STICHTING DE VRIENDENKRING VAN FATHER JESUDOSS

JAARVERSLAG 2019

EEN KLEIN GEBAAR MET GROTE GEVOLGEN!!!
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Voorwoord
Het bestuur is dankbaar dat het voor de vijfde keer het jaarverslag van Stichting De Vriendenkring
van Father Jesudoss mag presenteren. In dit jaarverslag geven wij u een overzicht van de activiteiten
van het afgelopen jaar. Het bestuur is verheugd dat er meer jongeren kans hebben gekregen om te
studeren, vooral op HBO en universitair niveau. Daarnaast werden ook kansarme kinderen financieel
ondersteund om het basis- en middelbaar onderwijs te kunnen volgen. In totaal zijn 136 studenten
ondersteund. Daarnaast zijn twee grotere projecten uitgevoerd.

Het bestuur was zeer blij met de komst van fr. Jesudoss begin oktober 2019 naar Nederland. Tijdens
zijn bezoek heeft hij ons uitgebreid geïnformeerd over het werk voor de Stichting.

Fr. Jesudoss is enorm dankbaar dat hij met de financiële steun vanuit De Vriendenkring in India
zoveel kan betekenen voor de kansarme studenten. Dit motiveert het bestuur om zich extra in te
zetten.
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1. Historie fr. Jesudoss
Wie is fr. Jesudoss?
Father Jesudoss Rajamanickam ( 1969), geboren en
opgegroeid in Pannamaravatthu een dorp in zuidoost
India, is in 1998 tot priester gewijd en gaan werken in
parochies op het eiland Rameswaram, een arm gebied in
zuid-oost India. Hier liet fr. Jesudoss zich inspireren door
de woorden van Mahatma Gandhi die zei: ’Onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van het
bewustzijn van eenieder en de opbouw van de samenleving’.

In Nederland
In 2004 is hij door zijn bisschop naar Nederland gezonden om zijn Master Theologie te halen. Na zijn
ervaring met het pastorale werk in Oss, is hij in 2006 gevraagd pastoor van de parochie Vlijmen te
worden en daarna ook in Haarsteeg. Zijn hartelijkheid en charismatische aanpak heeft veel indruk
gemaakt. Onder zijn leiding is de samenwerking tussen de parochies van Haarsteeg en Vlijmen een
succes geworden.

Terug in India
Eind 2011 is hij teruggekeerd naar India en was hij gedurende drie jaren werkzaam als administrator
van het St. Paul’s Seminarie in de stad Trichy (1 miljoen inwoners).
Vanaf 15 juni 2015 is hij werkzaam als Associate Director-Finance van het internationaal bekende St.
John`s National Academy of Health Sciences in de stad Bangalore ( 12 miljoen inwoners). Dit grote
academisch ziekenhuis ( bijna 1800 bedden met ruim 5.400 functionarissen) is in 1975 opgericht door
het College van Bisschoppen van India.

Het Studiefonds
Als afscheidscadeau bij het vertrek van fr. Jesudoss uit Nederland is een Studiefonds opgericht met
als doel jongeren, waarvan de ouders en/of verzorgers niet in staat zijn de volledige studiekosten te
betalen, beroepsonderwijs te laten volgen (van VMBO tot en met Universitaire opleiding). Financiële
steun wordt in principe toegezegd voor de volledige opleiding. De afspraak is dat afgestudeerden een
gedeelte van hun inkomen beschikbaar stellen om andere jongeren te laten studeren.
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2. Doel van de stichting
Om het werk van fr. Jesudoss te kunnen continueren is op 13 maart 2015 ‘Stichting De Vriendenkring
van Father Jesudoss’ opgericht. De missie van de stichting is om kansarme jongeren op weg te helpen
naar een betere toekomst in ontwikkelingslanden zoals India.

De belangrijkste doelstelling is gelden te verwerven om het financieel ondersteunen van studenten
mogelijk te maken. Daarmee krijgen de jongeren de kans om een beroepsonderwijs te volgen.
Deze vorm van onderwijs is te vergelijken met MBO, HBO en Universitair onderwijs in Nederland.
Deze opleidingen worden in India niet of maar beperkt door de overheid gefinancierd. De stichting
geeft financiële steun.

De stichting probeert zoveel mogelijk personen, verenigingen, stichtingen en ondernemers in
Nederland te interesseren in het werk van fr. Jesudoss.

Vrienden
Door jaarlijks een bedrag over te maken wordt men automatisch aangemerkt als Vriend. Door de wet
op de privacy krijgt de stichting geen NAW-gegevens meer van de donateurs. Dat maakt het lastig om
nieuwe donateurs persoonlijk te benaderen.

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. Als u een Overeenkomst Periodieke Gift in geld voor een periode van
minimaal vijf jaar ondertekent is uw jaarlijkse gift voor 100% aftrekbaar.

3. Het bestuur in 2019
De bestuursleden


Dr. Piet de Jong, voorzitter tot medio februari



Loek Prinsen, voorzitter vanaf medio februari



Hanneke van Delft – Achten, secretaris
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Yolande van den Assem – van Delft, penningmeester



Lies van Eggelen – Geurds, lid



Miriam van Hove – van de Weijenberg, lid

De drukke werkzaamheden van Piet de Jong
als priester en het uitvoeren van het pastoraal
beleid in Empel noodzaakte hem om zijn
werkzaamheden voor onze stichting af te
sluiten. Daar heeft het bestuur respect voor.
Dankbaar zijn we dat hij als adviseur bij De
Vriendenkring betrokken wil blijven.

Tijdens de bestuursvergadering van maandag 18 februari heeft Piet de Jong de voorzittershamer van
De Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss overgedragen aan Loek Prinsen.
Loek is van Vlijmense afkomst en woont in Engelen. Loek is zeer nauw betrokken bij de parochie H.
Antonius Abt parochie Bokhoven. Daar was hij 23 jaar vicevoorzitter van het kerkbestuur. Voor de
werkzaamheden van de parochie in Bokhoven heeft Loek de Pro Ecclesia et Pontifice mogen
ontvangen. Dit is een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten voor de katholieke kerk. Het
bestuur van De Vriendenkring is blij dat Loek de rol van Piet heeft overgenomen.

Lies van Eggelen, Jolande van den Assem en Miriam van Hove waren in maart aftredend en zijn
herkozen.
Piet van Delft ondersteunt het bestuur als administrateur.
Het adres van het secretariaat: Europalaan 6, 5252 BB Vlijmen.

Bestuursverslag
Het bestuur kwam in 2019 7 keer bijeen. In de bestuursvergaderingen werden zaken besproken
rondom :


Financiële ondersteuning van projecten



Vernieuwen van brochure



Beleidsplan 2020 - 2022



Bestuurswisseling



Organisatie Vriendendag 12 oktober
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Financiën (verslag 2019 en begroting 2020)



Jaarverslag 2018



Samenwerking met anderen.



Website en publiciteit.

Op 9 oktober was er een extra bijeenkomst in aanwezigheid van fr. Jesudoss tijdens zijn bezoek aan
Nederland (4 tot en met 15 oktober). Tijdens dit overleg bracht hij de bestuursleden op de hoogte
van de ontwikkelingen in India en met name de stand van zaken betreffende het Studiefonds.
Het is om meerdere redenen gewenst in India een op algemene beginselen gebaseerde stichting op
te richten met bijvoorbeeld 4 bestuursleden en een permanent adres. De constructie is gereed maar
moet nog geformaliseerd worden.

4. Communicatie
De Vrienden van de Stichting de Vriendenkring van Father Jesudoss worden regelmatig geïnformeerd
middels persoonlijk contact, e-mail en tijdens de jaarlijkse Vriendendag. Daarnaast kunnen zij voor
informatie terecht op onze website.

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 meer te kunnen laten
zien over de achtergrond, beweegredenen en de activiteiten van de stichting.
Ook nodigt de website bezoekers uit om deelnemer te worden aan De Vriendenkring.

Brochure
In 2019 is een nieuwe brochure uitgebracht die beter aansluit bij de huidige positie van de stichting.

Samenwerking met anderen
Ook in 2019 werkte het bestuur met succes samen met de Vincentius vereniging Gemeente Heusden,
de parochie H. Augustinus en de Protestantse Gemeente Vlijmen.

Contact met fr. Jesudoss
Er is, door enkele bestuursleden, regelmatig contact met fr. Jesudoss. Dat gaat per e-mail, telefoon ,
skype of via WhatsApp. Dit jaar is er tijdens het bezoek van fr. Jesudoss een bijeenkomst met hem en
het volledige bestuur geweest.
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Vriendendag
Op de bijna traditionele jaarlijkse Vriendendag ontmoeten vrienden elkaar en wordt vanuit het
bestuur het laatste nieuws gedeeld en verbinding gelegd met fr. Jesudoss.

Bezoek van fr. Jesudoss
In het afgelopen jaar hebben de Vrienden ook persoonlijk fr. Jesudoss weer kunnen ontmoeten
tijdens deze Vriendendag. Fr. Jesudoss heeft hier, ondanks zijn drukke agenda, ruim de tijd voor
genomen.

Nog aanwezige vrienden op het einde van de bijeenkomst

Fr. Jesudoss bezocht vrienden en parochianen in Vlijmen en ook de kerken in Haarsteeg, Vlijmen en
Bokhoven. De belangrijkste bijeenkomst was de Vriendendag op zaterdag 12 oktober.

‘Dankbaarheid’ was het woord dat fr. Jesudoss regelmatig gebruikte. Hij zei: “Ik ben al acht jaar
geleden vertrokken uit Vlijmen en Haarsteeg, waar ik slechts 5 jaar pastoor was. Nu nog ontmoet ik
zoveel vrienden. Daar ben ik zo dankbaar voor.”
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Fr. Jesudoss sprak uitgebreid over de resultaten van het Studiefonds en over zijn werk binnen het St.
John’s National Academy of Health Sciences een christelijk ziekenhuis. Beiden vinden elkaar in het
Studiefonds. Voor veel studenten die een opleiding krijgen in het ziekenhuis als arts of
verpleegkundige, of in de ICT of administratie is er, na afronding van hun studie, werkgelegenheid
binnen het ziekenhuis.

5. Hulpverlening 2019
Naast de aanvraag voor ondersteuning aan studenten, zijn er ook hulpaanvragen binnengekomen
voor andere grotere projecten, gerelateerd aan het onderwijs.

Ondersteuning met studiegeld voor kansarme jongeren

De tabel toont het aantal studenten per studierichting uit het beroepsonderwijs dat door het
Studiefonds van fr. Jesudoss wordt ondersteund in 2019
Studierichting

MBO

Gezondheidszorg – verpleging

HBO

Universiteit

12

15

Gezondheidszorg – medicijnen

3

Onderwijs

3

Economie

1

Wetenschap

1

ICT

3
2

Techniek

3

1

5

Geschiedenis

1

1

Wis- en scheikunde

2

2

Boekhouding (B.com)

14

Ingenieur – bouwonderzoek

2

Master in Sociaalwerk / administratie

2

BPT Fysiotherapie

2

Totaal studenten

6

14

55

De tabel toont het aantal studenten uit het basisonderwijs en middelbaar onderwijs dat door het
Studiefonds van fr. Jesudoss wordt ondersteund in 2019.

Basisschool ondersteuning

Middelbare school ondersteuning

38

23
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In 2019 hebben in totaal 136 studenten ondersteuning gekregen uit het Studiefonds van fr. Jesudoss:



75 studenten beroepsonderwijs
61 studenten binnen het basisonderwijs en middelbaar onderwijs

Aanvragen
In het eerste jaar werden door de Stichting 23 kinderen ondersteund. Het aantal studenten is de
laatste jaren sterk gestegen onder andere doordat het Studiefonds meer bekendheid heeft gekregen
in Zuid-India. Daarnaast heeft fr. Jesudoss een kleine kring van religieuzen opgebouwd die hem bij dit
werk ondersteunen, ook zij doen via hem aanvragen voor hulp aan studenten.
De aanvraag moet aangevuld zijn met de achtergrond van de ouders, het gezinsinkomen, informatie
rondom de leerling en de te volgen opleiding en scholen om vervolgens tot een beslissing te kunnen
komen. Na goedkeuring betaalt fr. Jesudoss het schoolgeld rechtstreeks aan de school.

Zo ontvingen wij in oktober jl. een brief van de Rev. fr. Dr. Jeevaraj Lourdhu, van het St. Paul’s
Seminary in Thirucirappalli. Hij is een van de priesters die samenwerkt met fr. Jesudoss. Hij schrijft
inmiddels 35 jongeren te hebben kunnen helpen met hun studie. Hij verzekert ons dat het gaat om
de allerarmste kinderen, weeskinderen of kinderen uit een eenoudergezin. Een aantal van hen
hebben inmiddels een baan en verdienen nu hun eigen inkomen. Zonder de financiële ondersteuning
van De Vriendenkring van Father Jesudoss was dit niet mogelijk geweest. Hij spreekt zijn hartelijke
dank uit voor de financiële bijdrage.
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Uitgangspunt van beleid is dat verzoeken van studenten, die om financiële ondersteuning vragen en
voldoen aan de criteria, worden gehonoreerd. Fr. Jesudoss verwacht dat het aantal verzoeken om
financiële steun de komende jaren zal blijven stijgen

Vanwege de privacy van de studenten kunnen wij geen namen en/of foto’s van de geholpen
jongeren vrijgeven.

Ondersteuning voor andere projecten

Als vrienden van fr. Jesudoss willen wij hem zoveel mogelijk ondersteunen in zijn werk.
Fr. 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.
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Soms komt de vraag voor grotere projecten. In 2019 is een aanvraag geweest voor twee grotere
projecten. Na goedkeuring hiervoor is gezocht naar extra sponsoren.

1.

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.
Het bestuur wil hier graag aan meewerken en stelde ten laste van 2018 € 2.000,00 beschikbaar.

Dankzij extra giften in 2019 van enkele vrienden, de Vincentiusvereniging gemeente Heusden, de
parochie heilige Augustinus Vlijmen, de Protestantse Gemeente Vlijmen en enkele bedrijven is een
groot gedeelte van het bedrag gesponsord. Het resterende bedrag heeft de Vriendenkring uit haar
eigen middelen betaald.
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2. Achterstallig onderhoud St. Joachim en Anna middelbare school
De middelbare school, St. Joachim en Anna is een school in de arme omgeving van Ramanathapuram
(Zuid Oost India, bijna aan de kust boven het eiland Rameshwaram). Op de school zitten 180
leerlingen en werken 9 leerkrachten. De overheid betaalt de salarissen van 4 van hen. De salarissen
van de andere leerkrachten worden betaald vanuit de bijdrage van de ouders aangevuld met de extra
broodnodige ondersteuning vanuit het Bisdom.

Noodzaak:
- De leidingen van de sanitaire voorzieningen moeten met spoed gerepareerd worden
- De stoelen en tafels van de leraren verkeren in een zeer slechte staat en moeten gerepareerd of
vervangen worden.
- Voor het behoud van het schoolgebouw moet er dringend geschilderd worden.
- De speelplaats, die de kinderen gebruiken, is hobbelig en vol gaten en dient met een paar
vrachtwagens zand gelijk gemaakt te worden.

De totale kosten bedragen € 1.800,-.

Ook aan dit project heeft de Vincentiusvereniging gemeente Heusden een groot deel bijgedragen.
Het resterende bedrag van € 300,- is door de Vriendenkring gefinancierd.
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Van Rev. fr. Maria Antony ontvingen we een bedankbrief voor de bijdrage, met enkele foto’s van
onder andere het recent geverfde sanitair blok en de ommuring van de school.
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6. De financiële verantwoording over 2019
Toelichting op de balans per 31 december 2019
Het verloop van het vermogen is als volgt (bedragen in €):

Vermogen per 1 januari 2019

12,-

Nadelig saldo over 2019

528,-

Vermogen per 31 december 2019

540,-

De balans per 31 december 2019 is als bijlage 1 aan dit rapport toegevoegd. In 2019 is
€ 24.587,- ontvangen van De Vrienden. In 2019 is € 15.000,- overgemaakt naar India. Per
balansdatum was nog € 1.800,-- verschuldigd voor het project Middelbare School in Kurumilangudi
en € 7.200,- nog te storten in het Studiefonds in India. Deze bedragen zijn in januari 2020
overgemaakt. 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 2019
Bijlage 2 geeft een specificatie van de ontvangsten en uitgaven in 2019.
De bijdrage van de deelnemers aan De Vriendenkring is als volgt weer te geven:
Bedragen in €
Automatische incasso’s
 Kwartaal
 Halfjaar
 Jaar

2017

2018

2019

Overige jaarlijkse bijdragen
Totaal jaarlijkse bijdragen
Bijzondere giften en sponsoring

4.300,-485,-1.000,-5.785,-880,-6.665,-4.720,-11.385,-12.595,--

4.020,-470,-850,-5.340,-1.110,-6.450,-4.025,-10.475,-11.320,--

4.080,-470,-1.100,-5.650,-960,-6.610,-3.635,-10.245,-14.442,--

Totaal bijdragen van deelnemers

23.980,--

21.795,--

24.687,--

Subtotaal
Periodieke overschrijvingen
Subtotaal

Jaarlijkse bijdragen € 10.245,-Per 31 december 2019 zijn 31 opdrachten tot automatisch incasso van een gift afgegeven. Er zijn 7
opdrachten aan een bank gegeven tot een periodieke overschrijving van een gift € 6.610,- is op deze
wijze ontvangen. Voor de stichting zijn deze opdrachten van groot belang omdat zij een nagenoeg
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zekere inkomstenbron betekenen. Met 8 deelnemers aan De Vriendenkring is een overeenkomst
periodieke gift in geld afgesloten. Door het aangaan van een dergelijke overeenkomst is de gift bij de
geldgever voor 100% aftrekbaar van zijn/haar belastbaar inkomen.

Bijzondere giften € 14.442
Dit betreft onder andere giften naar aanleiding van:
* Een bijzondere verjaardag,
* Aandeel in een erfenis,
* Actie vormelingen/communicanten parochie H. Augustinus,
* Giften met schenkingsakte ( € 11.000,-- ),
* Ontvangen bedrag voor verricht vrijwilligerswerk,
* De kerstgedachte.
Extra giften voor projecten € 7.320,* Vrienden, stichtingen en bedrijven hebben een bijdrage gedaan voor de extra projecten.

Storting in Studiefonds in India € 1.316,In 2019 is in India uitgegeven voor diverse activiteiten € 20.884,- , zie bijlage 3.
In 2019 is uit Nederland € 14.000,- overgemaakt naar India. Per ultimo 2019 was € 7.200,- nog te
storten. Totaal stortingen in het studiefonds in India betrekking hebbende op 2019 € 21.200,- zodat
het studiefonds in India over 2019 is toegenomen met € 1.316,-.

Toelichting op de uitgaven voor de diverse activiteiten in 2019
Bijlage 3 geeft de specificatie van de uitgaven voor de diverse activiteiten in 2019.

Ter toelichting vermelden wij het volgende:
Ondersteuning studenten € 18.721,00
In 2019 is € 18.721,- uitgegeven voor financiële ondersteuning van studenten tegenover € 18.835,00
in 2018 en € 16.811,00 in 2017. In 2019 is aan 136 studenten financiële ondersteuning verleend
tegenover 123 in 2018.
Fr. Jesudoss stuurt elk jaar een zeer gedetailleerd overzicht van de per student gedane financiële
ondersteuning. 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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7. Vooruitblik 2020
Op het moment van schrijven van deze vooruitblik staat de wereld op zijn kop. Niemand weet nog
wat de toekomst verder gaat brengen.
Corona
De situatie in India is door de uitbraak van het Coronavirus verontrustend. De overheid heeft
maatregelen afgekondigd maar gezien het grote aantal inwoners, die met name in de grote steden
dicht op elkaar wonen, is een ‘social distancing’ voor de bevolking erg moeilijk na te komen. De
beelden op TV van duizenden migranten die van Delhi naar hun dorp trekken geven al aan dat het
gevaar voor besmetting erg groot is. Ook de onwetendheid over hygiëne bij het merendeel van de
bevolking is van grote zorg. Goede voorlichting bereikt niet iedereen en vaak is er simpel geen
stromend water en zeep. De scholen, winkels en kantoren zijn gesloten en in veel gezinnen valt het
inkomen weg.
De eerste Corona patiënten zijn opgenomen in het St. Johns Hospital waar fr. Jesudoss werkzaam is.
Personeelsleden blijven intern en de studenten zijn naar huis gestuurd. Er is een beperkt aantal ICbedden beschikbaar. Fr. Jesudoss is met zijn team druk bezig met het maken van
beschermingsmiddelen als mondkapjes en beschermende kleding zodat zij zo goed mogelijk
voorbereid zijn om wat komen gaat.

Hoe nu verder
Natuurlijk is er de wens om de studenten verder te helpen. Fr. Jesudoss en het bestuur rekent erop
dat u het werk voor de kansarme studenten in India financieel blijft steunen.
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. Wij hopen dit in 2020 te realiseren.
In juli van dit jaar wil fr. Jesudoss opnieuw een bezoek brengen aan Vlijmen. In deze omstandigheden
verwachten wij dat dit geen doorgang kan vinden.
Onze aandacht gaat nu naar de gezondheid van fr. Jesudoss, zijn medewerkers en de studenten.
Wij hopen en bidden voor hen.

Aldus vastgesteld 20 april 2020.

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 2019
(Bedragen in €)
Balans per

31 december 2019

31 december 2018

31 december 2017

232,-

8,-

311,-

Spaarrekening Rabobank

9.308,-

104,-

155,-

Totaal activa

9.540,-

112,-

466,-0

ACTIVA
Rekening courant Rabobank

PASSIVA
Vooruit ontvangen gift 2019

100,-

Te betalen voor project Kurumilangudi

1.800,-

Te storten in het Studiefonds in India

7.200,-

Vermogen

Totaal passiva

540,-

12,-

466,-

9.540,00

112,-

466,-
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Bijlage 2 – Staat van ontvangsten en uitgaven over 2019
(bedragen in €)

Begroot 2019

Werkelijk 2019

Werkelijk 2018

Automatische incasso’s

5.300,-

5.650,-

5.340,-

Periodieke overschrijvingen

1.100,-

960,-

1.110,-

6.400,-

6.610,-

6.450,-

4.000,-

3.635,-

4.025,-

10.400,-

10.245,-

10.475,-

11.100,-

14.442,-

11.320,-

21.500,-

24.687,-

21.795,-

ONTVANGSTEN

Subtotaal
Overige jaarlijkse bijdragen
Totaal jaarlijkse bijdragen
Bijzondere giften
Totaal ontvangsten exclusief rente
Bijdragen Valipalayam (schoolbanken)

5.820,-

Bijdragen Kurumilangudi (onderhoud)

1.500,-

Ontvangen rente

0,-

Totaal ontvangsten inclusief rente

3,-

21.500,-

32.007,-

21.798,-

17.000,-

20.884,-

20.470,-

500,-

854,-

452,-

17.500,-

21.738,-

20.922,-

1.000,-

1.316,-

-1.820,-

UITGAVEN
Diverse activiteiten (zie bijlage 3)
Kosten bank, website, brochure etc.
Subtotaal
Dotatie resp. opname uit Studiefonds in
India
Project Thangachimadam
Project Valipalayam (schoolbanken)

1.150,3.000,-

Project Kurumilangudi (onderhoud)

6.625,1.800,-

Nadelig saldo

-454,-

Voordelig saldo

Totaal uitgaven

2.000,-

528,-

21.500,-
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32.007,-

21.798,-

Bijlage 3 – Specificatie uitgaven voor activiteiten in 2019

(bedragen in €)

Begroot 2019

Werkelijk 2019

Werkelijk 2018

14.000,-

17.671,-

15.920,-

2.000,-

1.050,-

2.915,-

16.000,-

18.721,-

18.835,--

Ondersteuning armen via fr. Jesuraja

500,-

525,-

375,-

Uitgaven voor sociale en maatschappelijke doelen

500,-

1.076,--

450,-

1.000,-

562,-

810,-

21.000,-

20.884,-

20.470,-

Ondersteuning studenten
Ondersteuning studenten via vier priesters
Subtotaal ondersteuning studenten

Kosten auto

Totaal uitgaven
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