gezellig weerzien. Naast zijn opvolger fr. Panneer Selvem spraken
ze ook met een goede vriend van fr. Jesudoss fr. Jeevaraj, moraal theoloog.
Deze father ondersteunt fr. Jesudoss bij zijn werk van het financieel
ondersteunen van studenten ten laste van het Studiefonds.

Devakottai en Karankadu
In Devakottai bezochten ze hun vriend fr. Jesuraja. Zoals het langzamerhand de normale
ontvangst is geworden werden ze begroet door de
schooljeugd en de ceremonie met feestdoeken en
dergelijke.
In Karankadu werden we door Fr. Samy en de
scholieren werden Hanneke en Piet ook groots
verwelkomd. Meisjes en jongens voerden diverse
dansjes uit. Hanneke en Piet mochten een lintje
doorknippen bij een lokaal waar drie computers
stonden opgesteld. Het tweede lintje werd
doorgeknipt bij een lokaal waar vijftien trapnaaimachines stonden. De computers en
trapnaaimachines zijn gekocht van de gelden die de Parochie Vlijmen in 2016 beschikbaar
had gesteld. Meisjes en vrouwen krijgen naailes. Het is de bedoeling van fr. Samy om aan
iedere vrouw een trapnaaimachine te geven als ze slaagt. De achterliggende gedachte van fr.
Samy is dat de geslaagden met het doen van naaiwerk wat bij kunnen verdienen. De
aanschaf van een computer kost circa € 360,– en een eenvoudige trapnaaimachine € 100.
St. Joseph`s Higher Secondary School Verkotta Rameswaram
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In overleg met de bisschop van Sivaganga en fr. Jesudoss is de opbrengst van de Vastenactie
2014 van het Dekenaat Heusden besteed aan de bouw van klaslokalen voor de St. Joseph
Higher Secondary School. Op de St. Joseph school werden zij door fr. Clement Raja en
collega`s volgens het bekende ritueel ontvangen. Fr. Clement Raja is de gedelegeerde van de
bisschop en in feite de manager van de school. De docent die computerles doceert gaf aan

dat ze nu over vijf computers kan beschikken. Om beter les te kunnen geven is het gewenst
om er twintig bij te krijgen. De aankoopprijs van één computer bedraagt 25.000 rupees is €
357,– en met bureautje erbij € 428.–. Het nieuwe gebouw ligt ongeveer 200 meter van de
overige gebouwen. Tijdens het bezoek van Hanneke en Piet in 2017 aan deze school bleek
dat er onvoldoende schoondrinkwater was in het nieuwe gebouw. Een
waterzuiveringsapparaat was hier dringend nodig. Gekozen is voor een apparaat van 500
liter (€ 2.880,-) . De Vriendenkring heeft deze installatie gedoneerd. Na de feestelijke
‘opening’ is nu voor alle kinderen schoondrinkwater beschikbaar.
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Overlijden van diaken Alexander
Op het seminarie begeleidde fr. Jesudoss tussen 2012 en 2015 student Alexander. Helaas is
diaken Alexander al vanaf 2014 ziek. Tijdens een medisch onderzoek in Trichy werd
geconstateerd dat hij geen nierfunctie meer had. Geld voor een dure operatie was er niet.
Een aantal deelnemers aan De Vriendenkring zorgde ervoor dat de nodige operatie
uitgevoerd kon worden. Fr. Jesudoss heeft er voor gezorgd dat diaken Alexander in het St.
John’s National Academy of Health in Bangalore opgenomen kom worden. Ook regelde hij
dat de moeder van Alexander en zijn broer in Bangalore aanwezig konden zijn. Fr. Jesudoss
spande zich in om diaken Alexander voor zijn dood tot priester te laten wijden. De dag voor
de priesterwijding is diaken Alexander overleden. Wij condoleren ouders en collega’s met
het verlies van diaken Alexander.

9. De financiële verantwoording over 2017
Toelichting op de balans per 31 december 2017
Het verloop van het vermogen is als volgt (bedragen in €):
Vermogen per 1 januari 2017
Nadelig saldo over 2017

1632
1166

Vermogen per 31 december 2017

466

De balans per 31 december 2017 is als bijlage 1 aan dit rapport toegevoegd. In 2017 is
€23.985,-- ontvangen van de vrienden en is € 25000,-- overgemaakt naar India. Dit verklaart
na verrekening van kosten het nadelig saldo over 2017 groot € 1.166,--.

Toelichting op de ontvangsten in 2017
Bijlage 2 geeft een specificatie van de ontvangsten en uitgaven in 2017.
De bijdrage van de deelnemers aan De Vriendenkring is als volgt weer te geven (bedragen in
Euro`s:

Automatische incasso’s
• Kwartaal
• Halfjaar
• Jaar
Subtotaal
Periodieke overschrijvingen
Subtotaal
Overige jaarlijkse bijdragen
Totaal jaarlijkse bijdragen
Bijzondere giften en sponsoring
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2015

2016

2017

4.495,-465,-450,-5.410,-490,-5.900,-6.866,-12.766,-10.061,--

4.400,-400,-525,-5.325,-960,-6.255,-4.835,-11.090,-23.741,--

4.300,-485,-1.000,-5.785,-880,-6.665,-4.720,-11.385,-12.595,--
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Totaal bijdragen van deelnemers

22.828,--

34.831,--

23.980,--

Jaarlijkse bijdragen € 11.385,--.
Per 31 december 2017 zijn 35 opdrachten tot automatisch incasso van een gift afgegeven. Er
zijn 7 opdrachten aan een bank gegeven tot een periodieke overschrijving van een gift
€6.665,-- is op deze wijze ontvangen. Voor de stichting zijn deze opdrachten van groot
belang omdat zij een nagenoeg zekere inkomstenbron betekenen.
Bijzondere giften en sponsoring € 12.595,--.
Dit betreft onder andere giften naar aanleiding van:
* Een bijzondere verjaardag,
* De opbrengst van de Vastenactie in de parochie Bokhoven,
* Giften met schenkingsakte ( € 11.000,-- ),
* Persoonlijke sponsoring van een bijzondere medisch studente,
* Flessenactie vormelingen parochie H. Augustinus € 99,--.

Toelichting op de uitgaven voor de diverse activiteiten in 2017.
Bijlage 3 geeft de specificatie van de uitgaven voor de diverse activiteiten in 2017. Ter
toelichting vermelden wij het volgende:
Ondersteuning studenten € 16.160,-In 2017 is € 16.160,--uitgegeven voor financiële ondersteuning van studenten tegenover
€12.338,-- in 2016. Fr. Jesudoss stuurt elk jaar een zeer gedetailleerd overzicht van de aan
een bepaalde student gedane financiële ondersteuning. In 2017 is aan 93 studenten
financiële ondersteuning verleend tegenover 60 in 2016. De financiële steun wordt niet aan
de student uitgekeerd maar rechtstreeks aan de instelling waar men studeert.
Aan het bestuur en aan vrijwilligers zijn geen betalingen gedaan.

10. Vooruitblik 2018
•

•
•

Het blijft een wens van fr. Jesudoss en ons bestuur de activiteiten en de beschikbare
geldmiddelen onder te brengen in een zelfstandig rechtspersoon in India. Tot op
heden blijkt dit een moeizaam proces maar fr. Jesudoss en wij blijven actief.
Het is de bedoeling in 2018 weer een Vriendendag te organiseren.
Het bestuur streeft ernaar dat het aantal vrienden in 2018 zal toenemen en de
financiële bijdragen minimaal gelijk zullen blijven. Met fr. Jesudoss en zijn confraters
overleggen wij steeds over de te bestede bedragen. Voldoende beschikbare gelden
zal fr. Jesudoss en de zijnen stimuleren zich in te zetten voor de doelgroep.

Het bestuur van De Stichting Vriendenkring van fr. Jesudoss ziet het jaar 2018 met
vertrouwen tegemoet.
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Aldus vastgesteld op 13 – 06 – 2018
Dhr. Dr. P de Jong
Voorzitter

Mw. H. van Delft-Achten
Secretaris

(getekend exemplaar lig bij de secretaris)
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Mw. Y van den Assem-van Delft
Penningmeester
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Bijlage 1 – Balans per 31 december 2017
(Bedragen in €)

balans per

ACTIVA
Rekening courant Rabobank
Spaarrekening Rabobank
Totaal activa
PASSIVA
Vermogen
Totaal passiva

31 december
2016

31 december
2017

132,-1.500,--

311,-155,--

2.764,--

466,--

2.764,--

466,--

2.764,--

466,--

Bijlage 2 – Staat van ontvangsten en uitgaven over 2017
(bedragen in €)

Begroot 2018

Werkelijk 2017

Werkelijk 2016

5.520,-930,-6.450,-5.000,-11.450,-0,-11.000,-22.450,--

5.785,-880,-6.665,-4.720,-11.385,-0,-12.595,-23.980,--

5.325,-930,-6.255,-4.835,-11.090,-1.825,-16.916,-29.831,-5.000,--

0,--

5,--

Totaal ontvangsten inclusief rente

22.450,--

23.985,--

34.831,--

UITGAVEN
Diverse activiteiten
Kosten bank, website, brochure etc.
Subtotaal
Voordelig saldo
Nadelig saldo

21.500,-500,-22.000,-450,--

25.000,-151,-25.151,--

34.000,-362.-34.362,-469,--

Totaal uitgaven

22.450,--

ONTVANGSTEN
Automatische incasso’s
Periodieke overschrijvingen
Subtotaal
Overige jaarlijkse bijdragen
Totaal jaarlijkse bijdragen
Sponsoring 80 van De Langstraat
Bijzondere giften
Totaal ontvangsten exclusief rente
Nagekomen schenking 2015
Ontvangen rente
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-1.166,-23.985,--

34.831,--
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Bijlage 3 – Specificatie uitgaven voor activiteiten in 2017

(bedragen in €)
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Begroot 2018

Ondersteuning studenten
Studiehulp via fr. Jeevaraj en fr. Mariyan
Waterzuiveringmachine St. Joseph Higher
Secondary school Verkottu
Ondersteuning armen via fr. Jesuraja
Aandeel aankoop computers school Pamban
Ondersteuning familie broeder Alexander
Uitgaven voor sociale en maatschappelijke doelen
Kosten auto
Bijdrage aankoop computers en naaimachines Fr.
Saminathan
Dotatie studiefonds
Onvoorzien

11.000,-2.000,--

Werkelijk
2017
16.160,-651,--

Werkelijk
2016
12.338,-932,--

0,-1.000,-0,-0,-2.000,-1.000,--

2.853,-136,-725,-176,-285,-698,--

0,-205,-0,-0,-438,-630,--

0,-3.500,-1.000,--

0,-3.316,-0,--

119,-19.338,-0,-

Totaal uitgaven

21.500,--

25.000 ,--

34.000,-

