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stichting mensen uit de nood 

zien dat het kan



inleiding 

 

Voor u liggen de bestuursverslagen over de jaren 2019 en 2020 van de Stichting 

Mensen uit de Nood. Deze verslagen op hoofdlijnen, stellen u op de hoogte 

van de activiteiten van deze jaren. Gewoonlijk stellen we in het eerste kwartaal 

van het nieuwe bestuursjaar het verslag van het voorbije jaar op. Zo kent elk 

jaar zijn eigen verslag. Waarom hebben we dan nu deze twee verslagen gebun -

deld. Door privéomstandigheden van twee van onze bestuursleden, onder wie 

de secretaris, is ernstige vertraging ontstaan in de opstelling van het verslag 

over het jaar 2019. Nu ook het jaar 2020 voorbij is, hebben we uit praktische 

overwegingen de twee jaren samengevoegd.  

Van der Aastraat 112,  

2597 SN te ’s-Gravenhage.  

Telefoon: 070-328.16.24 

E-mail: info@smudn.nl 
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over de stichting 

 

De doelstelling van onze stichting, zoals vastgelegd bij notariële akte de datum 13 juni 1989, luidt: 

‘De stichting heeft ten doel om te trachten, in het algemeen en in India in het bijzonder, 

onderdrukte mensen en de armste van de armen, al of niet gehandicapt, weer op eigen benen te 

zetten.’ 

 

‘De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door mee te werken aan maatregelen, casu quo 

door het zelf treffen van maatregelen, waardoor deze menselijke nood kan worden voorkomen, 

verzacht of opgelost alsmede door alle wettige middelen.’ 

 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg te Roermond onder nummer 

41.06.75.53. 

De stichting is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Het identificatienummer of fiscaalnummer (RSIN) van de stichting luidt: 8026.98.554.  

 

 

bestuur 

 

De huidige bestuurssamenstelling is: 

Voorzitter Vacant  

Secretaris Jacques van ’t Riet  

Penningmeester Paul Bernts  

Bestuurslid Ine Caris  

Bestuurslid Louis Verhoeff  

 

Het bestuur heeft in 2019 vergaderd op: 23 februari en 15 juni. Door de coronacrisis is er in 2020 

niet vergaderd, wel zijn meerdere zaken kortgesloten via telefoon en mail.   

 

 

activiteiten en gebeurtenissen 

 

• Voorgenomen besluit opheffing van onze stichting 

Na een 30-jarig bestaan in juni van dit jaar heeft het bestuur in de vergadering van 15 juni 

2019 besloten langs de weg van de geleidelijkheid de stichting op te heffen. Dit besluit heeft 

te maken met de wens van drie van de vier bestuursleden te willen stoppen. Vervanging van 

deze bestuursleden bleek niet te realiseren. Daarop is besloten op termijn – te denken valt 

aan 2026 – de stichting op te heffen.  

Tot in dat jaar blijven wij onze partner het Centre for Social Action Trust (hierna CSAT), 

steunen. De kinderen met hun ouders kunnen en mogen we niet zomaar ‘achterlaten’. 

Gelukkig stelt onze continuïteitsreserve van € 68.000,- ons in staat om door te gaan tot 2026. 
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Deze tijdspanne is hopelijk voldoende ruim voor onze partner CSAT om nieuwe begunstigers 

te vinden.  

Ons besluit betekent wel, dat wij ons ingaande het jaar 2020 niet meer verbinden aan nieuwe 

projecten. Onze bijdrage aan CSAT zal vanaf 2020 bestaan uit een vast bedrag zijnde € 8.500,-

aan het EAP project en ingaande 2021 een bijdrage van € 800,- aan het zogenaamde Health 

Emergency Programme.  

 

• 8 maart 2019 – Laatste vastenactie op basisschool De Neerakker 

Dit jaar waren we voor het laatst betrokken bij de vastenactie van de basisschool De 

Neerakker te Heythuysen (prov. Limburg). Met een mooie opbrengst van € 6.240,- leverden 

de kinderen en de leerkrachten zoals altijd een verdienstelijk prestatie.  

 

We zijn de leerkrachten, leerlingen en vele ouders, die vele, vele jaren aan dit jaarlijkse 

evenement meewerkten, erkentelijk voor hun betrokkenheid bij onze onderwijsprojecten.  

Het zorgde en zorgt nog altijd voor blije gezichten bij de Indiase leeftijdsgenootjes van de 

schoolkinderen. 

 

 

projecten 

 

1. Center for Social Action Trust 

Het zenuwcentrum van deze organisatie huist in Palamaner in de deelstaat Andra Pradesh.  

Van daaruit vindt de administratieve en logistieke ondersteuning plaats aan de mede -

werk(st)ers in het veld. Onze stichting is betrokken bij de volgende projecten: 

 

1.1.  Schooltjes 

In de afgelopen jaren hebben we in deze regio in 12 gehuchten schooltjes laten bouwen. In 

totaal ontvangen 533 kinderen daarin onderwijs.  

 

1.2.  Educational Assistance Programme (hierna te noemen E.A.P.)  

E.A.P. is een onderwijsprogramma voor kansarme kinderen. Met dit programma ondersteunen 

wij 357 kinderen in 8 van de 12 gehuchten. Zij krijgen ondersteuning voor de aanschaf van 

leermiddelen, schoolkleding en daar waar nodig ontbijt voor de peuters. Verder dragen wij 

bij aan de kosten van leerkrachten, nutskosten en onderhoud van de schooltjes.  

De bijdrage aan dit project hebben wij in 2019 van €. 6.800,- verhoogd naar €. 8.500,-.   

 

1.3. Aanleg van toiletten bij de schooltjes 

Een toiletvoorziening is in een Nederlandse school een vanzelfsprekendheid, dit geldt niet 

voor het Indiase platteland. Daarom zijn we twee jaar geleden gestart met het project 

‘toiletten voor alle 12 schooltjes’. 

Na een succesvol begin, stagneert het programma nu als gevolg van ernstig watertekort. 
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1.4.  A Home for Families in Distress (verbeteringsprogramma voor de behuizing van de 

allerarmste families). 

De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels tot een einde gekomen. Met dit project hebben wij 

425 families geholpen hun huisjes op te knappen. Dit project is namelijk deels door ons 

gefinancierd en deels door de betrokken families. Zij zijn gehouden een eigen bijdrage aan 

de renovatie van hun huisje te leveren. Daarvoor hebben zij een lening gekregen, die zij in 

48 termijnen (4 jaar) renteloos hebben mogen aflossen.  

Van deze aflossingen is inmiddels een bedrag van € 5.000,- besteed aan: onderhoud en 

schilderwerk van de schooltjes, in 2019 € 3.250,- aan rugzakken en leermiddelen, € 1.536,- voor 

projectkosten toezicht en incasso, € 710,- reisvergoeding voor een bezoek aan Nederland.  

In 2020 is als gevolg van de coronacrisis vanaf de maand maart afgezien van de incasso van 

de terug te betalen termijnen.  

 

In 2021 zouden de laatste betalingen gedaan moeten zijn. We houden echter rekening met 

een vertraging in de terugbetalingen als gevolg van twee factoren: 1) is de droogte op het 

land (geen werk) en 2) de wereldwijd uitgebroken corona-pandemie. Aanvankelijk rekenden 

wij op een percentage van 15% oninbare debiteuren. Vooral door de coronacrisis valt niet uit 

te sluiten, dat het geschatte percentage van 15% hoger kan uitvallen. De gelden die terug -

vloeien uit de verstrekte leningen worden in nauw overleg met onze stichting besteed aan 

het E.A.P.  en de hier eerder gemelde deelprojecten van CSAT.   

 

1.5.  Health Emercency Programme 

Om de hoogste medische nood te kunnen lenigen, geven wij een jaarlijks bedrag van € 800,-.  

Dit is geoormerkt geld voor een eigen ‘ziekenfonds’ voor de allerarmste families. 

 

1.6.  De coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de gebruikelijke projectuitvoering 

Onze Indiase partner heeft ons in 2020 benaderd om een andere bestemming te mogen geven 

aan de jaarlijkse bijdrage van € 8.500,- voor het onderwijsprogramma gezien de uitzonderlijke 

gezondheidssituatie rond het coronavirus.  

Wij hebben met dit verzoek ingestemd waarna het bedrag grotendeels is besteed aan een 

meer dan noodzakelijk voedsel- en kledingprogramma.  

Daarenboven hebben we voor extra noodhulp een bedrag van € 2.500,- gedoneerd. Zodra de 

coronacrisis is beteugeld, herstellen we de gebruikelijke werkwijze. Hieronder geven we voor 

het beeld een beperkte beschouwing van de omstandigheden.   

 

De gevolgen van deze crisis zijn in India desastreus en dan vooral voor de minderbedeelden. 

Veel kastelozen – veelal degenen die onze steun krijgen – raakten hun baan kwijt. Banen die 

zij vaak vinden in steden ver van de gehuchten waar hun gezinnen wonen. De massale 

werkloosheid zorgden voor een ‘trek’ terug naar de dorpen en gehuchten waar zij vandaan 

komen.  

 

Van CSA Trust ontvingen wij alarmerende berichten over schrijnende situaties op het 

platteland. De scholen zijn sinds het voorjaar 2020 gesloten, waardoor de kinderen en hun 

werkloze ouders thuis zitten. Geen inkomen betekent voor hen geen voedsel. Voor deze 

mensen is er een zeer bescheiden sociaal vangnet in de vorm van een voedselprogramma. 

De overheidsinstanties hebben onder andere onze partner CSAT gevraagd om de scholen met 

hun staf beschikbaar te stellen om vandaaruit de voedseldistributie te organiseren. Aan dit 

verzoek is gevolg gegeven.  
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Helaas is gebleken dat veel families alleen voedsel van de regering kunnen ontvangen als ze 

een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen, zoals een geboortebewijs of een 

werkvergunning. Velen, vooral kasteloze families, hebben niet de juiste papieren of zelfs geen 

papieren. Dat betekent dat ze verstoken blijven van voedselhulp. Het is grotendeels deze groep, 

die mede door onze steun extra worden geholpen om die voedselhulp wel te krijgen. 

 

De medewerkers van CSAT hebben de opdracht gekregen om in de 25 dorpen waar zij actief 

zijn te inventariseren wie er niet over de vereiste documenten beschikt. Zij registreerden in 

juli 2020 2033 families, waarvan 88% geen geboortebewijs heeft en 44% geen werk -

vergunning. Medewerkers van CSAT helpen de families om de juiste papieren aan te vragen 

zodat ze voedselhulp kunnen krijgen. 

 

 

bestuurlijke kosten  

 

1. Besteding ontvangen giften 

Ons streven is om van iedere gedoneerde euro 95 eurocent aan de projecten te besteden. 

 

2. Reiskosten 

Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor verricht werk en binnenlandse 

reiskosten. Voor buitenlandse reiskosten hanteren we de volgende regels: voor bestuursreizen 

(gemiddeld eenmaal in de drie jaar) worden maximaal twee vliegtickets door de stichting 

vergoed. Meereizende overige bestuursleden, familieleden of vrienden, ontvangen geen 

enkele vergoeding. 

Alle kosten om de reis mogelijk te maken, denk aan vaccinaties, visakosten, verzekeringen, 

enzovoort, zijn voor eigen rekening. Daaraan draagt de stichting geen eurocent bij. Dit geldt 

evenzeer voor de verblijfskosten en eventuele reiskosten in India. Meestal zorgt onze partner 

het Center for Social Action Trust voor onderdak en maaltijden voor de bestuursleden. 

Daarvoor betaalt het betreffende bestuurslid privé een in overleg vastgesteld bedrag. 

 

3. Continuïteitsreserve 

Een deel van de inkomsten reserveren we in de begroting om voor de komende jaren de 

continuïteit van de projecten te waarborgen.  

 

4. Financiële verantwoording 

Elk jaar controleert een externe kascommissie na afloop van het kalenderjaar de door de 

penningmeester opgestelde jaarrekening.  

 

.
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financieel overzicht  

 

Hieronder vindt u de balans van de jaren 2019 en 2020 en een overzicht van de ontvangsten en 

uitgaven van de stichting in het afgelopen jaar. Ter vergelijking zijn tevens de drie voorgaande 

jaren opgenomen.  

 

Stichting Mensen uit de Nood

Jaarrekening

Balans 

 

Balans per 31-12- 2020 2019 2018 2017

 €.  €.  €.  €.  

Activa 

Vlottende activa 
Liquide middelen 

 ING Bank 1.672 672 1.514 2.992  
Rabo Bank 349 1.972 2.899 693 
ASN Bank 59.195 67.079 60.749 56.652 

Totaal activa 61.216 69.723 65.162 60.337  
 
Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve 38.723 34.162 29.337 25.954  
Continuïteitsreserve 31.000 31.000 31.000 31.000  
Resultaat toevoeging cq onttrekking 
aan de algemene reserve -8.507 4.561 4.825 3.383   

Totaal passiva 61.216 69.723 65.162 60.337 
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financieel overzicht  

 

 

Stichting Mensen uit de Nood

Jaarrekening

Staat van Ontvangsten en Uitgaven 

 

2020 2019 2018 2017

Ontvangsten:  €.  €.  €.  €.  
Donaties 2.815 14.434 21.112 23.594  
Rente 16 30 97 283
Totaal ontvangsten 2.831 14.464 21.209 23.877  

 
Uitgaven t.b.v. onze projecten:
Project Sneha Bhavan: - - - - 

  
Project Onderwijsprogramma Palamaner:  

Onderwijsprogramma (E.A.P.) 8.500 8.500 6.800 6.800 
Foodprogramme Covid 19 2.500 - - - 
Health Emergency Programme  - - 798 -  
Reparaties en onderhoud schooltjes - - - 2.700   
Waterput - - 3.000 - 

    Toiletten - - 4.000 - 
Voor diversen - - - 2.500     

11.000 8.500 14.598 12.000 
 
Project Home for Families in Distress:  

Administratie en projectbegeleiding - - - 2.567    
Hut Repair Program - - - 2.866 

- - - 5.433 
 
Kosten:  
Wervingskosten acties:  

Website 47 67 - 914 
Huur van een marktkraam - 350 350 350 
India artikelen incl. kosten vastenactie - 121 87 177 

47 538 437 1441 
 
Algemene kosten:  

Reiskosten: tickets - - - 894 
Portokosten en drukwerk 7 358 357 267 
Kosten internetaansluiting - 47 47 122 
Verblijfskosten Amitha en Nissar - - 592 - 
Overige algemene kosten 0 161 80 60 

7 566 1.076 1.343  
Financiële kosten:  

Bankkosten 284 299 273 277 
 
Som der kosten 338 1.403 1.786 3.061 
Totale uitgaven 11.338 9.903 16.384 20.494  

 
Resultaat -8.507 4.561 4.825 3.383  


