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Voorwoord 

 

Het bestuur is dankbaar dat het voor de zesde keer het jaarverslag van Stichting De Vriendenkring 

van Father Jesudoss mag presenteren.  

 

In dit jaarverslag blikken wij terug op het jaar 2020. Een jaar dat vooral gedomineerd werd door 

Covid-19.  Door de lockdown zijn de scholen in India een lange periode gesloten geweest.  

Social distancing was de norm. De scholen hebben zoveel mogelijk geprobeerd om digitaal les te 

geven. Maar een tekort aan digitale middelen en de vaak slechte wifiverbinding maakt het voor veel 

studenten moeilijk om op afstand te kunnen studeren.  

 

Toch heeft de Vriendenkring ook dit jaar weer een groot aantal studenten financieel ondersteund 

zodat zij hun studie kunnen volgen. Daarnaast zijn enkele scholen ondersteund bij bouwkundige 

werkzaamheden en is extra hulp gegeven voor hulp aan gezinnen tijdens en na de lockdown.  

 

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, middelbaar onderwijs en beroepsonderwijs te laten volgen. 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 middelbaar, 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 te 

interesseren in het werk van fr. Jesudoss. 

 

Giften 

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 2020  

De bestuursleden  

• Loek Prinsen, voorzitter  

• Hanneke van Delft – Achten, secretaris tot medio december 2020 

• Fons van Aart, secretaris vanaf medio december 2020 
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• Yolande van den Assem – van Delft, penningmeester 

• Lies van Eggelen, lid 

• Miriam van Hove, lid 

 

In juli 2020 is Hanneke van Delft-Achten, initiatiefnemer en medeoprichter van de Stichting 

Vriendenkring van Fr. Jesudoss 80 jaar geworden. Om de continuïteit van de stichting te waarborgen 

heeft zij besloten het secretariaat over te dragen. Het bestuur heeft Fons van Aart bereid gevonden 

om deze bestuursfunctie in te vullen.  

 

Hanneke en Piet van Delft 

Piet van Delft, de echtgenoot van Hanneke, 

heeft geen onderdeel uitgemaakt van het 

bestuur van de stichting, maar heeft jarenlang 

met grote nauwgezetheid de stichting 

uitvoerend en controlerend ondersteund. In 

overleg met Hanneke heeft ook hij besloten 

zijn activiteiten voor de stichting neer te 

leggen.  

Het bestuur van de stichting is Hanneke en Piet 

grote dank verschuldigd voor hun onvoorwaardelijke inzet voor het werk van fr. Jesudoss in India 

binnen de stichting. Op een nog nader te bepalen moment zal op gepaste wijze officieel afscheid van 

hen worden genomen. 

  

Fons van Aart 

Het bestuur is blij met de komst van Fons binnen het bestuur. Fons is geen vreemde voor de 

stichting. Hij is medeoprichter en kent fr. Jesudoss goed. Zijn ervaring met de stichting en zijn kennis 

van het werk van Fr. Jesudoss is van belang voor de continuering van het werk van de stichting.  

Fons was vicevoorzitter van het kerkbestuur van de parochie Sint Jan Geboorte te Vlijmen toen fr. 

Jesudoss daar in 2006 als pastoor benoemd werd. Tot en met het afscheid van fr. Jesudoss in 

november 2011 hebben fr. Jesudoss en Fons nauw samengewerkt.   

 

Piet en Hanneke op bezoek bij fr. Jesudoss 
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Bestuursverslag  

Het bestuur kwam in 2020, door de lockdown slechts 4 keer bij elkaar. Wel was er telefonisch, via  

skype of watts-app onderling contact.  

In de bestuursvergaderingen werden zaken besproken rondom : 

 

• Financiële ondersteuning van projecten 

• Bestuurswisseling  

• Financiën (verslag en begroting) 

• Jaarverslag 2019 

• Samenwerking met Vincentius vereniging gemeente Heusden en parochie H. Augustinus.  

• Website en publiciteit  

• Noodhulp en corona 

• AVG- en privacyverklaring 

 

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. Door de uitbraak van corona is hier verder geen vervolg op 

geweest. Dit punt staat hoog op de agenda van 2021.  

 

In 2019 heeft Fons, samen met onze 
vriendin Hermien van ‘t Hoog een bezoek 
gebracht aan India en heeft daar enkele 
scholen bezocht die door de 
Vriendenkring zijn ondersteund. 
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4. Communicatie en contact 

De Vrienden van de Stichting Vriendenkring van fr. 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.  

• Belangstellenden meer informatie te kunnen geven over de achtergrond, beweegredenen en 

de activiteiten van de stichting.  

• Bezoekers uit te nodigen om vriend te worden van De Vriendenkring. 

 

Contact met fr. Jesudoss 

Er is, door enkele bestuursleden, regelmatig contact met fr. Jesudoss. Dat gaat per e-mail, telefoon , 

skype of via WhatsApp.  

 

Vriendendag 

Door corona maatregelen is het geplande bezoek van fr. Jesudoss in  juli 2020 geannuleerd. Ook de 

Vriendendag kon door deze maatregelen jammer genoeg geen doorgang vinden.   

 

Privacy-verklaring 

De stichting heeft de beschikking over de persoonsgegevens van haar vrienden en gaat hier 

zorgvuldig mee om. Daarbij houdt het bestuur zich aan de privacywetgeving conform de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Er is een privacyverklaring opgesteld die u op de website 

terug kunt vinden:   privacy-verklaring  

 

5. Bijzondere vrienden 

De stichting wordt gedragen door een 60-tal vrienden die jaarlijks doneren. Zij vormen het draagvlak 

waar de stichting en fr. Jesudoss op steunen. Het bestuur waardeert hun vertrouwen en bijdragen 

zeer.  

 

https://vriendenkringfrjesudoss.nl/wp-content/uploads/2020/04/privacyverklaring-voor-de-site-deel-1-.pdf
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Daarnaast ontvangt de stichting incidenteel giften bij bijzondere gelegenheden of van bijzondere 

donateurs. Zo heeft de Vriendenkring in 2020 weer prachtige giften mogen ontvangen van:  

 

Parochie H. Augustinus  

St. Jansdag is voor de parochie een belangrijke dag om de patroonheilige St. Jan Geboorte te 

herdenken. Het is sinds 2012 óók een dag geworden om het Studiefonds van fr. Jesudoss onder de 

aandacht te brengen. Helaas pakte het in 2020 anders uit. Tijdens de viering mochten slechts 30 

mensen aanwezig zijn. Op de oproep in het parochieblad De Ontmoeting om te doneren is 

warmhartig gereageerd. Maar liefst € 500,- mochten wij ontvangen.  

 

Ook vanuit een andere hoek kwam een mooi bedrag binnen. Diaken A. Hermans heeft de 

communicanten en vormelingen gestimuleerd om voor het Studiefonds iets te betekenen. Vooral de 

vormelingen en hun ouders hebben hun uiterste best gedaan. Van hen  mochten wij € 741,45  

ontvangen.  Deze bijdrage wordt ook besteed voor de bouw van de toiletten op St. Mary’s.  

 

VanderSanden Group 

In juli ontvingen we ook van de Vandersanden Group, van o.a. de ons bekende steenfabriek uit 

Hedikhuizen, een prachtige cheque. De heer Guus Slutter, HRM manager bij Vandersanden Group 

overhandigde, onder toeziend oog van het  bijna voltallige bestuur van De Vriendenkring, een 

prachtige cheque van € 2.500,- aan de voorzitter Loek Prinsen. 

Jaarlijks ondersteunt Vandersanden Group 

een aantal goede doelen waarbij hun 

kernwaarden centraal staan. Zo vinden zij 

vakmanschap en opleiding belangrijk. Het 

bestuur van De Vriendenkring waardeert het 

bijzonder dat een van de goedgekeurde 

projecten de aanvraag voor de schoolbanken 

in India is.  

 

 

Overhandiging van de cheque door de heer Slutter aan de 
voorzitter 
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Annie Otten-Biekens breit beertjes voor het St.Johns hospital in India 

Marcel’s Bloemenshop 

Bij aankoop van een bloemetje voor Valentijnsdag doneerde Marcel’s Bloemenshop een bijdrage 

voor de stichting. Fijn dat zij op deze manier De Vriendenkring willen ondersteunen.  

 

Vincentius vereniging Gemeente Heusden 

In de afgelopen jaren hebben wij regelmatig een prachtige bijdrage ontvangen vanuit de opbrengst 

van de Vincentiuswinkel en de boekenbeurs.  Door de lockdown is de winkel geruime tijd gesloten 

geweest en de boekenbeurs is niet doorgegaan. Daardoor is de opbrengst cruciaal gedaald. Toch 

ontvingen wij eind september alsnog bericht dat we een mooie bijdrage van € 1.000,-mogen 

ontvangen voor de bouw van nieuwe toiletten op de kleine dorpsschool, St. Mary’s, in 

Kambathrayanpudhur 

 

Beertjes 

De betrokkenheid van onze vrienden bij fr. 

Jesudoss en zijn werkzaamheden in India is 

groot.  Leuk is om te vermelden dat er in Drunen 

een werkgroep is die beertjes maakt als 

speelkameraadje  voor de kinderen in het 

ziekenhuis van fr. Jesudoss. De groep onder 

leiding van Corrie de Cocq heeft al honderden 

beertjes gemaakt. 

De groep heeft zelf voor transport naar India gezorgd.  Meer hierover kunt u lezen in het 

krantenartikel:  Annie breit knuffelbeertjes voor ziekenhuis in India: ‘Het helpt me door deze tijd 

heen’ | NLThuis | AD.nl  

  

https://www.ad.nl/nlthuis/annie-breit-knuffelbeertjes-voor-ziekenhuis-in-india-het-helpt-me-door-deze-tijd-heen~a2a73b8d/
https://www.ad.nl/nlthuis/annie-breit-knuffelbeertjes-voor-ziekenhuis-in-india-het-helpt-me-door-deze-tijd-heen~a2a73b8d/
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6. Hulpverlening 2020 

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  

 

In het afgelopen jaar heeft fr. Jesudoss toch nog een flink aantal  studenten kunnen ondersteunen.  

Gezien de ernst van de corona en de druk die dit op fr. Jesudoss legt, hebben wij nog geen compleet 

overzicht ontvangen van de uitgaven en de door hem geholpen studenten. Uiteraard hebben we hier 

alle begrip voor.  Als we de beschikking krijgen over de gegevens zullen we deze apart op onze 

website vermelden.  

 

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 studiegeld rechtstreeks aan de school.  

 

Uitgangspunt van beleid is dat verzoeken van studenten, die om financiële ondersteuning vragen en 

voldoen aan de criteria, worden gehonoreerd. Bij veel gezinnen is de economische situatie ook 

verslechterd door de maatregelen ten gevolge van Covid 19. Mede daarom verwacht  Fr. Jesudoss 

dat het aantal verzoeken om  financiële steun de komende jaren zal blijven stijgen  

 

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 
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beschikbaar voor het onderhoud van zijn auto, en voor kleinere uitgaven wanneer hij, of zijn 

medepriesters, zien dat er nood is.  

 

Soms komt de vraag voor grotere projecten. In 2020 is een aanvraag geweest voor twee grotere 

projecten. Na goedkeuring hiervan is gezocht naar extra sponsoren.  

 

1. Nieuwe toiletten St. Marys’s in Kambathrayanpuhur  

Via father Joe, pastoor in de gemeente Schijndel, ontvingen we, door 

bemiddeling en met instemming van fr. Jesudoss, een aanvraag voor 

ondersteuning bij de bouw van nieuwe toiletten op een kleine 

dorpsschool, St. Mary’s, in Kambathrayanpuhur in de regio 

Sathyamangalam,  

 

In India is er steeds meer aandacht voor goede sanitaire voorzieningen, 

helaas ontbreken die nu nog vaak. Veel van de kinderen zullen gewend 

zijn om hun sanitaire behoefte buiten te doen. Op de school is dat 

anders, maar op het bestaande porseleinen hurktoilet is geen water of 

afvoer. Open defecatie is onhygiënisch en ongezond. Elk jaar sterven in 

India kinderen aan, door slechte sanitatie veroorzaakte, ziekten als 

diarree, dysenterie en tyfus. 

Voor vrouwen en meisjes is het ook ronduit onveilig. Die gaan uit gêne bij 

voorkeur ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat in het donker op pad, en lopen daarmee risico op 

seksuele intimidatie of erger. 

De succesvolle introductie en acceptatie van wc’s op het platteland vergt eerst en vooral een 

mentaliteitsverandering. Mensen zijn het niet gewend en moeten leren inzien dat wc’s echt 

hygiënischer en gezonder zijn.  

 

Ook op scholen wordt steeds meer aandacht gegeven aan een goede hygiëne. Juist in deze  moeilijke 

tijd met besmettingen door het coronavirus leren we hoe belangrijk  goed handen wassen is. 

Goede toiletten op school en het leren van een juist gebruik hiervan zijn hierbij ook belangrijk. 
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2. Crisisbijdrage Corona 

Door de coronamaatregelen is de economische situatie voor een groot deel van de bevolking 

verslechterd. Door de lockdown waren de scholen gesloten, ouders hadden ook de zorg voor hun 

kinderen en konden en  mochten niet de straat op om hun groente te verkopen of andere handel te 

drijven. Veel  grote en kleine bedrijven zijn stilgevallen. Er is sprake van een enorme werkeloosheid, 

vooral onder de dagloners. Voor velen betekent niet werken ook geen eten.  

 

Father Jesudoss doet wat hij kan om de nood te ledigen. Veel vrienden hebben een extra ‘crisis’-

bijdrage gedaan. Hier is hij alle gevers heel dankbaar voor. Met deze bijdrage kan hij hulp bieden bij 

de vele aanvragen die hem en zijn mede-priesters en religieuzen bereiken. De hulpvragen betreffen 

voedsel, medicijnen voor het herstel van coronabesmettingen en elementaire kleding voor meisjes. 

  

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag heeft corona opnieuw toegeslagen in India.  Deze 

Indiase variant is zeer besmettelijk.   Het land is zwaar getroffen. Ook St. Johns ziekenhuis waar fr. 

Jesudoss werkzaam is ligt overvol.  Er is een tekort aan alles: zuurstof, bedden, medicijnen en 

beschermende kleding . Er is zelfs een tekort aan mogelijkheden om de vele doden te begraven of te 

cremeren.   

Fr. Jesudoss werkt vanuit zijn ziekenhuis dag en nacht om de nood te kunnen ledigen.  

 

 

Ziekenauto's rijden af en aan 
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7. De financiële verantwoording over 2020 

 

Toelichting op de balans per 31 december 2020 

Het verloop van het vermogen is als volgt (bedragen in €): 

 

Vermogen per 1 januari 2020 540,- 

Voordelig saldo over 2020 695,- 

Vermogen per 31 december 2020 1.235,- 

 

De balans per 31 december 2020 is als bijlage 1 aan dit rapport toegevoegd.  

In 2020 is  € 28.063,- ontvangen van De Vrienden.  

In 2020 is € 21.000,- overgemaakt naar India voor studiehulp. 

In juli 2020 is een bedrag overgemaakt naar fr. Jesudoss van € 1.500,- voor corona-bijdrage. 

Per balansdatum was nog € 3.210,- verschuldigd voor de corona-bijdrage rondom kerst. Dit bedrag is 

in februari 2021 overgemaakt.  

 

Toelichting op de ontvangsten in 2020 

Bijlage 2 geeft een specificatie van de ontvangsten en uitgaven in 2020. 

De bijdrage van de deelnemers aan De Vriendenkring is als volgt weer te geven: 

 

Bedragen in €  2018 2019 2020 

Automatische incasso’s 5.340,- 5.650,- 5.500,- 

Periodieke overschrijvingen en bijdragen 5.135,- 4.595,- 3.100,- 

Bijzondere giften  11.320,- 14.442,- 19.463,- 

 

Totaal bijdragen van deelnemers 

 

21.795,- 

 

24.687,- 

 

28.063,- 

 

Bijzondere giften € 19.463,- 

Dit betreft onder andere giften naar aanleiding van: 

* Een bijzondere verjaardag 

* Schenking tgv pensioen 
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* Giften met schenkingsakte (€ 11.000,-) 

* Valentijnsactie Marcels Bloemenshop 

* Extra bijdrage Corona/Covid-19 

* Cheque VanderSanden Group 

 

Giften voor projecten 

Door o.a. De Vincentiusvereniging gemeente Heusden, de Parochie H. Augustinus en de actie van de 

vormelingen is een bedrag van € 2.941,- gedoneerd voor nieuwe toiletten bij de St. Mary’s Primary 

School in Kambathrayanpudhur. 

Daarnaast is er een bedrag van € 4.710,- gedoneerd door vrienden voor crisisbijdrage Corona. 

 

Ondersteuning studenten 

In 2020 is een bedrag van € 21.000,- uitgegeven voor financiële ondersteuning van studenten. 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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8. Vooruitblik 2021 

 

Helaas staat de wereld in India, door de 2e golf van coronabesmettingen, nog meer in de 

nieuwsuitzendingen dan vorig jaar. De verhalen en beelden vanuit India laten zien dat het een zeer 

zware tijd is geweest. Een ongekend aantal besmettingen en een tekort aan alles. En opnieuw is het 

openbare leven stil gelegd.  

Op dit moment lijken de besmettingen terug te lopen.2021 zal een zwaar jaar zijn voor de mensen 

die wij ondersteunen.  

 

Hoe nu verder 

Door de gevolgen van corona is binnen veel gezinnen het inkomen weggevallen. Fr. Jesudoss heeft  

nu nog  meer  verzoeken gekregen voor een bijdrage in de studiekosten van kansarme studenten. 

Dankzij de jaarlijkse bijdrage van onze vrienden kan hij hen voorlopig  blijven ondersteunen.  De 

studie biedt hen een kans om een beter bestaan op te bouwen. En niet alleen voor hen, maar 

daarmee ook voor de volgende generatie.  

Ook door corona is de nood binnen de gezinnen in India hoog en fr. Jesudoss helpt waar hij kan. Als 

hij hiervoor een beroep op de Vriendenkring doet zullen wij hem hierbij ondersteunen.  

 

Het blijft een wens van fr. Jesudoss en het bestuur om de activiteiten en de beschikbare 

geldmiddelen onder te brengen in een zelfstandig rechtspersoon in India. Wij hopen dit in 2021 te 

realiseren. Ook hopen we in november 2021 weer de Vriendendag te mogen organiseren. Het zou 

heel mooi zijn wanneer we dan fr. Jesudoss opnieuw in Nederland mogen begroeten. We vertrouwen 

erop dat onze Vrienden fr. Jesudoss willen blijven ondersteunen bij zijn goede werk in India. Zowel 

financieel als mentaal. Juist nu heeft hij onze steun hard nodig.  

Onze aandacht gaat nu naar de gezondheid van fr. Jesudoss, zijn medewerkers en de studenten.   

Wij hopen en bidden voor hen.  

 

Aldus vastgesteld   14 juni 2021 

 

Dhr. L. Prinsen 

Voorzitter 

Dhr. F. van Aart 

Secretaris 

Mw. J. van den Assem – van Delft 

Penningmeester 
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Bijlage 1 – Balans per 31 december 2020 

 

(Bedragen in €) 

   Balans per 

 

31 december 

2020 

 

31 december 

2019  

 

31 december 

2018 

ACTIVA    

Rekening courant Rabobank 3.937,- 232,- 8,- 

Spaarrekening Rabobank 508,- 9.308,- 104,- 

 

Totaal activa 

 

4.445,- 

 

9.540,- 

 

112,- 

PASSIVA    

Vooruit ontvangen gift 2019    100,- 

Te betalen voor project Kurumilangudi   1.800,-  

Te storten in het Studiefonds in India   7.200,-  

Te storten bijdrage corona hulp                     3.210,-   

Vermogen 1.235,- 540,- 12,- 

 

Totaal passiva 

 

4.445,- 

 

9.540,- 

 

112,- 
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Bijlage 2 – Staat van ontvangsten en uitgaven over 2020 

(Bedragen in €) Begroot 2020 Werkelijk 

2020 

Werkelijk 

2019 

ONTVANGSTEN    

Automatische incasso’s 5.300,- 5.500,- 5.650,- 

Periodieke overschrijvingen 1.000,- 890,- 960,- 

Overige jaarlijkse bijdragen 3.700,- 2.210,- 3.635,- 

Totaal jaarlijkse bijdragen 10.000,- 8.600,- 10.425,- 

Bijzondere giften 12.000,- 14.753,- 14.442,- 

Totaal ontvangsten exclusief rente 22.000,- 23.353,- 24.687,- 

Bijdragen Corona  4.710,-  

Bijdragen Kambathrayanpudhur (sanitair)  2.941,-  

Bijdragen Valipalayam (schoolbanken)  
 

 5.820,- 

Bijdragen Kurumilangudi (onderhoud)  
 

1.500,- 

Ontvangen rente 
 

 
 

 

Totaal ontvangsten, inclusief rente 

 

22.000,- 

 

31.004,- 

 

32.007,- 

UITGAVEN    

Ondersteuning studenten 20.000,- 21.000,- 20.884,- 

Bijdrage Corona  4.710,-  

Kosten bank, website, brochure etc. 500,- 399.- 854,- 

Subtotaal 20.500,- 26.109,- 21.738,- 

Dotatie resp. opname uit Studiefonds in India  800,- 
 

1.316,- 

Project Kambathrayanpudhur (sanitair) 700,- 4.200,- 
 

Project Valipalayam (schoolbanken) 
  

6.625,- 

Project Kurumilangudi (onderhoud)  
 

1.800,- 

Voordelig saldo  695,- 528,- 

 

Totaal uitgaven  

  

22.000,- 

 

31.004,- 

 

32.007,- 

 


