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HISTORIE, DOEL, REALISERING DOELSTELLING
De Stichting Thomas Bouwprojecten is in 1992 opgericht als gevolg van de verzelfstandiging van de
bouwactiviteiten van de Thomas Stichting voor Jongeren.
De stichting is gevestigd te Eersel en heeft als doelstelling het meewerken in het opzetten en het
begeleiden van ontwikkelingsprojecten voor het bevorderen van ontplooiingsmogelijkheden van
kansarme bevolkingsgroepen in India. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door de realisatie van
bouwprojecten, inrichting en onderhoud van gebouwen, drinkwatervoorziening en afvoer en zuivering
van afvalwater. De (bouw)activiteiten bestaan uit het ontwerpen en bouwen van hoofdzakelijk scholen
en internaten voor kansarme kinderen in India, zulks in nauwe samenwerking met de Franciscan
Sisters of St. Joseph in Chennai (India) alsmede het werven van de daarvoor benodigde fondsen. De
stichting verleent ook facilitaire diensten aan andere organisaties werkzaam in India op het gebied van
ontwikkelingswerk.

Organen van de stichting
Per 31 december 2010 kent de stichting de volgende organen:
I

Het bestuur, bestaande uit:
1. Flor Potters, voorzitter
2. Adriaan de Bot, secretaris
3. Jac Braat, penningmeester
4. Henny Koenders-van Hage, lid
5. Henk Stokman, lid.

II

De raad van advies, bestaande uit:
1. Antoinette Gelton-Schiebroek
2. Cor Schiebroek
3. Tjerk Wagenaar
4. Michel van der Linden
5. Joop de Wit.

III Het projectteam, bestaande uit:
1. Hans Schiebroek, projectleider
2. Anne Reijenga, projectleider
3. Miriam Traast, coördinator.
Hoewel strikt genomen het projectteam geen statutair orgaan van de stichting is, vervult het een
onmisbare functie in het realiseren van de doelstellingen van de stichting. De leden van het
projectteam worden benoemd door het bestuur.
De taak van het projectteam is primair het ontwerpen van bouwwerken, het vervaardigen van de
bouwtekeningen, het maken van de bestekken, het aanbesteden en het opleveren van de bouwwerken
alsmede het minstens eenmaal per jaar controleren van de bouwwerken ter plaatse. Voorts begeleidt
dit team zoveel mogelijk de bouwwerken met de opzichter ter plaatse en met liaisonzuster Prudentia.
Het team ziet verder toe op en adviseert het bestuur met betrekking tot de betalingen aan de
congregatie in India.
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Het komt ook voor dat andere organisaties werkzaam op het gebied van ontwikkelingssamenwerking
in India, een beroep doen op de deskundigheid van het projectteam en er vervolgens voor derden
advies- en controlewerkzaamheden worden uitgevoerd. Zo bestaan er goede contacten met o.a. de
stichtingen Amaidhi, Trying Dutchmen en Colourful Children.
Het projectteam is het belangrijkste adviesorgaan van de stichting. Het onderzoekt ter plaatse het
beleid en de visie van de zusters met betrekking tot het bouwen van scholen, internaten en verdere
werken en toetst die aan de doelstelling van de stichting. Het ziet er op toe dat de bouwactiviteiten tot
nut strekken van kansarme kinderen, controleert of de juiste prioriteiten worden gesteld en of er
voldoende urgentie bestaat voor het bouwen dan wel uitbreiden van scholen en internaten.
Vrijwilligers
Alle werkzaamheden met betrekking tot de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Zij
ontvangen daarvoor geen enkele vergoeding.

BELEID
Het beleid van de stichting stoelt op twee hoofdtaken.
Enerzijds verwerft de stichting gelden voor het bereiken van haar doelstelling en anderzijds worden
deze gelden besteed aan projecten welke door en onder verantwoordelijkheid van de stichting worden
gerealiseerd. Dit betekent dat er een causaal verband bestaat tussen het genereren van de gelden en het
besteden van de gelden aan projecten. Er wordt slechts opdracht gegeven voor het bouwen van een
project als de benodigde gelden voor het project voorhanden zijn. Voorts wordt vijf procent van de
geoormerkte donaties gereserveerd voor toekomstig onderhoud als bijdrage in het behoud van de door
de stichting gerealiseerde gebouwen. In toenemende mate zal het onderhouden van deze gebouwen
een eigen verantwoordelijkheid van de congregatie worden.
Beleidsplan
De stichting beschikt over een beleidsplan. Hierin is de strategie voor de onderdelen financiën,
sponsoring/pr en het projectteam tot diverse beleidsvoornemens uitgewerkt. Periodiek wordt getoetst
of het werkelijk gevoerde beleid spoort met het beleidsplan. Het huidige beleidsplan is per 31
december 2010 verlopen en de stichting stelt voor de komende periode van vijf jaar een nieuw
beleidsplan op.
Fondsenwerving
De fondsenwerving door de stichting geschiedt op tweeërlei wijze. Enerzijds tracht de stichting via
netwerken en relaties bij bedrijven en instellingen substantiële bedragen te verwerven, voor de
realisering van haar projecten. Anderzijds streeft de stichting er naar om ook kleinere bedragen bij
particulieren te werven en hiervoor min of meer een vast netwerk van donateurs en begunstigers op te
bouwen. Een andere vorm van ondersteuning bestaat hieruit dat bedrijven facilitaire diensten aan de
stichting aanbieden in de vorm van promotiemateriaal, drukwerk, teken- en kopieerwerk.
Flankerend aan dit beleid lopen de contacten met de Nationale Commissie voor Internationale
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), waarmee de stichting goede contacten
onderhoudt. Dit kan ertoe leiden dat voor bepaalde projecten de door de stichting gegenereerde gelden
met 40 à 50 procent worden verhoogd. In dit kader is het project Singampunari onlangs afgerond en is
in oktober 2010 de (laatste) goedkeuring verkregen voor een nieuw te bouwen project te P.T. Parru.
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De NCDO wordt echter opgeheven als fondsenverstrekkend instituut van de overheid. Hiervoor in de
plaats komt een nieuwe subsidieregeling, SBOS genaamd. SBOS staat voor Subsidiefaciliteit voor
Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking. Hierdoor is in 2011 ruim 10 miljoen euro te vergeven
ten behoeve van projectaanvragen. De uitvoering van deze subsidieregeling is in handen gelegd van
een combinatie van Wilde Ganzen, PWC (PriceWaterhouseCoopers) en het Nederlands Jeugdinstituut.
De toekomst zal leren of de nieuwe regeling voor onze stichting voordelen biedt.
Kadervorming als speerpunt van beleid
Het vormen van voldoende deskundig kader in India is een speerpunt van beleid van de stichting voor
de eerstkomende jaren. Om dat doel te bereiken en ter bevordering van een bredere bewustwording
voor ontwikkelingssamenwerking, stimuleert de stichting de vorming van voldoende kader in India,
teneinde het behoud van de door de stichting gerealiseerde (bouw)werken te garanderen. Als eerste
resultaat hiervan is zuster Asha onlangs afgestudeerd in bouwkunde. Zij zal het beheer en het
onderhoud van de gebouwen voor haar rekening gaan nemen. In aansluiting hierop zal voor het
vervolg van dit beleid aandacht besteed worden aan de opleiding van personen op het gebied van
management, financieel beheer en organisatie. Hiermede wordt beoogd onze counterpart in India
geleidelijk selfsupporting te maken, zodat het uiteindelijke doel van ontwikkelingssamenwerking, het
geheel op eigen benen kunnen staan van onze counterpart, kan worden bereikt.
Algemene voorlichting
Naast de persoonlijke benadering die in veel gevallen plaatsvindt en daaraan ook haar kracht ontleent,
maakt de stichting voor haar communicatie met de sponsors en donateurs gebruik van:
1. het periodiek Projectnieuws, dat tweemaal per jaar in de maanden mei en november
verschijnt;
2. het jaarverslag/jaarbericht;
3. de website: www.thomasbouwprojecten.nl;
4. toezending van de eindrapportage van een project aan sponsors en donateurs van geoormerkte
gelden.
Daarnaast wordt door het geven van interviews en publicaties in kranten en periodieken, meer
bekendheid gegeven aan het doel en de werkwijze van de stichting en het doel en het nut van
ontwikkelingssamenwerking.
GANG VAN ZAKEN IN 2010
Algemeen
Het jaar 2010 is voor de stichting een vruchtbaar jaar geweest wat betreft de uitvoering en
voorbereiding van operationele activiteiten. Diverse projecten werden opgeleverd, in aanbouw
genomen en voorbereid.
Fondsenwerving en andere baten
De baten uit fondsenwerving bedroegen circa € 83.000, ongeveer € 13.000 meer dan begroot, maar wel
aanzienlijk onder het niveau van voorgaande jaren. Deze daling lijkt op dit moment structureel wegens
het wegvallen van enkele grote sponsoren en discussies rond de effectiviteit van goede doelen
organisaties in het algemeen en de status van India als ontwikkelingsland. Een deel van de in 2010
ontvangen donaties (€ 21.000) is afkomstig van de heer Douw die via onze stichting een bouwproject in
Durgapur wil realiseren; ook de ontvangst van de verder voor dit project (totaal omstreeks € 100.000)
benodigde donaties is verzekerd. In 2010 zijn geen subsidies ontvangen, maar is rond lopende en
geplande projecten wel effectief verder samengewerkt met de NCDO. Op basis hiervan zal in 2011 naar
verwachting omstreeks € 27.000 aan subsidie ontvangen worden.
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Aan rente is € 4.000 ontvangen (ongeveer 2% van een gemiddeld saldo van € 200.000). Een incidentele
bate van ruim € 11.000 ontstond door het vrijvallen van een voorziening voor (mogelijke)
belastingverplichtingen.
Besteed aan de doelstellingen
In vergelijking met het erg hoge niveau van 2009, zijn dit jaar minder projecten in uitvoering
genomen. Wel zijn de bestedingen aan bouwprojecten (directe bouwkosten en kosten van begeleiding
en toezicht bij de bouw) dankzij de ontvangen donaties en het vele werk van het projectteam nog ruim
boven de begroting uitgekomen: werkelijk € 73.000 tegen begroot € 50.000. Dat de bestedingen aan
doelstellingen in procenten van totaal baten dit jaar lager was, kwam omdat relatief minder projecten
gestart werden (voor onze stichting is dit het meetmoment voor projectbestedingen) en relatief meer
projecten opgeleverd en/of voorbereid werden.
Voor de doelstelling algemene voorlichting is slechts circa € 315 uitgegeven, onder andere aan
onderhoud van de website. Evenals vorig jaar kan gesteld worden dat deze kosten, evenals de kosten
van eigen fondsenwerving (€ 631) en beheerskosten (€ 3760), laag zijn dankzij de steun door enkele
bedrijven, die hun diensten gratis of tegen lage tarieven aanbieden, en dankzij de inzet van bestuur en
projectteam zonder dat daar vergoeding tegenover staat. Dat het betreffende percentage wel hoger
uitvalt dan in voorgaande jaren komt enerzijds vanwege het lagere activiteitenniveau en anderzijds
doordat enkele kostenposten die in het verleden onder beheerskosten geclassificeerd werden nu als
kosten eigen fondsenwerving aangemerkt zijn. De effectiviteit van de stichting blijft dan ook hoog,
hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in de volgende ratio’s:
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Besteding aan doelstelling
als % van totaal baten

74,50%

167,00%

102,30%

101,10%

90,90%

27,70%

154,20%

Kosten eigen fondsenwerving
als % van baten eigen fondsenwerving

0,70%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,20%

Resultaat
Per saldo is over 2010 een resultaat geboekt van ruim € 20.000. Dit komt in grote lijnen overeen met
de begroting. Wel dient hierbij aangetekend te worden dat dit resultaat mede ontstond door een
eenmalige bate van € 11.000. Tevens was 2010 een jaar waarin relatief meer projecten in
voorbereiding en/of uitvoering waren dan er specifiek in dat jaar gestart werden (in 2011 zal veeleer
het omgekeerde het geval zijn).
Activiteiten
In 2010 is een aantal projecten opgeleverd, waarvan met name te noemen zijn de bouw van een school
in Singampunari, de renovatie van een keuken in Perambalur en onderhoud te Venkatachalapuram. In
uitvoering is genomen de bouw van een school in Gangapur. Voorbereid werden projecten in onder
andere P.T. Parru en Damaracherla. Aan begeleiding van de bouw, controle door onze projectleiders
en lokaal ingehuurd toezicht werd circa € 6.900 uitgegeven.
Portefeuille projecten in voorbereiding
Eind 2010 was in totaal voor een bedrag van € 138.000 aan projecten in voorbereiding (dit nog
afgezien van het eerder gememoreerde bijzondere project Durgapur). Bij het opstellen van de
begroting voor 2011 is ervan uitgegaan dat een aantal van deze projecten (voor een totaal bedrag van
circa € 90.000) in 2011 kan worden aanbesteed. Hiervoor is reeds circa € 43.000 aan middelen
aanwezig en geboekt op de bestemmingsfondsen. Daarnaast is voor deze projecten nog omstreeks
€ 35.000 toegezegd, waaronder € 25.000 subsidie van de NCDO voor het project P.T. Parru (totale
projectomvang € 77.000). Voor het project te Damaracherla zijn alle benodigde fondsen al ontvangen.
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Verdere in voorbereiding zijnde projecten te Perumalpalayam (€ 30.000) en Pathiavaram (€ 18.500)
zullen afhankelijk van het verloop van de fondsenwerving nog in 2011 dan wel pas in 2012 in
uitvoering kunnen worden genomen en zijn voorzichtigheidshalve niet in de financiële begroting 2011
meegenomen.
Financiële positie
Door het conform het stichtingsbeleid ook in 2010 handhaven van benodigde reserves zoals in vorige
jaarverslagen gedefinieerd (een continuiteitsreserve van € 25.000 en een onderhoudsreserve van
€ 20.000) is de financiële positie van de stichting gezond te noemen en is de continuïteit van haar
activiteiten in voldoende mate gewaarborgd. De door de heer Douw als voorfinanciering van het
project Durgapur aan de stichting in 2010 verleende lening (van € 63.000) is niet-opeisbaar en
rentevrij en zal met de realisatie van dit project in stappen worden omgezet in donaties. Dit gebeurt
conform notarieel vastgelegde afspraken en vormt daarmee geen risico voor de stichting.
Tenslotte zij opgemerkt dat de stichting geen middelen had en heeft belegd anders dan op haar
rekeningen bij de Rabobank, ING en MoneYou (een 100% dochteronderneming van ABN AMRO).
Het totaal hiervan bedroeg per 31-12-2010 ongeveer € 230.000.
TOEZICHT EN VERANTWOORDING
Toezicht
De stichting kent, tezamen met de Thomas Stichting voor Jongeren en de Stichting Thomas
Foundation for Microcredits, een gemeenschappelijke raad van advies. Hoewel dit college in strikte
zin geen toezichtorgaan is, vindt tweemaal per jaar overleg plaats met de raad van advies.
In het voorjaar ter bespreking van het jaarverslag en in het najaar in een gezamenlijk overleg met de
besturen van de Thomas Stichting voor Jongeren en de Stichting Thomas Foundation for Microcredits
met betrekking tot de algemene gang van zaken. Deze vergaderingen hebben tot gevolg dat er
bilaterale advisering plaatsvindt tussen de stichtingen en de raad van advies.
Aangezien de stichting geen speciaal toezichtorgaan heeft, heeft het bestuur toch een aantal elementen
in haar beleid ingebouwd die een toezichtfunctie vervullen. Zo vindt er driemaandelijks een financiële
rapportage plaats en dienen alle betalingen naar India door het bestuur te worden geaccordeerd. Een
heel belangrijk element van controle en betrouwbaarheid mag uiteraard hier niet onvermeld blijven.
Het vervult de stichting met enige trots dat de jaarrekening over het jaar 2009 voor het eerst in de
geschiedenis van de stichting in plaats van een beoordelingsverklaring nu een goedkeurende
accountantsverklaring heeft verkregen. Ook de jaarrekening over het jaar 2010 heeft een zodanige
verklaring (nu Controleverklaring geheten) verkregen.
Verantwoording
Het streven van de stichting is er lange tijd op gericht geweest voor haar jaarverslag het keurmerk van
het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) te verwerven. Voortschrijdend inzicht bij het bestuur
heeft ertoe geleid dit streven voorlopig te staken. De hiermede gepaard gaande kosten zijn dermate
hoog dat zij een substantieel bedrag van de gegenereerde gelden vergen.
Met ingang van april 2009 is er speciaal voor kleinere goede doelen het KGD (Keurmerk Goede
Doelen). Tegelijkertijd heeft ook het CBF, naast het gewone keurmerk, een certificaat voor deze
zelfde groep ontwikkeld. De stichting zal voorlopig beide nieuwe keurmerken nauwkeurig analyseren
en de ontwikkeling ervan blijven volgen, alvorens een beslissing in deze te nemen.
De stichting is van oordeel dat de controleverklaring van de accountant, en het hebben van een, naar
onze ervaring, betrouwbare counterpart in India, de juiste waarborg bieden voor een verantwoorde
besteding van de aan de stichting toevertrouwde geldmiddelen.
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Tevens zal de stichting erop toezien dat:
1. de inrichting van het jaarverslag geschiedt conform de in 2008 aangepaste Richtlijn
650 Fondsenwervende Instellingen, uitgegeven door de Raad voor de
Jaarverslaggeving;
2. een zo groot mogelijke transparantie naar buiten plaatsvindt door middel van onze
publiciteitsorganen;
3. een zo groot mogelijke beperking van de kosten zal plaatsvinden met een streeflimiet
van hooguit 5 procent van de ontvangsten, zodat minimaal 95 procent van de
ingezamelde gelden aan de doelstelling kan worden besteed;
4. de jaarrekening zal worden gepresenteerd met een controleverklaring door de
accountants.

SAMENWERKING
In Nederland zijn naar schatting tienduizend kleine particuliere organisaties werkzaam op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking. Als zelfstandige organisaties hebben deze nauwelijks of geen stem.
Vandaar dat de stichting zich aangesloten heeft bij de in 2009 opgerichte organisatie Partin
(www.partin.nl), waarin kleine organisaties zijn verenigd. Bij deze brancheorganisatie staan twee
doelstellingen centraal:
1. belangenbehartiging: het geven van een stem aan kleinschalig initiatief in de discussie over
ontwikkelingssamenwerking in Nederland;
2. kwaliteitsverbetering: het stimuleren van kennisdeling en het bevorderen van de
deskundigheid van particuliere initiatieven.
Als eerste project is door Partin een gezamenlijke subsidieaanvraag opgezet voor de aangesloten
organisaties.

BEWUSTWORDING
De Stichting Thomas Bouwprojecten verstrekt hulp in materiële zin door middel van het bouwen van
scholen en internaten. Bovendien werkt zij aan de bewustwording in India. Dit gebeurt niet alleen in
het belang van de continuïteit van de door de stichting gerealiseerde scholen en internaten. Vereist is
ook dat hiervoor bekwame en goed opgeleide mensen voorhanden dienen te zijn om de bouwprojecten
deskundig te begeleiden, de gebouwen goed te beheren en te onderhouden. Voorts dient onze
counterpart over een goed kader te beschikken op het gebied van management, organisatie en
financiën. Dit geeft ons de mogelijkheid om over plaatselijke audits te kunnen beschikken, benodigd
voor het verkrijgen van de goedkeurende accountantsverklaring voor onze jaarrekening. Om die reden
heeft de stichting de opbouw van een geschikt kader tot speerpunt van beleid gemaakt.

TOEKOMST
De stormachtige economische ontwikkeling in India is uiteraard het bestuur van de stichting niet
ontgaan. Dit heeft het bestuur ook aanleiding gegeven tot nadenken over het te voeren beleid en de te
voeren strategie. Het hoofddoel van de stichting is, in nauwe samenwerking met de zusters
Franciscanessen, het bouwen van scholen en internaten voor kansarme kinderen van alle gezindten.
Ondanks de sterke economische groei in India en de grote aandacht van de overheid voor het
onderwijs, blijft nog een groot deel van de bevolking, met name op het platteland, verstoken van goed
onderwijs. In India gaan nog steeds 8 miljoen kinderen tussen de 6 en 12 jaar niet naar school.
Ondanks die sterke economische groei leven in de 8 armste staten van India nog ruim 421 miljoen
arme mensen. Dit is meer dan de ruim 400 miljoen arme mensen in de 26 armste staten van Afrika.
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Het ziet er geenszins naar uit dat in de naaste toekomst in deze situatie veel verandering zal komen,
zodat hulp van de stichting nog vele jaren noodzakelijk zal blijven.
De werving van sponsors en begunstigers blijft ons zorgen baren. Niet alleen de minder gunstige
economische omstandigheden spelen hierbij een rol. Ook de verandering in strategie van enkele van
onze sponsors speelt ons parten. Daar komt nog bij het opheffen van de NCDO als
subsidieverstrekkend orgaan en de onzekerheid of onze stichting aan de strenge voorwaarden van de
nieuwe subsidieverstrekker kan voldoen.
Uit het vorenstaande kan het volgende worden geconcludeerd:
1. Hoewel India economisch een snelle ontwikkeling doormaakt, blijft de komende jaren hulp
geboden op het terrein waarop de stichting zich beweegt. Daar komt bij dat het werkgebied
van de stichting voornamelijk ligt op het platteland. De economische groei gaat grotendeels
aan deze gebieden voorbij. Het kastenstelsel moge dan formeel afgeschaft zijn, de praktijk
leert dat daarmede de gigantische tegenstellingen tussen rijk en arm niet zijn verdwenen.
Daardoor zal onze hulp de komende jaren nog geboden zijn. Wel zal in de toekomst moeten
worden bezien of verschuiving van onderwijs naar de opvang en huisvesting van kinderen in
de sociale sector mogelijkerwijs gewenst is.
2. De stichting beschikt over een deskundig projectteam en in India over een uiterst betrouwbare
counterpart, zodat de zekerheid bestaat dat de gegenereerde gelden voor minstens 95 procent
aan de doelstelling worden besteed.
3. De stichting is ervan overtuigd dat zij voor het genereren van de benodigde gelden een
blijvend beroep zal kunnen blijven doen op haar sponsors en donateurs.
Flor Potters, voorzitter
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Balans Stichting Thomas Bouwprojecten
(bedragen in euro's)

ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

31-12-2010

31-12-2009

1.933,33
228.610,91

3.032,34
259.544,20

230.544,24

262.576,54

25.000,00
20.000,00
12.091,24
57.091,24

25.000,00
20.000,00
12.971,88
57.971,88

PASSIVA
Reserves en fondsen
# Reserves
continuiteitsreserve
bestemmingsreserves
overige reserves
subtotaal reserves
# Fondsen
bestemmingsfondsen
Totaal reserves en
fondsen

80.710,00

59.191,66

137.801,24

117.163,54

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

0,00
92.743,00
0,00

11.220,00
134.193,00
0,00

230.544,24

262.576,54

Totaal passiva
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Staat van baten en lasten Stichting Thomas Bouwprojecten
(bedragen in euro's)
Werkelijk
2010

Begroting
2010

Werkelijk
2009

82.877,39
0,00
0,00
4.008,93
11.220,00
98.106,32

70.000,00
0,00
4.800,00
5.000,00
0,00
79.800,00

158.733,95
0,00
43.200,00
6.449,47
0,00
208.383,42

72.760,88
315,85
73.076,73

50.000,00
300,00
50.300,00

347.730,30
227,70
347.958,00

631,73

200,00

122,36

0,00
631,73

0,00
200,00

0,00
122,36

Beheer en administratie
Kosten beheer en
administratie
Som der lasten

3.760,16
77.468,62

6.000,00
56.500,00

2.692,85
350.773,21

Resultaat

20.637,70

23.300,00

-142.389,79

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Baten uit beleggingen
Overige baten-incidenteel
Som der baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Bouwprojecten
Algemene voorlichting
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Overige kosten
fondsenwerving
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2010, algemeen, grondslagen en definities
Richtlijnen
De jaarrekening is opgesteld conform de in 2008 door de Raad voor de Jaarverslaggeving
gepubliceerde Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen; de balans en de staat van baten en
lasten zijn in overeenstemming met de bij de Richtlijn aangegeven modellen. Aangezien de
administratie is opgezet als een kasboekhouding is geen separaat kasstroomoverzicht van de
stichting als geheel opgesteld. In de bijlagen zijn kasstroomoverzichten van de reserves en
fondsen opgenomen.
Waarderingsgrondslagen
Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. Toezeggingen voor donaties, ook al
zijn die op schrift gesteld, worden niet als vordering aangemerkt. De jaarrekening is opgemaakt
in euro’s; er vinden geen transacties plaats in vreemde valuta.
Definities
Reserves en fondsen; bestemmingsfondsen
Afhankelijk van de vraag wie heeft aangegeven waaraan middelen zullen of dienen te worden
besteed, wordt gesproken van reserves respectievelijk fondsen. Wanneer het bestuur dat
aangeeft is sprake van reserves; wanneer door derden aan een deel van de middelen een
specifieke bestemming is gegeven (een geheel project of een deel daarvan) worden deze
middelen aangemerkt als bestemmingsfonds. De bestemmingsfondsen worden per project
verbijzonderd.
Reserves
Het bestuur van de stichting geeft door de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de
haar ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden; de reserves worden onderverdeeld
in:
- continuïteitsreserve;
- bestemmingsreserves;
- overige reserves.
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan
haar verplichtingen kan voldoen.
Bestemmingsreserve
De stichting kent een bestemmingsreserve onderhoud. Jaarlijks wordt door de projectleiders
een raming gemaakt van de toekomstige onderhoudskosten aan reeds door de stichting
gerealiseerde bouwprojecten. De stichting voelt zich verantwoordelijk voor deze kosten, maar is
van oordeel dat de congregatie in India in deze in toenemende mate haar verantwoordelijkheid
moet nemen.
Overige reserves
De overige reserves zullen in de komende jaren worden besteed aan de doelstellingen van de
stichting, te weten het realiseren van bouwprojecten en het geven van algemene voorlichting
teneinde het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor de ontwikkelingsproblematiek in
India en het werk van de stichting te bevorderen.
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Voorzieningen
Voor op balansdatum bestaande risico’s terzake van bepaalde mogelijke of te verwachten
verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten, worden voorzieningen
gevormd.
Schulden
Zodra de opdracht tot uitvoering van een project is gegeven en de daarbij behorende
verplichtingen zijn aangegaan worden de totaal geraamde kosten als schuld geboekt. Aangezien
de doorlooptijden van de projecten zeer uiteenlopen en soms ook onderhevig zijn aan vertraging,
worden alle schulden met betrekking tot projecten als schuld lange termijn gezien.
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2010, Balans
Vorderingen
Dit betreft de per 1 januari 2011 te ontvangen rente over het jaar 2010 op de internet Rabobank
spaarrekening. Deze rente is variabel en bedroeg gemiddeld ca. 2 %. De rente op de internet
spaarrekening bij MoneYou (ABN AMRO) wordt per kwartaal aan de hoofdsom toegevoegd.
Liquide middelen
Liquide middelen worden voor een deel op betaalrekeningen bij de Rabobank en ING
aangehouden, voornamelijk echter op internet spaarrekeningen bij Rabobank en ABN AMRO
(MoneYou). Hiermee wordt een zo goed mogelijke risicospreiding en rentevergoeding
nagestreefd. De stichting heeft geen verdere beleggingen. De rente op de spaarrekeningen is
variabel en fluctueerde in 2010 rond het marktconforme maar helaas lage niveau van 2%. Voor
een saldo-specificatie per rekening zie onderstaande tabel.
LIQUIDE MIDDELEN
(bedragen in euro's)
Betaalrekening ING
Betaalrekening Rabobank
Internet spaarrekening Rabobank
Internet spaarrekening ABN AMRO

3.645,53
52.802,29
100.417,42
102.678,96

Saldo 1 januari 2010

259.544,20

Bij- en afschrijvingen

-30.933,29

Betaalrekening ING
Betaalrekening Rabobank
Internet spaarrekening Rabobank
Internet spaarrekening ABN AMRO

3.923,53
32.987,24
86.945,58
104.754,56

Saldo 31 december 2010

228.610,91

Het saldo liquide middelen is per jaareinde 2010 teruggelopen tot iets minder dan € 230.000. Dit
is de resultante van enerzijds de financiële bijdragen aan de projecten die in 2010 in India
uitgevoerd en/of opgeleverd werden en anderzijds de ontvangen donaties voor projecten die in
2010 voorbereid werden en voor 2011 en later gepland staan.
Continuïteitsreserve
Conform het vastgestelde beleid, is deze reserve ook dit jaar op het in 2008 vanwege prijs- en
kostenrisico’s verhoogde niveau van € 25.000 gehandhaafd. Het bestuur acht hiermee de
continuïteit van activiteiten in voldoende mate gewaarborgd.
Bestemmingsreserves
De stichting kent een bestemmingsreserve onderhoud. Een analyse van de werkelijke uitgaven aan
onderhoud laat zien dat jaarlijks gemiddeld € 4.000 à € 5.000 aan onderhoud uitgegeven wordt.
Op grond hiervan heeft het bestuur in 2008 besloten om het niveau van deze reserve terug te
brengen tot € 20.000. Het spreekt voor zich dat hierbij een terughoudend beleid t.a.v. de
goedkeuring van werken past. Van de ontvangen projectbestemde donaties wordt 5% gereserveerd
voor toekomstig onderhoud, waarmee de bestemmingsreserve onderhoud wordt gevoed.
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Gedurende 2010 is het niveau van deze bestemmingsreserve op de norm van € 20.000
gehandhaafd. Tegenover uitgaven van € 6.250 stonden bijdragen uit donaties van ongeveer
€ 2.800 en uit fondsen en reserves van ongeveer € 3.450. Het verloop van de onderhoudsreserve
is in onderstaande tabel samengevat; voor een nadere specificatie, zie bijlage 1 op pagina 23.
BESTEMMINGSRESERVES ONDERHOUD
(bedragen in euro's)
Saldo 1 januari 2010

20.000,00

Bij:
Ontvangen donaties
Overige reserves
Overig (uit bestemmingsfonds-overschot)

2.811,93
2.238,07
1.200,00

Af:
Schulden lang (uit te voeren onderhoud)
Continuïteitsreserve
Overige reserves

-6.250,00
-0,00
-0,00

Saldo 31 december 2010

20.000,00

Overige reserves
De overige reserves vormen een buffer om urgente nieuw te starten projecten waarvoor nog
onvoldoende donaties zijn ontvangen te kunnen financieren, om tegenvallers bij de uitvoering van
projecten te kunnen opvangen of om andere dringende hulp te kunnen verlenen.
De overige reserves worden gevoed door ontvangen donaties die (nog) niet zijn geoormerkt voor
een specifiek project, overschotten bij de finale afrekening van opgeleverde projecten, het
verschil tussen de werkelijk gemaakte kosten (reis- en verblijfkosten, kosten lokaal toezicht,
voorlichtingskosten, bureaukosten e.d.) en de aanwezige dekking daarvoor (deze dekking wordt
gevoed door een klein deel (5 %) van de geoormerkte donaties), alsmede door de renteopbrengsten op de banktegoeden, de zogenaamde baten uit beleggingen.
Voor een gedetailleerd overzicht van de mutaties in de overige reserves, zie bijlage 2 op pagina
24; een samenvatting hiervan staat in onderstaande tabel.
OVERIGE RESERVES
(bedragen in euro's)
Saldo 1 januari 2010

12.971,88

Bij:
Ontvangen donaties
Bestemmingsfondsen
Voorzieningen (vrijvallende belastingvoorziening)
Overig (baten uit beleggingen, dekking kosten uit donaties)

5.321,00
995,00
11.220,00
6.730,05

Af:
Bestemmingsreserve onderhoud
Bestemmingsfondsen
Voorzieningen
Overig (werkelijke kosten)
Saldo 31 december 2010

-2.328,07
-11.250,00
-0,00
-11.568,62
12.091,24
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Bestemmingsfondsen
Een samenvatting van de mutaties in de post bestemmingsfondsen staat in onderstaande tabel;
voor de details per project zie bijlage 3 op pagina 25.
BESTEMMINGSFONDSEN
(bedragen in euro's)
Saldo 1 januari 2010

59.191,66

Bij:
Ontvangen donaties
Ontvangen subsidies van overheden (NCDO)
Overige reserves
Overig

72.713,34
0,00
10.650,00
0,00

Af:
Schulden lang
Overige reserves
Overig

-59.650,00
-995,00
-1.200,00

Saldo 31 december 2010

80.710,00

Het overgrote deel van de gelden vermeld onder het beginsaldo in 2010, is na de aanbestedingen
van projecten doorgestroomd naar de positie schulden en via deze schulden overgemaakt naar
India. Dit gebeurt naar rato van de vorderingen van de projecten op de bouwplaatsen.
De ontvangen donaties hebben betrekking op projecten in uitvoering en deels ook op projecten in
voorbereiding, die naar verwachting in 2011 of 2012 aanbesteed zullen worden. Naast deze
donaties, zijn ook middelen uit de overige reserves (€ 10.650) geoormerkt voor projecten in
uitvoering en/of voorbereiding.
Voorzieningen
Onderstaande tabel geeft het verloop van de balansrekening voorzieningen weer:
VOORZIENINGEN
(bedragen in euro's)
Saldo 1 januari 2010
Bij:
Overige reserves
Af:
Overige reserves
Saldo 31 december 2010

11.220,00
0,00
-11.220,00
-0,00

De balanspositie begin 2010 betrof een voorziening voor belastingverplichtingen in verband met
mogelijk nog te ontvangen aanslagen schenkingsrechten over donaties ontvangen vóór 2006.
Omdat de geldende termijn voor deze eventuele aanslagen is verstreken, is deze voorziening per
31-12-2010 vervallen en toegevoegd aan de overige reserves. Er is geen aanleiding om andere
voorzieningen te vormen.
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Schulden lang
Zodra een project wordt aanbesteed en derhalve verplichtingen worden aangegaan, worden de
bedragen voor betreffende bouw- en andere kosten uit de bestemmingsfondsen respectievelijk
reserves gelicht en als schuld geboekt. Omdat de doorlooptijd van de projecten zeer divers is en
er ook wel eens vertraging ontstaat tijdens de bouw, worden alle schulden op projecten onder
schulden lang opgenomen.
Gedurende 2010 zijn in vergelijking met het voorafgaande jaar wat minder projecten
daadwerkelijk gestart, terwijl wel een aantal in 2009 gestarte projecten is afgerond (met name
ook Singampunari). Gevolg is dat de balanspositie schulden lang aanzienlijk (ruim € 40.000) lager is
dan vorig jaar.
Ultimo 2010 zijn een beperkt aantal projecten in uitvoering waarop nog een schuld resteert. Dit
betreft met name Vegiwada, Jolarpet en Gangapur.
Een bijzondere vermelding verdient in dit verband het Durgapur project (totaal bedrag
€ 100.000). Voor de financiering hiervan ontvangen wij van de heer Douw de hiervoor benodigde
donaties (tot en met 2010 reeds ontvangen € 37.000). Als voorfinanciering ontvingen wij tevens
van hem een niet-opeisbare renteloze lening (€ 63.000), die gedurende de looptijd van het project
in stappen omgezet wordt in donaties, dit alles volgens een bij de notaris vastgelegd contract en
daarmee voor de stichting geen bijzondere risico’s vormend.
Voor het verloop van de schulden gespecificeerd per project, zie bijlage 4 op pagina 26.
Het verloop van de balanspositie schulden lang staat in de tabel hieronder weergegeven.

SCHULDEN LANG
(bedragen in euro's)
Saldo 1 januari 2010
Bij:
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Voorfinanciering Durgapur project
Af:
Overgemaakt naar India
Overige reserves
Saldo 31 januari 2010

Schulden kort
De stichting heeft geen andere schulden dan boven beschreven.
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134.193,00
9.650,00
58.700,00
63.000,00
-172.800,00
-0,00
92.743,00

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2010, Baten en Lasten
Algemeen
Evenals vorig jaar zijn in de bijlagen een tweetal overzichten toegevoegd die voorgeschreven zijn
in Richtlijn 650, te weten het meerjarenoverzicht baten en lasten 2004 t/m 2010 als bijlage 5 op
pagina 27 en de toerekening van kosten aan de doelstellingen in bijlage 6 op pagina 28.
Baten
De baten uit fondsenwerving bedroegen circa € 83.000, ongeveer € 13.000 meer dan begroot,
maar wel aanzienlijk onder het niveau van voorgaande jaren. Deze daling lijkt structureel wegens
het wegvallen van enkele grote sponsoren en discussies rond de effectiviteit van goede doelen
organisaties in het algemeen en de status van India als ontwikkelingsland.
Een deel van de 2010 donaties (€ 21.000) is afkomstig van de heer Douw die via onze stichting een
bouwproject in Durgapur wil realiseren. Per 2010 zijn alle hiervoor benodigde middelen
binnengekomen (totale project gaat omstreeks € 100.000 bedragen). Dit deels (€ 63.000) als
voorfinanciering in de vorm van een niet-opeisbare renteloze lening, die in het verloop van het
project in stappen wordt omgezet in donaties. Dit alles verloopt volgens een bij de notaris
vastgelegd contract en vormt daarmee voor de stichting geen bijzondere risico’s.
In 2010 zijn geen subsidies ontvangen. Het voor het project Singampunari nog openstaande
restant subsidiebedrag van € 4.800 van de NCDO zal pas na de algehele afsluiting en
eindrapportage van dit project in 2011 binnenkomen.
De post baten uit beleggingen is ongeveer € 4.000 en betreft rente die gedurende 2010 is
bijgeboekt op de spaarrekeningen bij de Rabobank en MoneYou/ABN AMRO bank. De procentuele
rentevergoeding op deze spaarrekeningen was in 2010 met 2 % wel marktconform, maar helaas
aanzienlijk lager dan in de jaren vóór de financiële crisis; hierdoor komt het bedrag aan
rentebaten ook € 1.000 lager uit dan begroot.
Een incidentele bate van ruim € 11.000 ontstond door het vrijvallen van een voorziening voor
(mogelijke) belastingverplichtingen. De balans per begin 2010 bevatte een voorziening voor
belastingen in verband met mogelijk nog op te leggen aanslagen schenkingsrechten over donaties
ontvangen vóór 2006. Omdat de geldende termijn voor deze eventuele aanslagen is verstreken, is
deze voorziening per 31-12-2010 vervallen en toegevoegd aan de overige reserves.
Lasten; besteed aan doelstellingen
In de tabel op de volgende pagina staat een specificatie van de in de baten en lasten van 2010
opgenomen directe projectkosten, totaal ongeveer € 66.000. Dit is verreweg de grootste post van
de bestedingen aan doelstellingen en betreft alle gedurende 2010 aangegane verplichtingen voor
de uitvoering van bouwprojecten in India, zowel nieuwbouw als onderhoud. Het bedrag is iets
hoger dan de begroting, vanwege het feit dat enkele (kleinere) projecten die de stichting voor dit
jaar (nog) niet voorzien had, toch (reeds) in 2010 konden worden gerealiseerd.
Voorts zijn onder de bestedingen aan bouwprojecten opgenomen ongeveer € 7.000 aan
uitvoeringskosten die door de projectleiders worden gemaakt om hun functie te kunnen uitoefenen
en de kosten van toezichthoudend werk in India, waarvoor lokaal een bouwkundige is ingeschakeld.
De tweede doelstelling van de stichting is het verzorgen van algemene voorlichting over de
ontwikkelingsproblematiek, in het bijzonder in Zuid-India. De kosten die hiervoor gemaakt zijn
(circa € 300 ) betreffen onder andere het onderhouden van de website van onze stichting. De
andere doorlopende voorlichtingsuitgaven zijn verwaarloosbaar vanwege de ruime ondersteuning
door enkele bedrijven op het gebied van kopieer- en drukwerk van folders, bouwtekeningen, de
periodieke uitgave van het Projectnieuws, verzendkosten en dergelijke. De betreffende bedrijven
bewijzen deze diensten als donaties om niet.
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Lasten; werving baten
De uitgaven hieraan bedragen ongeveer € 600 en betreffen diverse pr, rapportage- en publicatieactiviteiten gericht op huidige en potentiële sponsoren. Ook deze kosten kunnen we beperkt
houden dank zij de materiële ondersteuning door diverse bedrijven. Overigens dragen deze
activiteiten vaak ook een sterk voorlichtingskarakter.
Beheer en administratie
Met € 3.760 betreffen dit diverse kosten die gemaakt worden in het kader van het besturen van
de stichting, waaronder de kosten van verzekeringen en de kosten van de externe accountant ter
verkrijging van een controleverklaring. Wat betreft deze accountantsactiviteiten zij vermeld dat
het betreffende bureau (Ernst & Young) aard en doel van onze stichting ondersteunt door deze
activiteiten tegen lager dan in de markt gangbare tarieven in rekening te brengen.
Resultaat
Het positieve resultaat van ongeveer € 20.000 is iets lager dan de in de begroting voorziene
€ 23.300. Hierbij waren de baten € 18.000 hoger dan begroot (donaties + € 13.000, subsidies –
€ 5.000, rente – € 1.000, incidenteel + €11.000 ), en de lasten € 21.000 meer dan begroot
( € 23.000 hogere projectactiviteiten, en € 2.000 lagere beheerskosten). Als resultante bleef het
niveau van beschikbare overige reserves gehandhaafd op het niveau van ongeveer € 12.000.
Onderstaande tabel is een overzicht van directe projectkosten, gespecificeerd per project.
BESTEED AAN DIRECTE PROJECTKOSTEN
(bedragen in euro's)
Uitgaven 2010

Uitgaven 2009

10.500,00

6.700,00

200003 Th. Mount Home aged sisters

0,00

40.000,00

91.1 Pannaikadu

0,00

1.000,00

98 Vegiwada, verdieping school

0,00

0,00

99 Vegiwada, boarding

0,00

77.393,00

100 Egmore, boarding

0,00

33.000,00

102 Jolarpet, hostel

0,00

74.700,00

4.500,00

0,00

0,00

96.000,00

106 Jolarpet, terreinvoorziening

7.000,00

0,00

111 Mondasoro, herstel boarding

3.250,00

5.000,00

112 Perambalur, rijstkeuken

6.400,00

0,00

28.000,00

0,00

1066 Perumalpalayam, compound wall

0,00

2.700,00

1019 Cheyyar, onderhoud

0,00

5.000,00

6.200,00

0,00

50,00

0,00

0,00

-6.135,76

65.900,00

335.357,24

29 Congregatie FSJ Algemeen

103 Jolarpet, meubilair hostel
105 Singampunari, school

113 Gangapur, school

2024 Venkatachalapuram, onderhoud
Onderhoud Pulicat
Terugboekingen
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Overige gegevens
Controleverklaring Ernst & Young Accountants LLP
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Begroting 2011 Stichting Thomas Bouwprojecten. Jaarrekening 2010
(bedragen in euro's)

Staat van Baten en Lasten

Begroting
2010

Werkelijk
2010

Begroting
2011

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden

70.000,00

82.877,39

60.000,00

0,00

0,00

0,00

Subsidies van overheden

4.800,00

0,00

27.300,00

Baten uit beleggingen

5.000,00

4.008,93

2.000,00

Overige baten-incidenteel
Som der baten

0,00

11.220,00

0,00

79.800,00

98.106,32

89.300,00

50.000,00

72.760,88

96.100,00

300,00

315,85

300,00

50.300,00

73.076,73

96.400,00

200,00

631,73

400,00

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Bouwprojecten
Algemene voorlichting
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Overige kosten fondsenwerving

0,00

0,00

0,00

200,00

631,73

400,00

6.000,00

3.760,16

5.000,00

Som der lasten

56.500,00

77.468,62

101.800,00

Resultaat

23.300,00

20.637,70

-12.500,00

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2011
Algemeen
De begroting 2011 is gebaseerd op de in bijlage 7 op pagina 29 weergegeven planning
bouwprojecten 2011/2012. Deze is op haar beurt afgeleid van enerzijds de zg. priority list die is
opgesteld door de leiding van de congregatie in samenspraak met de projectleiders van de
stichting, en anderzijds de reëel te verwachten ter beschikking staande middelen uit donaties,
reserves en fondsen.
Het plan geeft de verwachting weer ten aanzien van de realisatie en voorbereiding van
bouwprojecten in 2011 en (1e helft) 2012 zoals die in december 2010 is geformuleerd. De
begroting voor 2011 is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 7 december 2010.
Baten eigen fondsenwerving
Het begrote bedrag van € 70.000 is het bedrag dat nodig is om het activiteitenplan te kunnen
realiseren. Gezien de ontvangen donaties in 2010, lijkt het ook reëel te verwachten dat dit niveau
in 2011 gehaald kan worden.
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Subsidies van overheden
Zoals al vele jaren het geval is wordt het werk van de stichting in een aantal projecten effectief
ondersteund door de NCDO.
Begin 2011 zal de eindrapportage van het project Singampunari bij de NCDO ingediend worden,
waarna wij verwachten het restant subsidiebedrag van € 4.800 voor dit project te ontvangen.
Voor het in voorbereiding zijnde project P.T. Parru (totale projectkosten € 77.000) is ook
subsidie aangevraagd, die door de NCDO in principe ook tot een maximum bedrag van
€ 25.000 is toegezegd; daarvan zal naar verwachting € 22.500 in 2011 ontvangen worden.
Baten uit beleggingen
De baten uit beleggingen betreffen de rente-opbrengsten van de middelen die op de internet
spaarrekeningen staan. Deze opbrengsten zullen in vergelijking met 2010 in 2011 afnemen
vanwege de voorziene projectuitgaven enerzijds en de laagblijvende rentepercentages
anderzijds.
Lasten, besteed aan doelstellingen, bouwprojecten
Ten aanzien van de bestedingen aan bouwprojecten is in de begroting verondersteld dat de
volgende grotere projecten kunnen worden aanbesteed en in aanbouw genomen:
104
P.T. Parru, bouw school
in het 2e of 3e kwartaal 2011 € 77.000
200004 Damaracherla
in het 1e kwartaal 2011
€ 11.250.
Daarnaast wordt ernaar gestreefd om ook projecten in Perumalpalayam (uitbreiding kindertehuis,
€ 30.000) en Pathiavaram (uitbreiding kindertehuis, € 18.500) te starten. Omdat het nog onzeker
is of deze projecten reeds in 2011 gerealiseerd kunnen worden is voorzichtigheidshalve besloten
deze buiten de financiële begroting te houden.
Lasten, besteed aan doelstellingen, algemene voorlichting
De hier opgenomen lasten hebben betrekking op het onderhoud van de website, alsmede op
andere activiteiten in het kader van bewustwording van de ontwikkelingsproblematiek in de
Nederlandse samenleving. Wat betreft het niveau van deze lasten worden geen grote
veranderingen voorzien.
Lasten, kosten fondsenwerving en beheerskosten
Ook ten aanzien van deze kosten worden geen grote veranderingen ten opzichte van 2010
voorzien. Hiermee houden wij vast aan ons beleidsvoornemen om de beheerskosten van de
stichting relatief laag te houden en de van sponsoren en overheden ontvangen middelen maximaal
direct ten gunste te laten komen van onze doelgroep van kansarme kinderen in India.
Resultaat
Het voorziene resultaat voor 2011 zal naar verwachting ongeveer € 13.000 negatief zijn.
Dit moet gezien worden in de reeks van jaren zoals ook uit het meerjarenoverzicht in bijlage 5
blijkt. Schommelingen in het resultaat over de jaren worden veroorzaakt doordat in sommige
jaren meer projecten in aanbouw worden genomen dan in andere, terwijl de opbouw van fondsen
hierop vooruit loopt en ook meer gelijkmatig verloopt. Om deze reden was het resultaat in 2010
ruim € 20.000 positief, maar zal in 2011 dan ook weer aanzienlijk lager uitvallen.
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Totaal

2024 Venkatachalapuram

Onbenoemd

Projectnummer/-naam

20.000,00

20.000,00

Saldo
1/1/2010

2.811,93

2.811,93

Bij
donaties

BESTEMMINGSRESERVE ONDERHOUD 2010
(bedragen in euro's)

0,00

0,00

20.000,00

-6.250,00

0,00

1.200,00

0,00

-6.200,00

6.200,00
2.238,07

20.000,00

-50,00

Saldo
31/12/2010

-6.200,00

Af
overig

1.200,00

Af
ov. res.

2.238,07

Af
schulden

Bij
overig

Bij
Best.f

Bij
ov. res.

Opmerkingen

Bijlage 1

Bij
donaties

5.321,00

5.321,00

Stand
1/1/2010

12.971,88

12.971,88
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995,00

995,00

Bij
best.fonds

MUTATIES OVERIGE RESERVES 2010
(bedragen in euro's)

17.950,05

2.721,12
4.008,93

11.220,00

Bij
overig.

11.250,00

3.250,00
6.000,00
2.000,00

Af
best.fonds

2.328,07

2.328,07

Af
res onderh.

11.568,62

11.568,62

Af
overig

12.091,24

Stand
31/12/2010

dekking kosten
rente
uitgaven

donaties algemeen
overschot 112 Perambalur
aanvulling best fonds Mondasoro
aanvulling best fonds P.T. Parru
aanvulling best fonds Vegiwada
aanvulling fonds onderhoud
vrijvallen belastingvoorziening

Opmerkingen

Bijlage 2
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Totaal

59.191,66

72.713,34

10.650,00

0,00

59.650,00

28.000,00

5.308,34

0,00

22.691,66

114 Pathiavaram, uitbr.boarding

113 Gangapur, school

6.400,00

8.595,00

0,00

995,00

1.200,00

80.710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 Perambalur, rijstkeuken

0,00

3.250,00

0,00

30.460,00

0,00

7.000,00

0,00

3.250,00

5.400,00

111 Mondasoro, herstel boarding

7.000,00

0,00

105 Singampunari, school

106 Jolarpet, terreinvoorziening

0,00

104 P.T. Parru, school

25.060,00

0,00

0,00

4.500,00

102 Jolarpet, hostel

103 Jolarpet, meubilair hostel

0,00

2.000,00

11.250,00

0,00

0,00

37.000,00

0,00

Saldo
31/12/2010

0,00

1.200,00

Af
overig

99 Vegiwada, boarding

995,00

Af
ov. res.

98 Vegiwada, verdieping school

4.500,00

10.500,00

Af
schulden

0,00
2.000,00

Bij
overig

0,00
11.250,00

Bij
ov. res.

200004 Damaracherla

5.500,00
17.000,00

5.000,00

Bij
donaties

20.000,00

Saldo
1/1/2010

200003 Th.Mt Home aged sisters

29.1 Durgapur

29 Congregatie FSJ Algemeen

Projectnummer/-naam

(bedragen in euro's)

BESTEMMINGSFONDSEN NIEUWBOUWPROJECTEN 2010

overschot 2.195; 1.200 naar onderh.Venkat.;
995 naar overige reserves

trap naar verdieping

Opmerkingen

Bijlage 3

0,00

0,00

200004 Damaracherla

98 Vegiwada, verdieping school
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0,00

0,00

0,00

112 Perambalur, rijstkeuken

113 Gangapur, school

1066 Ppalayam, comp. wall

134.193,00

0,00

Opzichter India

Totaal

0,00

2024 Venkatachalapuram

600,00

0,00

111 Mondasoro, herstel boarding

1019 Cheyyar

0,00

76.000,00

0,00

54.700,00

106 Jolarpet, terreinvoorziening

105 Singampunari, school

103 Jolarpet, meubilair hostel

102 Jolarpet, hostel

2.893,00

0,00

200003 Th.Mt. Home aged sisters

99 Vegiwada, boarding

0,00

0,00

Saldo
1/1/2010

29.1 Durgapur

29 Congregatie FSJ Algemeen

Projectnummer/-naam

SCHULDEN LANG 2010
(bedragen in euro's)

58.700,00

2.500,00

6.200,00

28.000,00

7.000,00

4.500,00

10.500,00

9.650,00

6.400,00

3.250,00

Bij
Bij
best. fonds Ov. Reserve

63.000,00

63.000,00

Bij
Bank

-45.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-5.000,00

Af
15/01/2010

-55.850,00

-6.200,00

-6.400,00

-3.250,00

-20.000,00

-20.000,00

Af
09/03/2010

-13.000,00

-13.000,00

Af
16/05/2010

-19.050,00

-1.250,00

-13.000,00

-4.500,00

-300,00

Af
19/07/2010

-26.200,00

-10.000,00

-14.700,00

-1.500,00

Af
21/09/2010

-13.700,00

-10.000,00

-3.700,00

Af
26/10/2010

Auto Bejaardenhuis 5K;
doorsluisgeld 5.2K; koe 0.3K

Opmerkingen

92.743,00

1.250,00 restant overmaken januari 2011

0,00 onderhoud

600,00

0,00
0,00

18.000,00 bouw gestart en in voortgang

0,00

0,00

7.000,00 werk nog te starten

0,00 werk afgerond

0,00

0,00

2.893,00 te besteden i.o.m. Marian J.

0,00

0,00

0,00

63.000,00 Lening Douw Durgapur

0,00

Saldo
31/12/2010

Bijlage 4
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2.693
350.773

3.760
77.469
20.628

Resultaat

-142.390

122

347.730
228
347.958

158.734
0
43.200
6.449
0
208.383

632

72.761
316
73.077

82.877
0
0
4.000
11.220
98.097

2009

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

LASTEN:
Besteed aan doelstelling
Projecten
Algemene voorlichting

BATEN:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies
Baten uit beleggingen
Overige baten-incidenteel
Som der baten

2010

MEERJARENOVERZICHT BATEN EN LASTEN
(bedragen in euro's)

-6.047

2.789
161.783

176

156.966
1.852
158.818

141.818
0
5.000
8.918
0
155.736

2008

-6.408

3.584
275.672

276

271.390
422
271.812

213.836
0
45.000
10.428
0
269.264

2007

25.576

3.036
291.454

200

288.075
143
288.218

250.481
2.530
56.200
7.819
0
317.030

2006

155.855

3.299
65.069

361

61.266
143
61.409

213.859
0
0
7.065
0
220.924

2005

-119.729

4.014
329.288

310

322.936
2.028
324.964

111.809
520
90.000
7.230
0
209.559

2004

Bijlage 5
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Totaal

Kantoor en algemene kosten
72.760,88

2.500,00

Lokaal toezicht

Publiciteit en communicatie

4.360,88

65.900,00

Uitvoeringskosten projecten

Directe projectkosten

Lasten

315,85

315,85

Algemene
voorlichting

Doelstellingen
Uitvoering
projecten

TOELICHTING LASTENVERDELING 2010
(bedragen in euro's)

631,73

0,00

631,73

Eigen
fondsenwerving

0,00

Subsidies
overheid

Werving baten

3.760,16

3.760,16

Beheer en
administratie

77.468,62

3.760,16

947,58

2.500,00

4.360,88

65.900,00

Totaal 2010

56.500,00

6.000,00

500,00

2.500,00

1.500,00

46.000,00

Begroot 2010

350.773,21

2.815,21

227,70

5.439,76

1.497,54

340.793,00

Totaal 2009

Bijlage 6
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77.000
12.500
18.500
30.000

In voorbereiding
104 P.T. Parru, school (NCDO project)
200004 Damaracherla
114 Pathiavaram, uitbreiding boarding ***)
Perumalpalayam, uitbreiding kindertehuis ***)
5.500
12.500

40.000 *)
74.700 *)
7.000
>28.000 **)

15.000

35.000

3e kw

2010
4e kw

1e kw

2e kw

2011
3e kw

*) betreft bedragen die de stichting beschikbaar heeft; de congregatie past het restant bij.
**) stichting zal aan project maximaal 28.000 besteden; eventueel overschot bechikbaar voor andere doeleinden
***) nog niet zeker of project in 2011 gerealiseerd kan worden; project is om voorzichtigheidsredenen daarom buiten financiële begroting gehouden

x
87.000
7.000
28.000

euro

euro

euro

In uitvoering
200003 Thomas Mt. Home aged sisters
102 Jolarpet, hostel (1e fase)
106 Jolarpet, terreinvoorzieningen
113 Gangapur, school 3 lokalen

Toegezegd

Beschikbaar

Benodigd

PLANNING BOUWPROJECTEN 2011/2012
(bedragen in euro's, alleen projecten van meer dan € 2.500)

Begroting 2011 Stichting Thomas Bouwprojecten. Jaarrekening 2010

4e kw

1e kw

2012
2e kw

Bijlage 7

Van het projectteam
Opgeleverde projecten
Ook in 2010 zijn een aantal projecten opgeleverd, weliswaar minder dan het jaar daarvoor.
Verreweg het grootste project betreft de 12-klassige school in Singampunari. Voor dit project was
een bedrag beschikbaar van 96.000 euro. Na de aanbesteding voor 83.000 euro werd verwacht, na
aankoop van de ramen, deuren en
verlichtingsarmaturen, nog enkele duizenden euro’s
over te houden. Dit heeft helaas niet zo mogen zijn,
voornamelijk door de dalende koers van de euro.
Het aandeel van de NCDO (Nationale Commissie
voor Internationale Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling) aan dit project was 43.200 euro.
Deze school wijkt op twee punten af van al onze
vorige schoolgebouwen. De ramen zijn van
kunststof in plaats van staal. We willen zien of de
schuivende ramen beter functioneren dan de naar
buiten draaiende ramen waarvan het sluitwerk niet
voldoende solide bleek. Verder is een nieuw type
Singampunari
ventilatieraam toegepast. Tot dan toe simpele
betonnen elementen met afwaterende ventilatiegaten. Bij sterke wind gepaard met regen bleken deze
niet altijd waterdicht te zijn en soms overlast te veroorzaken. Nu zijn twee houten kozijntjes met glas
toegepast, de 10 cm brede spleet tussen de boven- en onderdorpels is voorzien van verzinkt staalgaas
om te voorkomen dat vogels de klassen binnen kunnen komen. Het projectteam is benieuwd naar de
resultaten van deze vernieuwingen. In Perambalur was de renovatie van de keuken voor de 400
boardingmeisjes
klaar, inclusief de
plaatsing van een
stoominstallatie
voor het stomen
van de rijst. De
zusters hadden
gekozen voor het
stoken met
(flessen)gas in
plaats van op
hout. Dit blijkt erg
Perambalur gerenoveerde keuken
Perambalur oude keuken
duur uit te pakken.
Nu is de keuze: óf het gas aanmerkelijk goedkoper inkopen óf de ketel gaan stoken met hout. We
zullen zien wat het wordt. In Cheyyar (100 km zuidwest van Chennai) was afgesproken dat in een
bestaande tussenmuur een opening zou worden gemaakt van twee meter breed om zo van twee
ruimten een enkele eetruimte voor de meisjes te maken. Er was nog wat geld beschikbaar van de
laatste opknapbeurt van de boarding. Er is een opening van een meter breed gemaakt, volgens de
zusters is dat voldoende en voldoet deze afmeting uitstekend. In Chebrolu was de afdichting van twee
bewegingsvoegen op het dak afgewerkt op een minder duurzame manier dan door Anne op een
speciaal gemaakte detailtekening was aangegeven. In Venkatachalapuram (150 km ten noorden van
Srivaikundam) is voor 6.200 euro het toiletgebouw van de boarding geheel gerenoveerd. Vanwege
verzakking van muurwerk en leidingen was het nodig alle tussenwanden, sanitair en riolering te slopen
en opnieuw aan te brengen. Ook het gesloopte of kapotte tegelwerk is opnieuw aangebracht. In
Vegiwada is het woninkje voor de poetsweduwe en haar twee kinderen opgeleverd. Een klein project
van 1.400 euro, speciaal voor dit doel geschonken door twee van onze trouwe sponsors.
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Het totaalbedrag van de projecten dat in 2010 is opgeleverd bedraagt 127.350 euro. Dit bedrag geeft
een reëler beeld van ons activiteitenniveau per jaar dan de 309.225 euro van vorig jaar zoals vermeld
in ons jaarverslag 2009, dat door omstandigheden hoog was. Het projectteam heeft ook dit jaar weer te
maken gehad met de cultuurverschillen tussen India en Nederland. Deze zijn bijzonder interessant
maar leveren natuurlijk ook de nodige discussie op.
Projecten in uitvoering
De bouw van het woongebouw voor vrouwelijke studenten in Jolarpet, waarvan voorlopig alleen de
begane grond is aanbesteed, verloopt niet zonder problemen. De uitvoering is nu in de fase van de
afwerking van wanden en vloeren. Voor dit werk is veel zand nodig. In het betreffende gebied is
momenteel echter niet aan zand te komen, omdat de zandwinning uit rivierbeddingen na protest van
dorpelingen is gestopt. Technisch verloopt de bouw zonder problemen. Totaal zal door ons 86.200
euro besteed worden, waarvan nu al 79.200 euro is overgemaakt. Voor zover nu bekend zal de bouw
ongeveer 106.000 euro gaan kosten. De bijdrage van de congregatie is dus opgelopen naar zo’n 20.000
euro, al weer voornamelijk te wijten aan de gedaalde koers van de euro in de afgelopen periode. Het is
onzeker of het project in januari/februari 2011 wanneer Anne Reijenga het werk bezoekt klaar zal zijn.
In de staat Orissa in Mondasoro is de installatie van een stoomketel met toebehoren in een aan te
bouwen ruimte in een vergevorderd stadium en zal hopelijk in januari/februari opgeleverd worden. Het
woongebouw voor bejaarde zusters dat bij het generalate in St. Thomas Mount wordt gebouwd zal in
de loop van 2011 klaar zijn. De zusters plaatsen met eigen middelen een verdieping op het tehuis
waardoor meer kamers beschikbaar komen. Onze bijdrage van 40.000 euro geschonken door
Franciscanessen in Nederland, was al eind 2009 overgemaakt. Het schooltje van drie klaslokalen en
toiletgebouwtje in Gangapur in Rajasthan vordert goed. Volgens onze begroting kan dit project voor
28.000 euro gebouwd worden. Onze projectleider Anne zal ook dit project bezoeken.
Projecten in voorbereiding
Een project is in voorbereiding als daartoe door het bestuur is besloten en een begin kan worden
gemaakt met het maken van de benodigde tekeningen en de fondsenwerving. In P.T. Parru hopen we
de acht-klassige school zo spoedig mogelijk aan te kunnen besteden. Voor dit project is een NCDObijdrage van 25.000 euro toegezegd. De totale projectkosten zijn begroot op 77.000 euro.
In Damaracherla, gelegen in de deelstaat Andhra Pradesh, is het klooster veel te klein voor het aantal
daar verblijvende zusters. We zijn blij dat zusters Franciscanessen in Nederland het benodigde bedrag
van 12.500 euro beschikbaar hebben gesteld voor de uitbreiding van het kloostergebouw. De
aanbesteding zal in januari/februari plaatsvinden. In Pathiavaram is de uitbreiding van het
kindertehuis urgent, omdat het aantal kinderen in 2010 met 25 is toegenomen tot 70 jongens en 35
meisjes. De kosten voor de bouw van een verdieping op een van de gebouwen bedraagt 18.500 euro.
Met de fondsenwerving is nog niet gestart omdat alle energie nog op P.T. Parru gericht is. In
Kamalapuram is het aantal meisjes in de boarding zodanig gegroeid dat nu een ernstig tekort aan
toiletten is ontstaan. Om 5 toiletten bij te kunnen bouwen denken we 3.000 euro nodig te hebben.
Ook in Srivaikundam zijn, na de bouw van de school, meer sanitaire voorzieningen gewenst. Hier is
een extra toiletgebouw nodig dat is begroot op 16.500 euro. Het kindertehuis in Perumalpalayam is
veel te klein geworden omdat het aantal kinderen geleidelijk is gegroeid tot zo’n 400. Bij de bouw
gingen we uit van maximaal 150 kinderen! Relatief goedkoop en eenvoudig kan een verdieping op het
hoofdgebouw worden toegevoegd voor naar schatting 30.000 euro.
Het projectteam zou wensen dat onze sponsors het mogelijk maken ook deze projecten binnen
afzienbare tijd te bouwen!
Hans Schiebroek en Anne Reijenga
Projectleiders
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22A
23
24
25
26
27
29
29
29
29A
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49

Gerealiseerde projecten d.d. 31-12-2010
Naam project
Locatie project
Lucia's Home for Children
Avadi
Children’s Home & 6 classes
Vepery
Lucia's Home for the aged
Elambalur
School Toiletbuilding & 2 classes
St.Thomas Mt, Chennai
Social Centre for women
Ennore
Laboratory&Pharmacy Thomas Hospital
Chennai
Toiletbuilding for school
Adamabakkam, Chennai
Children's Home
P.T. Parru
Typewriting & tailoring Inst.
St.Thomas Mt, Chennai
Convent
P.T. Parru
Renovation sanitary boarding
Perambalur
Watersupply&sanitary provisions boarding
Kamalapuram
Schoolgebouw
Pulicat
Renovation building boarding
Thiruvalanthurai
Watersupply&toiletbuilding and convent
Okkur
Sanitary for boarding
Thiruvalanthurai
Convent ontwerp & begeleiding
Elambalur
Student's Hostel
Vandavasi
2nd floor on 2 children's homes
Cheyyar
530 dekens kindertehuizen
Cheyyar
Toiletbuilding for school
Ennore
Hospital renovation
Kamalapuram
Hospital (exploitatie)
Kamalapuram
Renovatie gebouw & schoolgate
Vandavasi
Kindertehuis
Venkatachalapuram
Bromfiets
Okkur
Autorikshaw
Ennore
Waterproject
Vellore
Congregatie FSJ Algemeen
Chennai
Congregatie FSJ Algemeen
Chennai
Congregatie FSJ Algemeen
Chennai
St. Thomas Hosp (drinkwatercarrier)
Chennai
VOC muur & pastorie
Pulicat
Verzorging kinderen (JS)
Vandavasi
Toiletten school
Pulicat
5 Toiletten
Pulicat
Toiletten school
P.T. Parru
Computer Centrum
Vepery
Computer Centrum
Vandavasi
Metselaar
Pulicat
Dispensary exploitatie
Vellore
Afrastering
Biridur/Vandavasi
Waterput met pomp
Bapanthangal (Cheyyar)
Trainingscentrum
Vandavasi
Computercentrum
St. Thomas Mt, Chennai
Bomenplantproject & afrastering
Biridur/Vandavasi
Uitbreiding kindertehuis
Kamalapuram
Toiletvoorziening Tamil-medium school
Walajabad
Vernieuwing dak klooster
Thiruvalanthurai
Toiletgebouw English medium school
Walajabad
Jaarverslag 2010, pagina 32

Opgeleverd
1992
1995
1996
1994
1993
1993
1995
1996
1996
1999
1997
1997
2001
1996
1999
1998
1996
2003
1997
1996
1999
1997
1996-1998
1999
1999
1996
1996
1997
2003-2008
2009
2010
1996
2002
1997
2002
1998
1999
1997
1997
1998
1998-2000
2000
1999
1998
1998
2001-2005
2000
1999
1999
1999

Kosten in €
77.300
55.000
59.500
7.700
19.100
36.400
7.300
86.400
5.900
16.800
3.600
4.500
27.700
6.800
28.600
4.500
202.000
41.400
900
3.600
15.900
10.000
45.000
100.000
500
900
500
87.837
6.700
10.500
23.600
15.600
7.700
18.000
1.400
11.400
6.400
6.400
2.300
6.800
5.500
1.800
18.600
4.500
8.660
25.000
8.600
2.700
9.500

Nr.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
105
107

Naam project
Exploitatie Social Centre
Afrastering/ Kokosnoot plantage (SK)
English medium school
Schoolgebouw
Kindertehuis
Toiletten school
Dispensaries St. Thomas hospital (SK)
Dispensary exploitatie
Compoundwall
Waterputten uitdiepen
Renovatie toiletten
Renovatie keukengebouw
Toiletgebouw
Renovatie toiletgebouw
Exploitatie boarding
Ziekenkamers
Kindertehuis
Tuin en meubels
Toiletgebouw
Toiletgebouw
Uitbreiding school
Waterpomp
Kindertehuis
School
School
Renovatie boarding
1e verdieping op schoolgebouw
Kindertehuis
Schoolgebouw BG + 1e verd.
Toiletten
Keuken
Toilettengroep
Toiletgebouw (deel)
School
School
Toiletgebouw
School, toiletgebouw, inrichting etc
School 8 klaslokalen
Uitbreiding boarding +keuken, terreininr.
School, toiletgebouw en terreininrichting
School, speelterrein en ommuring
Watervoorziening
Compound wall
Buitentoiletten en regenput
Bad- en wasvoorzieningen
Afbouw oudere gebouw +nieuw gebouwtje
Verdieping op school
Kindertehuis,keukeninrichting + meubilair
Renovatie boarding
School 12 klassen
Meubilair school

Locatie project
Ennore
Elambalur
Damaracherala
Okkur
Jolarpet
Vepery
Chennai
Poonamallee
Cheyyar
Melrosapuram
Avadi
Cheyyar
Srivaikundam
Thiruvalanthurai
Venkatachalapuram
Elambalur
Perumalpalayam
Vandavasi
Thuraiyur
Budalur
Damaracherala
Vepery
Maiyanur
Srivaikundam
Sinnivakkam
Thiruvalanthurai
Pulicat
Mondasoro
Budalur
Pannaikadu
Vandavasi
Vandavasi
Marianathapuam
Olagadam
Vegiwada
Pathiavaram
Chebrolu
Walajabad
Kamalapuram
Pannaikadu
Srivaikundam
Thiruvalanthurai
Vegiwada
Avadi
Vandavasi
Budalur
Vegiwada
Vegiwada
Egmore
Singampunari
Srivaikundam
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Opgeleverd
1998-2001
1999-2003
2000
2001
2002
1999
1999-2001
1999-2001
1999
2001
2001
2001
2004
2001
2000
2001
2003
2006
2002
2002
2007
2002
2005
2004
2003
2001-2005
2005
2006
2005
2003
2004
2004
2005
2004
2006
2006
2009
2008
2008
2008
2008
2009
2006
2007
2009
2007
2008
2009
2009
2010
2009

Kosten in €
1.800
9.340
12.700
72.700
120.500
5.900
18.600
1.400
4.500
3.200
8.600
9.500
13.630
9.100
2.300
3.200
105.980
17.155
15.600
16.600
59.170
900
73.000
24.000
8.500
10.912
20.000
102.900
42.000
2.200
11.500
15.300
1.400
38.000
82.000
10.500
148.000
63.000
58.580
80.040
89.700
4.000
3.000
5.800
8.500
20.200
42.300
74.500
33.000
96.000
8.500

Nr.
108
109
110
111
112

Naam project
Renovatie toiletgebouw
Definitief schilderwerk boarding
Afwatering boarding, aanpassen rijstkeuken
Renovatie boarding
Renovatie keuken

Locatie project
Alwarpet
Maiyanur
Maiyanur
Mondasoro
Perambalur

1001
1019
X
1003
X
1054
X
1008
2008
1066
1013
1018
1023
1024
2024
1002

ONDERHOUD
Onderhoud div.
Schilder- & herstelwerk kindertehuis
Septic Tank & rijstkeuken
Onderhoud bejaardenhuis
Nieuwe of verdiepte boorput
Onderhoud kindertehuis
Renovatie 2 daken & sanitair kindertehuis
Onderhoud algemeen
Div. reparaties onderhoud
Compoundwall
Schilderwerk school
Onderhoud reparatie dak, muur etc.
Onderhoud studyhall en school
Schilderwerk kindertehuis
Renovatie toiletgebouw
Onderhoud kindertehuis

Avadi
Cheyyar
Elambalur
Elambalur
Elambalur
Jolarpet
Kamalapuram
P.T. Parru
P.T. Parru
Perumalpalayam
Pulicat
Vandavasi
Vandavasi
Venkatachalapuram
Venkatachalapuram
Vepery

DIVERSEN
2001 23 woningen n.a.v. Tsunami (Kerstmis 2004)
200002 Dak jongenstehuis in Mondasoro

Opgeleverd
2009
2009
2009
2010
2010

2006
2009
2003
2005
2005
2006
2005
2005
2006
2009
2007
2006
2006
2007
2010
2005

2.500
4.400
2.160
1.800
1.500
2.700
6.400
6.000
1.000
2.700
800
2.000
1.000
2.000
6.200
2.500

2006
2006

75.000
4.000

Totaal:
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Kosten in €
13.725
1.900
3.300
8.250
6.400

€ 3.005.239
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