EEN KLEIN GEBAAR MET GROTE GEVOLGEN!!!

JAARVERSLAG 2018 VAN DE
STICHTING DE VRIENDENKRING VAN FATHER JESUDOSS
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Voorwoord
Beste lezer,

Voor u ligt het vierde jaarverslag van de stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss.

Ook in 2018 heeft fr. Jesudoss geen kans gezien voor een korte vakantie naar Nederland te komen.
Zijn drukke werkzaamheden, als Associate Director Finance, in het St.John’s National Academy of
Health Scienses in Bangalore, een stad met meer dan 12 miljoen inwoners, gaf hem niet de
gelegenheid om Nederland aan te doen.
Samen met een aantal priesters en nonnen heeft hij in 2018 er voor kunnen zorgen dat 79 kansarme
jongeren een beroepsopleiding konden volgen en 44 studenten basisonderwijs en middelbaar
onderwijs. Het bestuur heeft met genoegen kennis genomen van het feit dat in 2018 weer meer
kansarme kinderen in de gelegenheid zijn gesteld een studie te volgen.

Dit is voor het bestuur van De Vriendenkring de motivatie zich de komende jaren extra in te zetten
voor het goede werk van fr. Jesudoss.
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1. Historie Fr. Jesudoss
Fr. Jesudoss Rajamanickam is
geboren in 1969 te
Pannamaravatthu, een dorp in
zuidoost India. In 1998 is hij tot
priester gewijd en van die tijd tot
2004 is hij in diverse parochies in
zuidoost India, waaronder in
Pamban op het zeer arme eiland
Rameswaram, werkzaam geweest. Zijn werkzaamheden op dit eiland heeft fr. Jesudoss gestimuleerd
op te komen voor de allerarmsten in zijn land. Hierbij laat fr. Jesudoss zich leiden door de woorden
van de wereld beroemde Indiase leider Mahatma Gandhi die zei: “Onderwijs is de basis voor de
ontwikkeling van het bewustzijn van een ieder en de opbouw van de samenleving.”

In 2004 is fr. Jesudoss door zijn Bisschop naar Nederland gezonden om in Nijmegen zijn Master
Theologie te halen. In zijn woonplaats Oss werd hij bij het pastorale werk betrokken. Dit heeft hij op
een wijze gedaan die er toe heeft geleid dat Bisschop Hurkmans hem in 2006 heeft gevraagd pastoor
van de parochie Sint Jan Geboorte in Vlijmen en later ook van de parochie H. Lambertus in Haarsteeg
te worden. 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 is fr. Jesudoss eind 2011 teruggekeerd naar India. Bij
zijn vertrek uit Nederland wilde hij geen afscheidscadeau. Wel is op zijn verzoek een studiefonds
opgezet met als doel kansarme jongeren een beroepsopleiding te laten volgen.
Fr. Jesudoss is in mei 2012 voor 3 jaar benoemd tot administrator, docent en waarnemend rector van
het St. Paul’s Seminarie in de stad Trichy ( 1 miljoen inwoners ).
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 het St John's
National Academy of Health Sciences Bangalore ( 12,3 miljoen inwoners ). Dit internationaal bekende
academisch ziekenhuis heeft bijna 2.000 bedden. Fr. Jesudoss is bij St. John`s benoemd door het
college van bisschoppen van India als Associatie Director Finance.
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2. Doel van de stichting
Het doel van de stichting is om, zoals reeds vermeld, de toekomstmogelijkheden van kansarme
jongeren te verbeteren in ontwikkelingslanden zoals India.
De stichting wil dit doel bereiken om kansarme jongeren de kans te geven beroepsonderwijs te
volgen. Deze vorm van onderwijs is te vergelijken met MBO, HBO en Universitair onderwijs in
Nederland. Deze vorm van onderwijs wordt in India niet of maar beperkt door de overheid
gefinancierd. De stichting geeft financiële en materiële steun. De stichting probeert zoveel mogelijk
personen, verenigingen en stichtingen in Nederland te interesseren in het werk van fr. Jesudoss.
Door jaarlijks een bedrag over te maken wordt men automatisch aangemerkt als Vriend. Met elke
bijdrage, van klein tot groot, is het bestuur blij.
De stichting heeft sinds de oprichtingsdatum, 13 maart 2015, de ANBI status. Dit
staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften en
schenkingen aan onze stichting in aanmerking komen voor aftrek van uw
inkomen voor zover deze meer bedragen dan 1% van het drempelinkomen. Het
drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3 in een bepaald jaar.
Als u een Overeenkomst Periodieke Gift in geld voor een periode van minimaal vijf jaar met ons
ondertekent is uw jaarlijkse gift wel voor 100% aftrekbaar van genoemd inkomen.

3. Het bestuur in 2018
De bestuursleden waren in 2018:


Dr. Piet de Jong, voorzitter



Hanneke van Delft – Achten, secretaris



Yolande van den Assem – van Delft, penningmeester



Lies van Eggelen – Geurds, lid



Miriam van Hove – van de Weijenberg, lid

Dr. Piet de Jong en Hanneke van Delft-Achten waren in maart aftredende en zijn herkozen. De drie
overige bestuursleden zijn in 2019 aftredend.
Piet van Delft ondersteunt het bestuur als administrateur.
Adres van het secretariaat: Europalaan 6, 5252 BB Vlijmen.
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4. Communicatie
Website
Het doel van de website is Vrienden van fr. Jesudoss te informeren over zijn werkzaamheden voor
kansarme jongeren in India. Het doel is ook belangstellenden voor zijn werk te informeren over zijn
achtergrond en beweegredenen en zijn huidige activiteiten.
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.
De in 2013 gebouwde website voldeed niet. Daarom is in 2016 gestart met de bouw van een website
gebruikmakend van het Advanced pakket van Protagonist. De website is in 2017 online gegaan. De
teksten zijn in 2018 geactualiseerd.

Brochure
In december 2016 hebben wij een nieuwe brochure uitgebracht. In 2019 wordt deze herzien. Er zal
aandacht worden aan de AVG en de wisseling van het voorzitterschap.

Samenwerking met anderen
Ook in 2018 werkte het bestuur met succes samen met de Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte en
parochie H. Augustinus.

Contact met fr. Jesudoss
Er is, door enkele bestuursleden, regelmatig contact met fr. Jesudoss. Dat gaat per e-mail, per
telefoon , per skype en via Whatsapp.
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5. Bestuursverslag over 2018
Het bestuur kwam in 2018 vijf keer bijeen.
In de bestuursvergaderingen is aandacht besteed aan onder andere de volgende onderwerpen:


Bespreken van verzoeken om financiële ondersteuning van projecten



Bespreken en vaststelling Jaarverslag 2018



PR beleid en de actualiteit van de website



Financieel halfjaarverslag 2018 en begroting 2019



Organisatie Vriendendag op 6 oktober 2018



Samenwerking met de Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte en de parochie H. Augustinus

6. Aangeboden studierichtingen 2018

De tabel toont het aantal studenten per studierichting uit het beroepsonderwijs dat door het
studiefonds van fr. Jesudoss wordt ondersteund in 2018.

Studierichting

MBO

Gezondheidszorg – verpleging

HBO

Universiteit

11

10

Gezondheidszorg – medicijnen

4

Onderwijs

2

Economie

8

Wetenschap

3

ICT

4
2

Techniek

9

Geschiedenis

3

Wis- en scheikunde

7

4

2
1

2

2

Ingenieur – bouwonderzoek

1

Master in Sociaalwerk

1

Engels

3

Totaal studenten

19

20

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

7

40

De tabel toont het aantal studenten uit het basisonderwijs en middelbaar onderwijs dat door het
studiefonds van fr. Jesudoss wordt ondersteund in 2018.

Basisschool ondersteuning

Middelbare school ondersteuning

38
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44 studenten steun bij basisonderwijs en middelbaar onderwijs

In 2018 hebben in totaal 123 studenten (inclusief 25 studenten die studiehulp kregen via 4 priesters)
ondersteuning gekregen uit het studiefonds van fr. Jesudoss:



79 studenten beroepsonderwijs
44 studenten uit basisonderwijs en middelbaar onderwijs

In 2017 werden 93 studenten financieel ondersteund.
Vanwege de privacy van de studenten kunnen wij geen namen en/of foto’s vrijgeven.

7. Activiteiten
Als vrienden van Fr. Jesudoss willen wij hem zoveel mogelijk ondersteunen in zijn werk.
Father Jesudoss bezoekt de gezinnen thuis en ziet daar hoe de omstandigheden zijn. De studenten
komen uit arme gezinnen en soms is er directe nood waarbij hij wil helpen. Daarom is er ook geld
beschikbaar voor het onderhoud van zijn auto, en voor kleinere uitgaven wanneer hij, of zijn
medepriesters, zien dat er nood is.

Het voornaamste doel van het werk van fr. Jesudoss is het ondersteunen van de studenten. Maar af
en toe komt ook de vraag voor grotere projecten. De projecten in 2018 worden hieronder toegelicht.
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Project: 8 toiletten voor meisjes in Thangachimadam

Dit project was een initiatief van de Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte. Het is gefinancierd door:


De Parochie H. Augustinus: Op de St. Jansdag wordt in de parochie H. Augustinus in Vlijmen een
collecte gehouden voor het Studiefonds van fr. Jesudoss. De opbrengst van St. Jansdag en de
giften bedroeg in 2018 €1.000,00 en is aangewend voor de realisatie van de toiletten.



De Vincentiusvereniging in Heusden: 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 zoals met fr. Jesudoss. De Vincentiusvereniging
schonk € 1.500,00 voor dit project.



Tenslotte vulde onze Stichting het bedrag aan met € 1.150,00 tot € 3.650,00 zijnde de (ver-)
bouwkosten van de toiletten.

Project: tafels en banken voor de R.C. High School in Valipalayam
De Stichting heeft voor de R.C. High School in Valipalayam, in samenspraak met de directrice van de
school en Fr. Jesudoss, een aanvraag gekregen voor de aankoop van 130 tafels en banken. De High
School heeft 350 leerlingen in de leeftijd van 13 tot 16 jaar en de daaraan gelieerde Primary School
450 leerlingen. De meeste leerlingen krijgen les op de grond en dat is niet meer van deze tijd.
Meubilair is daarom noodzakelijk. Het benodigde bedrag is € 8.125,00.

9

Het bestuur wil hier graag aan meewerken en stelde ten laste van 2018 € 2.000,00 beschikbaar. Voor
het resterende bedrag wordt € 3.000,00 zondermeer toegezegd en zal gezocht worden naar extra
sponsoring.

Vriendenbijeenkomst op 6 oktober 2018
Bijna 40 vrienden troffen elkaar op zaterdag 6 oktober in
parochiezaal de Lantaarn in Vlijmen. Deze was weer
aangekleed in Indiase sfeer met kleedjes op de tafels en
versieringen aan de wand. Op de presentatiewand hingen
foto`s van priesters die fr. Jesudoss helpen bij de
begeleiding van studenten van verschillende gerealiseerde
projecten.

Pastoor Joe uit Schijndel, gekleed in zijn mooie Kurta
kostuum, schetste het verschil in leefomstandigheden van
ouderen in Zuid India met die in Nederland. Het was
schokkend te horen hoe ouders veelal aan hun lot worden
overgelaten als zij geen vermogen of inkomen hebben en
er geen familie is die voor hen wil zorgen. Er zijn
nauwelijks sociale voorzieningen en opvanghuizen.

Natuurlijk was er weer een Skype-sessie met fr. Jesudoss.
“De afstand is groot maar het hart is dichtbij”, zei hij. Hij
vertelde hoe het proces tot financiële ondersteuning van
een aspirant student verloopt. Er worden gesprekken met
de ouders of verzorgers gevoerd en een
aanvraagformulier ingevuld. Tijdens de studie is er
regelmatig contact met de studenten. Volgens fr. Jesudoss
hebben ruim 200 studenten met de financiële ondersteuning van het Studiefonds hun studie
afgemaakt.
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8. De financiële verantwoording over 2018

Toelichting op de balans per 31 december 2018
Het verloop van het vermogen is als volgt (bedragen in €):

Vermogen per 1 januari 2018

466,00

Nadelig saldo over 2018

454,00

Vermogen per 31 december 2018

12,00

De balans per 31 december 2018 is als bijlage 1 aan dit rapport toegevoegd. In 2018 is
€ 21.795,00 ontvangen van de vrienden en is € 21.800,00 overgemaakt naar India. Dit verklaart na
verrekening van kosten minus rente opbrengst groot € 449,00 het nadelig saldo over 2018 groot €
454,00. De omvang van het in India door fr. Jesudoss beheerde vermogen van het Studiefonds is
voldoende om de aangegane verplichtingen te kunnen voldoen.

Toelichting op de ontvangsten in 2018
Bijlage 2 geeft een specificatie van de ontvangsten en uitgaven in 2018.
De bijdrage van de deelnemers aan De Vriendenkring is als volgt weer te geven:

(bedragen in €)

2016

2017

2018

4.400,00

4.300,00

4.020,00

Halfjaar

400,00

485,00

470,00

Jaar

525,00

1.000,00

850,00

5.325,00

5.785,00

5.340,00

960,00

880,00

1.110,00

Subtotaal

6.255,00

6.665,00

6.450,00

Overige jaarlijkse bijdragen

4.835,00

4.720,00

4.025,00

Totaal jaarlijkse bijdragen

11.090,00

11.385,00

10.475,00

Bijzondere giften en sponsoring

23.741,00

12.595,00

11.320,00

Totaal bijdragen van deelnemers

34.831,00

23.980,00

21.795,00

Automatische incasso’s
Kwartaal

Subtotaal
Periodieke overschrijvingen
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Jaarlijkse bijdragen € 10.475,00
Per 31 december 2018 zijn 37 opdrachten tot automatisch incasso van een gift afgegeven. Er zijn 7
opdrachten aan een bank gegeven tot een periodieke overschrijving van een gift
€ 6.450,00 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 € 11.320,00
Dit betreft onder andere giften naar aanleiding van:
* Een bijzondere verjaardag,
* De opbrengst van de Vastenactie in de parochie Bokhoven,
* Giften met schenkingsakte (€ 11.000,00),
* Gift van erfgenamen na het overlijden van een deelnemer aan de Vriendenkring.

Opname uit Studiefonds in India € 1.820,00
In 2018 is in India uitgegeven voor diverse activiteiten € 23.620,00, zie bijlage 3. In 2018 is uit
Nederland € 21.800,00 overgemaakt naar India.

Toelichting op de uitgaven voor de diverse activiteiten in 2018
Bijlage 3 geeft de specificatie van de uitgaven voor de diverse activiteiten in 2018.

Ter toelichting vermelden wij het volgende:

Ondersteuning studenten € 15.920,00
In 2018 is € 15.920,00 uitgegeven voor financiële ondersteuning van studenten tegenover
€16.160,00 in 2017. Fr. Jesudoss stuurt elk jaar een zeer gedetailleerd overzicht van de per student
gedane financiële ondersteuning. In 2018 is aan 123 studenten financiële ondersteuning verleend
tegenover 93 in 2017. 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.
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9. Vooruitblik 2019
Wegens te drukke werkzaamheden is de heer Dr. Piet de Jong, de eerste voorzitter van de Stichting,
op 18 februari 2019 afgetreden als voorzitter en
per die datum opgevolgd door Loek Prinsen uit
Hedikhuizen. Het bestuur betreurt zijn vertrek
maar heeft veel begrip voor zijn besluit. Dr. Piet
de Jong is een van de twee oprichters van de
stichting en heeft met zijn wijze van besturen
een belangrijke bijdrage geleverd aan de
oprichting en positionering van De Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss. Het bestuur prijst
zich gelukkig met zijn aanbod om als adviseur aan onze stichting verbonden te blijven.
Het blijft een wens van fr. Jesudoss en het bestuur de activiteiten en de beschikbare geldmiddelen
onder te brengen in een zelfstandig rechtspersoon in India. Een aanzet tot oprichting van een op
algemene leest geschoeide stichting is opgesteld maar het is een moeizaam proces; maar fr. Jesudoss
en wij blijven actief om dit te realiseren.
Wij hopen dat fr. Jesudoss in 2019 kans ziet tijd vrij te maken voor een bezoek aan ons land. Het zou
fantastisch zijn wanneer we de Vriendendag dan in zijn aanwezigheid kunnen organiseren.
Het bestuur streeft ernaar dat het aantal vrienden in 2019 zal toenemen en de financiële bijdragen
minimaal gelijk zullen blijven.
Met genoegen hebben wij de laatste jaren geconstateerd dat we steeds meer jongeren kunnen
helpen met financiële steun om een beroepsopleiding te volgen. Wij denken steeds voldoende geld
beschikbaar te kunnen stellen. Naast de steun aan de studenten hopen wij ook in 2019 andere
aanvragen zoals ondersteuning voor de inrichting of aanpassingen van een school te kunnen
honoreren. In 2019 zal een nieuwe brochure worden opgesteld.

Het bestuur van De Stichting Vriendenkring van Father Jesudoss ziet het jaar 2019 met
vertrouwen tegemoet.

Aldus vastgesteld op 15 april 2019.

Dhr. L. Prinsen

Mw. H. van Delft – Achten

Mw. J. van den Assem – van Delft

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester
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Bijlage 1 – Balans per 31 december 2018
(Bedragen in €)
Balans per

31 december 2018

31 december 2017

8,00

311,00

Spaarrekening Rabobank

104,00

155,00

Totaal activa

112,00

466,00

ACTIVA
Rekening courant Rabobank

PASSIVA
Vooruit ontvangen gift 2019
Vermogen

Totaal passiva

100,00
12,00

466,00

112,00

466,00
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Bijlage 2 – Staat van ontvangsten en uitgaven over 2018
(bedragen in €)

Begroot 2019

Werkelijk 2018

Werkelijk 2017

Automatische incasso’s

5.300,00

5.340,00

5.785,00

Periodieke overschrijvingen

1.100,00

1.110,00

880,00

6.400,00

6.450,00

6.665,00

4.000,00

4.025,00

4.720,00

Totaal jaarlijkse bijdragen

10.400,00

10.475,00

11.385,00

Bijzondere giften

11.100,00

11.320,00

12.595,00

21.500,00

21.795,00

23.980,00

0,00

3,00

5,00

21.500,00

21.798,00

23.985,00

21.000,00

23.620,00

25.000,00

500,00

452,00

15100

21.500,00

24.072,00

25.151,00

ONTVANGSTEN

Subtotaal
Overige jaarlijkse bijdragen

Totaal ontvangsten exclusief rente
Ontvangen rente

Totaal ontvangsten inclusief rente

UITGAVEN
Diverse activiteiten
Kosten bank, website, brochure etc.
Subtotaal
Opname uit Studiefonds in India

-1.820,00

Nadelig saldo

Totaal uitgaven

21.500,00
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-454,00

-1.166,00

21.798,00

23.985,00

Bijlage 3 – Specificatie uitgaven voor activiteiten in 2018
(bedragen in €)

Begroot 2019

Werkelijk 2018

Werkelijk 2017

14.000,00

15.920,00

16.160,00

2.000,00

2.915,00

651,00

0,00

0,00

2.853,00

500,00

375,00

136,00

Aandeel aankoop computers school Pamban

0,00

0,00

725,00

Ondersteuning familie broeder Alexander

0,00

0,00

176,00

500,00

450,00

285,00

1.000,00

810,00

698,00

0,00

1.150,00

0,00

0,00

0,00

3.316,00

3.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

23.620 ,00

25.000,00

Ondersteuning studenten
Studiehulp via vier priesters
Waterzuiveringmachine St. Joseph Higher Secondary school
Verkottu
Ondersteuning armen via fr. Jesuraja

Uitgaven voor sociale en maatschappelijke doelen
Kosten auto
Bijdrage toiletten voor meisjes St. James School in
Thangachimadam
Dotatie studiefonds
Banken en tafels RC High School in Valipalayam
Onvoorzien

Totaal uitgaven
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