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1. doelstelling stichting 

 

Conform de statuten van de stichting, zoals vastgelegd bij notariële akte de datum 13 juni 1989, 

heeft de stichting als doel: “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.” 

 

In haar bestuursvergadering van 15 juni 2019 is besloten langs de weg van de geleidelijkheid de 

stichting op te heffen.  Het bestuur acht zich hierbij gebonden om een aantal lopende projecten 

over een termijn van vijf jaar financieel te blijven ondersteunen.  

 

 

2. verwezenlijking van de geleidelijke beëindiging 

 

De in het verleden gevormde continuïteitsreserve alsmede de Algemene Reserve van in totaal 

€ 61.216,- (31.12.2020) stellen ons in staat om de nog lopende projecten deugdelijk af te wikkelen. 

Dit is tevens in het belang van onze partner, die daarmee in de gelegenheid wordt gesteld om 

nieuwe begunstigers te vinden.  

 

 

3. verwezenlijking van de geleidelijke beëindiging 

 

3.1. onderwijsproject in de regio palamaner, in de deelstaat  

andhra pradesh in zuidoost-india 

De stichting werkt hier nauw samen met The Centre for Social Action Trust (CSA Trust) te Ban-

galore en levert hier een bijdrage aan: 

• Het Educational Assistance Program (E.A.P); dit is een onderwijs-ondersteuningsproject voor 

kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 16 jaar uit gezinnen van Dalits (zogenaamde onaan-

raakbaren) en Tribals. 

Voornaamste doel is de kinderen te ondersteunen bij een succesvolle afronding van het ba-

sisonderwijs. De ondersteuning richt zich vooral op de vakken lezen, schrijven en rekenen.  

Aan de allerarmsten worden bovendien schoolmiddelen en kleding verstrekt. 

In zogenaamde Balwadi’s (voorschoolse opvang) krijgen de kinderen voeding.  

• In 12 gehuchten (hamlets) heeft de stichting evenzovele schooltjes (study centres) bekostigd. 

In deze schooltjes krijgen de kinderen begeleiding bij het maken van hun huiswerk, zoals 

dat wordt ondersteund via het E.A.P.  
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3.2. a home for families in distress in de regio palamaner, in de  

deelstaat andhra pradesh in zuidoost-india 

De stichting is vanaf 1 juli 2013 betrokken bij het project “A Home for Families in Distress”. Dit 

project voorzag in de financiering van de afbouw van ca. 400 stenen huisjes, die eigendom zijn 

van de lokale bewoners. Zij behoren tot de Dalits (onaanraakbaren) in de regio Palamaner.  

De financiering bestaat uit een lening van € 300,- per huisje en wordt door de bewoner in 4 x 

12 maandelijkse termijnen terugbetaald.  

Voor de administratieve en bouwkundige begeleiding van het project heeft de stichting een 

bedrag van € 18.000,- ter beschikking gesteld.  

De terugbetaling van de leningen heeft in de jaren 2019 en 2020 vertraging opgelopen als gevolg 

van overstromingen, maar ook door droogte en de uitbraak van het COVID-virus. De verwach-

ting is echter dat de terugbetalingen in de komende twee tot drie jaar alsnog zullen plaatsvin-

den. Als dat een feit is, dan is dit project beëindigd.  

 

 

4. fondsenwerving 

 

Vanaf 2020 werft de stichting niet langer actief fondsen voor uitstaande projecten. Een uitzon-

dering geldt voor hen, die vanuit het verleden een periodieke gift aan de stichting hebben toe-

gezegd.  

 

5. beheer, besteding en verantwoording 

 

5.1 algemeen 

Voor de verschillende activiteiten die wij als stichting ondersteunen en de onkosten van de 

stichting zelf, is het noodzakelijk op een verantwoorde manier met de aan de stichting toever-

trouwde middelen om te gaan. 

 

De stichting streeft er naar de binnengekomen bedragen (giften, rente en resultaat van acties) 

voor ten minste 95% te besteden aan de projecten. De overige 5% is bestemd voor door de 

stichting gemaakte onkosten.  

 

Het bestuur wil maatschappelijk verantwoord handelen en heeft daarom ook een bankrekening 

bij de ASN bank. 

 

5.2. beloningsbeleid 

Behalve vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten (waarin in de regel door de bestuurs-

leden vanaf wordt gezien) worden er geen vergoedingen verstrekt aan bestuursleden en vrij-

willigers.  
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5.3. opheffing van de stichting 

In Artikel 15 van de stichtingsakte d.d. 13-06-1989 is bij opheffing van de stichting geregeld dat 

“een na liquidatie overblijvend saldo in overleg met eventuele subsidieverstrekkende instanties 

bestemd wordt voor een doel overeenkomend met of soortgelijk aan dat van de stichting”. 

 

5.4. anbi – status 

De stichting voldoet aan de eisen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en is als zo-

danig door de Belastingdienst aangemerkt. Hierdoor zijn giften aan de stichting fiscaal aftrek-

baar. Uiteraard is ons handelen erop gericht aan deze eisen te blijven voldoen. 

Het identificatienummer van de stichting is: 8026.98.554 (RSIN). 

 

5.5. financiële verantwoording 

Elk jaar wordt binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar een financiële verantwoor-

ding opgesteld. Deze jaarrekening is op verzoek beschikbaar. Tevens staat er een korte samen-

vatting van deze verantwoording op onze website. 

De financiële rapportage en het activiteitenverslag bieden inzicht in: de besteding van de mid-

delen aan de projecten, gemaakte bestuurskosten, de ontvangen gelden uit fondsenwerving 

en de giften van onze donateurs.   

De aard en de omvang van het vermogen zijn zichtbaar in de financiële jaarrekening. 

Het bestuur heeft in het verleden gelden gereserveerd voor de langere termijn, de zogenaamde 

continuïteitsreserve. Deze reserve alsmede de Algemene Reserve worden in de komende jaren 

aangewend om de aangegane verplichtingen met de partners in India te waarborgen. 

 


