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BESTUURSVERSLAG STICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN

í. Statutaire naam

Stichting Thomas Bouwprojecten, gevestigd te Eersel en statutair gevestigd in Eersel, opgericht
op 4 november 1992.

2. Stichtinq en haar doel

De stichting stelt zich tot doel:

* Het meewerken in het opzetten en het begeleiden van ontwikkelingsprojecten in de sociale en
medische sector, ten einde de ontplooiingsmogelijkheden van kansarme bevolkingsgroepen te
bevorderen. Deze projecten zijn met name gericht op de gebieden van Zuid-lndia, waar de
Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Sint Joseph, gevestigd te Chennai (lndia) en de
Thomas Stichting voor jongeren gevestigd te Eindhoven, actiet ziin.

* Binnen de Nederlandse samenleving een betere beeldvorming met betrekking tot de
ontwikkelingsproblematiek in lndia tot stand te brengen.

* Voorts al hetgeen dat het bovenstaande van nut kan zijn in de ruimste zin van het woord.

3. Kamer van Koophandel en Fabrieken

De stichting ïhomas Bouwprojecten staat ingeschreven in het standenregister
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer 41092542.

4. Bestuurssamenstellino per 3í december 2004

Functie Naam Bevoegdheid

Voorzitter drs. T.M.A. Hanneman-Wóltgens Gezamenlijk bevoegd
m.i.v. 1 -1 -2005 F.L.J. Potters

Secretaris drs. A.H. de Bot Gezamenlijk bevoegd

Penningmeester A.B.H. Bolt van der Zanden Gezamenlijk bevoegd

Lid G.S. van Pinxten Gezamenlijk bevoegd
m.i.v. 1-1-2005 ing. M.F.F.M. Van der Linden

Vice voorzitter/ W.J.M. Van Beerendonk Gezamenlijk bevoegd
sponsorwerving
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5. Verslaq van de activiteiten

Hulpverlening

De doelstelling van de Stichting Thomas Bouwprojecten is het opzetten en begeleiden van projecten -
vooral bouwwerken - voor kansarme kinderen in lndia.
De STB realiseert deze doelstelling enerzijds door fondswerving in Nederland, anderzijds door
samenwerking met een Indiase counterpart de zuster Franciscanessen van Sint Joseph te Madras.
Het befeid van de STB is gericht op een maximale besteding van de gelden (+t- g}o/o) aan de
doelstelling. Dat is uitsluitend te realiseren door te werken met vrijwilligers.

Realisatie

fn het iaar2004 was netto€203.731,58 beschikbaarvoorprojecten in India. Aan de projecten is in
totaal € 322.935,90 besteed. De ogenschijnlijke overschrijding is te verklaren doordat
fondswerving en uitvoering van projecten niet geheel parallel lopen: pas als voldoende gelden
binnen zijn, kan met de bouw worden begonnen.
Evenafs vorig iaar ztin de jaarrekening 2004 en de begroting voor 2005 opgemaakt volgens de richtlijnen
van het CBF.
De begroting is uiteraard gestoeld op de inkomsten van vorige jaren, maar het is voor een organisatie
als de onze een moeilijke zaak: inkomsten uit sponsorgelden kunnen bepaald worden door wisselende
factoren. Een economische recessie of een eenmalige grote gift veroorzaakteen forse verschuiving.
Belangrijk voor ons is dat we ook relaties hebben op wie we langdurig kunnen rekenen, en dat ons
sponsornetwerk voldoende omvang heeft om een continue geldstroom te garanderen.

Onze stichting is in 2004 door de NCDO toegelaten om deel te nemen aan de programmafinanciering.
Dat betekent dat wij met medefinanciering van het NCDO meerdere projecten gelijktijdig in uitvoering
kunnen nemen. De NCDO verdubbelt vervolgens tot maximaal 100.000 euro onze eigen gelden.

Afgelopen jaar hadden wij veel projecten in uitvoering. De volgende projecten zijn in 2OO4
voltooid: * De keuken in de boarding van Vandavasi voor 500 kinderen* De school in Srivaikundam* Uitbreiding van de school in Olagadam

. y"t*taamheden aan de plantage in Biridur
Íoiletten in Vandavasi

" Meubels voor de eerstejaars studenten van het meisjesinternaat in Vandavasi

Verder hadden wij nog 16 projecten in uitvoering, waarvan 5 onderhoudsprojecten. De kosten variëren
per project van 1.500 tot 95.000 euro; van het maken van een nieuwe waterput tot het bouwen van een
kindertehuis.
In december 2004 hebben wij nog eens twee projecten goedgekeurd om in uitvoering te nemen: een
nieuwe verdieping bouwen op de scholen in Pulicat en Budalur.
Een verheugende ontwikkeling ls de verkregen licentie van de school in Vandavasi.

Het projectteam van de stichting bewaakt de kwaliteit en de kosten van de projecten in India. De
projectleiders bezoeken daartoe tweemaal per jaar gedurende enkele weken India. De bouwprojecten
worden uitgevoerd door lokale aannemers in samenwerking met onze lndiase opzichter. Hierdoor
komen de sponsorgeleden niet alleen ten goede aan de doelstelling, maar ook aan de plaatselijke
bevolking. Een experiment om de plaatselijke inwoners rechtstreeks te betrekken bij de bouw, onder
leiding van de plaatselijke bouwpastoor leverde problemen op blj de realisatie.



We wérOen bevestigd in onzenormale bouwaanpak met een vakkundige opzichter. Voor onze huidige
opzichter moeten wij in verband met haar opzegging een goede vervanging zoeken.

De politieke ontwikkelingen sinds de laatste verkiezingen lijken voor de zusters Franciscanessen en
dus ook voor onze bouwactiviteiten niet ongunstig: een merkbaar gevolg hiervan is de langverwachte
onderwijslicentie voorde school in Vandavasi. Het blijft echterwel zaak deze ontwikkeling goed te
volgen en in de besluitvorming over te bouwen projecten hiermee rekening te houden.

De organisatie van de Stichting Thomas Bouwprojecten in Nederland bestaat uit bestuur, projectteam
en Raad van Advies. Alle drie de geledingen hebben in het afgelopen jaar vanuit hun eigen taak en
verantwoordelijkheid een waardevolle bijdrage geleverd aan het werk van de Stichting. Met name de
taak van het projectteam is goed uitgekristalliseerd en heeft daarmee nog aan belang gewonnen.
De werving van een vierde projectleider is nog niet gelukt; komend jaar hopen wU in deze vacature te
voorzien.
In het bestuurwaren per 31-12-2004 twee bestuursleden aftredend. Wij zijn er in geslaagd twee
deskundige en betrokken bestuursleden aan te trekken. In verband met de continu'rteit zou een
verlenging van de bestuursperiode gewenst zijn. In het komend jaar wordt hieraan aandacht
geschonken.

Fondsenwerving

De stichting Thomas Bouwprojecten werft fondsen voor de in India uit te voeren bouwprojecten. Voor
de fondsenwerving is een tweezijdig beleid uitgezet. Enerzijds zoekt de stichting Thomas
Bouwprojecten via relaties en netwerken naar bedrijven en stichtingen om daar substantiële bedragen te
verkrijgen voor de realisatie van haar projecten. Anderzijds richt de stichting Thomas Bouwprojecten
zich op bredere publieke acties om daar geld te werven voor haar doelstellingen.

Flankerend aan dit beleid lopen de contacten met de NCDO, waarmee de stichting positieve contacten
onderhoudt. Dit resulteert in gebruikmaking van de "verdubbelingsregeling" die het NCDO hanteert
voor een deel van de door de stichting Thomas Bouwprojecten geworven gelden.De gesprekken die In
2003 zijn gestart met de NCDO, om over te gaan van projectfinanciering naar programma-
financiering zijn begin 2004 positief afgerond.
Voor 2005 heeft de stichting Thomas Bouwprojecten zich voorgenomen contacten met grotere
geldgevers uit te breiden. Daarnaast zullen acties die op een breder publiek zijn gericht op zijn
minst op de huidige basis worden voorgezet.

Naar aanleiding van de ramp op 2e kerstdag 2004, toen ondermeer Zuid-lndia werd getrofÍen door
een enorme vloedgolf, is eind 2004 snel een actie opgezet om noodhulp te verweryen. Deze actie
loopt momenteel nog en is te volgen via onze website.

Voorlichting

Naast fondsenwerving stelt de stichting Thomas Bouwprojecten zich tot taak om een breder publiek
bewust te maken van de enorme problematiek met betrekking tot het onderwrjs voor kansarme kinderen
in (Zuid) India. Deze voorlichting is enerzijds nodig ter ondersteuning van de fondsenwerving maar komt
anderzijds voort uit de overtuiging, dat bredere bewustwording in Nederland een grotere en structurele
bijdrage tot een oplossing kan betekenen, dan waartoe de stichting Thomas Bouwprojecten op dit
moment in staat is. Daarom verspreidt de stichting Thomas Bouwprojecten met enige regelmaat
persartikelen en foto's, verzorgt bij gelegenheid presentaties over haar activiteiten en heeft zij in 2004
een website geopend. Het adres van deze website: www.thomasbouwprojecten.nl
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Verantwoording

De stichting Thomas Bouwprojecten staat principieel uiterste transparantie voor ten aanzien van de
door haar ontvangen gelden en de besteding daarvan.
Twee keer per jaar geeft de stichting Thomas Bouwprojecten het bulletin "Projectnieuws" uit met steun
van Van der Linden Bouwbedrijf uit St. Michielsgestel. In dit bulletin, dat aan alle donateurs wordt
toegezonden, evenals aan flankerende organisaties en instellingen, staan verslagen van de
projectleiders met de stand van zaken van de diverse in lndia lopende projecten. Bovendien wordt daarin
een beknopte financiële verantwoording meegenomen. Uiteraard kunnen belangstellenden een uitge-
breide versie van deze Íinanciële verantwoording ter beschikking krijgen via ons secretariaat.

Organisatie

De Stichting Thomas Bouwprojecten bestaat uit een bestuur en een projectteam. Het bestuur
bestaat uit 5 personen. De zorg voor de projectkeuze en voor de uitvoering van de projecten is in
handen van het projectteam. Het projectteam bestaat uit vier projectleiders en een coórdinator, die
onder andere zorg draagt voor de administratieve verslaglegging en communicatie met India.

ln India lopen de contacten van de projectleiders via een liaisonzuster; verder is er een opzichter,
een vast constructiebureau en een bouwadviseur.

De stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit betrokken en deskundige
personen die op afstand functioneren. De Raad van Advies ondersteunt de stichting met gevraagde en
ongevraagde adviezen. Deze functie vervult de Raad eveneens voor de Thomasstichting voor Jongeren.

Investeringen

In het huidige beleid wordt getracht om zo weinig mogelijk kosten te maken en investeringen te doen.

Vrij besteedbaar vermogen

Hoewel de inkomsten van de Stichting primair bedoeld zijn om de doelstelling van de Stichting te
reafiseren, spreekt het voor zich, dat geld voor de hulpverlening alleen op verantwoorde wijze mag
worden besteed. Daarnaast moet ook in de toekomst aan de bestaande morele verplichtingen tot
hulp voldaan kunnen worden. Hiervoor is een zekere reserve noodzakelijk. Tevens kunnen uit deze
reserve nieuw op te starten projecten waar nog geen middelen voor zijn gefinancierd worden.
Het bestuur streeft er naar een maximale reserve te handhaven van € 10.000,-- voor de continuiïeit.
Dit bedrag zal gereserveerd worden in de continuïteitsreserve. In 2005 zal het bedrag van
het overige besteedbare vermogen ad € 23.799,99 grotendeels worden bestemd voor nieuwe projecten.

Begroting 2005

Bij het onderdeel overige gegevens is de begroting voor het boekjaar 2005 opgenomen.
Ter vergelijking is eveneens opgenomen de realisatie over 2003 alsmede de begroting 2004.

Eersel, januari 2005



BALANS STICHTING THOMAS AOUWPROJECTEN (na resuttaatbestemminq)

ACTIVA

Vorderinsen

Liquide middelen

Totaal activa

PASSIVA

Eiqen vermoqen

besteedbaar vermoqen
Continuiïeitsreserve
Projectenreserve
Overig besteedbaar vermogen

vastqeleqd vermoqen
Bestem m ingsfonds onderhoud
Bestem m ingsfonds projecten

Schulden korte termijn
overige
projectkosten

Totaal passiva

31-12-2004 31-12-2003

7.572,77

205.466,5Í

213.039,29

10.000,00
0,00

42.1il,33

52.1il,33

36.000,00
115.219,95

151.219,95

9.665,00
0,00

9.665.00

2í 3.039,28

7.337,32

301.461,54

308.799,86

í 0.000,00
0,00

23.274,99

33.274,99

35.500,00
4.297,97

39.787,97

2.935,00
232.900,90

235.735,90

308.798,86



STAAT VAN BATEN EN LASTEN STICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN

Fondsenwerving

Baten uit eigen fondswerving
Donaties, giften en schenkingen

Totaal baten uit eigen fondswerving

Kosten eigen fondsenwerving
Uifuoeringskosten
Directe verwervingskosten

Totaal uitvoeringskosten
lno/o van eigen fondsenwerving

Netto baten

aandeel in acties van derden

Beschikbaar uit fondsenwerving

Subsidies overheden
Resultaat beleggingen

Totaal beschikbaar voor doelstelling

Bestedingen

Hulpverlening

U itvoeringskosten ter plaatse
Uitvoeringskosten Nederland
Directe hulpverlening

Totaal besteed aan doelstelling

Overschot (+1 / TekoÉ (-)

OverschoUtekort is toegevoegd/ontrokken aan:
Toevoeging fonds onderhoud
Toevoeging fonds projecten
Cnttrekking fonds projecten

Werkeliik 2004 Beorotinq 2004 Werkelijk 2003

1í1.808,90 í50.000,00 176.487,21

Í í í.808,90 150.000,00 176.487,21

4.295,91
2.028,40

3.980,00
1.000,00

3.907,31
854,82

6.324,3í 4.980,00 4.762,13

5,7o/o

í05.484,59

3,3o/o

í45.020,00

2,7o/o

171.725,08

519,58 10.000,00 11.349,05

í06.003,17

90.000,00

155.020,00

50.000,00

183.074,í3

0,00
8.628,037.203.41 8.000.00

203.206,58 213.020,00 191.702,16

4.301,38
1.346,62

7.500,00
1.500,00

12.891,33
1.551,50

317.287.90 250.000.00 216.380.42

322.935,90 259.000,00 230.823,25

-119.729,32 45.980,00 -39.í 2í ,09

10.082,00
83.817,16

-170.696,41
-42.932,07

5.000,00
199.020,00

-250.000,00
0,00

-1.753,76
-54.929,34

0,00
17.562,01Toevoeging besteed baar vermogen

-119.729,32 45.980,00 -39.í 21,09



ALGEMENETOELICHTING .,i

Grondslaqen voor de iaarrekeninq

Richtlijnen
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende
instellingen.

Presentatie

De presentatie van de cijfers is gebaseerd op de Richtlijn voor jaarverslaggeving Fondsenwervende
instellingen.

Waa rderi n qsq ron ds la q e n

Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en schulden opgenomen tegen nominale waarden.

Geldeenheid
De jaarrekening is opgemaakt in EURO.

Transacties in vreemde valuta
Er vinden geen transacties in vreemde valuta plaats.

Vorderingen
De vordetingen zijn gewaardeerd onder aftrek van noodzakelijk geoordeelde voorzieningen voor
oninbaarheid.

Besteedbaar vermogen
Dit betreft de continuïïeitsreserye van € 10.000,-; Het overige besteedbare vermogen zalin 2005
voor projecten worden bestemd.

Vastgelegd vermogen
Dit betreft vermogen dat reeds is gereserveerd voor de doelstelling en waaryoor verplichtingen
zijn aangegaan.

Bestem m i ng sfonds o n derh o u d
Jaarlijks wordt door de projectleiders een inschatting gemaakt voor toekomstige onderhoudskosten
aan de reeds gerealiseerde projecten in de komende vijf jaar. Voor deze onderhoudskosten is de
stichting niet juridisch verantwoordelijk maar wil het bestuur wel een morele verantwoordelijkheid
dragen.

Be ste m rn ! n g sfo n d s p roj ecte n
In dit fonds zitten reeds gedoteerde bedragen van sponsors voor projecten minus de reeds betaalde
kosten voor de realisatie. De stichting voelt zich verantwoordelijk voor de afirverking van reeds
toegezegde projecten. Gelden voor deze projecten zijn in dezefondsen gereserveerd.



NE TOELICHTING

Grondslaqen voor de resultaatbepalino

Baten en lasten
Onder de baten uit fondsenwerving worden verstaan de in het boekjaar ontvangen bedragen uit
hoofde van giften, donaties, schenkingen en het aandeel in acties van derden. Onder de lasten
worden verstaan de aan het boekjaar toe te rekenen kosten inzake de fondsenwerving.

Onder de bestedingen aan de doelstelling worden verstaan de in het boekjaar betaalbaar
gestelde bedragen samenhangende met de doelstelling en de daarmee gepaard gaande
uitvoeringskosten.

UitvoeringskosÍen
De uitvoeringskosten worden op basis van bedrijfseconomische criteria en volgens een
bestendige gedragslijn toegerekend aan enetzijds de fondsenwerving en anderzijds de doelstelling.



TOELTQHTTNG OP DE BALANS ST|eHTTNG THOMAS BOUWPROJECTEN

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Vorderinoen

1310 Nog te ontvangen posten
Rente

Totaal vorderingen

Liquide middelen

íí00 Postbank300366
12OO Rabobank 1493.08.787
1210 Rabo spaar 3624.499.971

Totaal liquide middelen

Eiqen vermoqen

0840 Gontinulteitsreserve
Beginstand
Toevoeging /onttrekkin g

Stand einde boekjaar

084í ProJectenreserve
Beginstand
Onttrekking Srivaikundam 62
Onftrekking keuken Vandavasi 80
Toevoeging school Srivaikundam 73
Toevoeging toilet Vandavasi 81
Toevoeging school Olagadam 83
Toevoeging Mondosoro 77
Toevoeging Budalur
Toevoeging Vegiwada
Toevoeging Pulicat
Toevoeging Maiyanur
Toevoeg i ng/onttrekki n g

Stand einde boekiaar

0842 Overig besteedbaar verm.
Seginstand
Resultaat lopend boekjaar
Toevoeging/onttrekking afgesloten proj.

Stand einde boekjaar

31-12-2004 31-12-2003

7.337,32 7.572,77

7.337,32 7.572,77

260,78
933,60

300.367,16

30í.46í,54

42.154,33
42.932,07
24.052,73

10.000,00
0,00

_10.000,99-

0,00
2.942,68
5.665,50
3.903,55

-1.109,00
-3.000,00

-63.585,32
-21.230,00
-31.087,17
-1 1.000,00
4.000,00

122.538,76

622,70
2.499,42

202.344,39

205.466,5í

8.092,32
1.907,68

0,00
0,00

42.154,33

_10.000,99-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

_n.n4,gg_ _nt54,n
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Totaal besteedbaar vermogen 33.274,99 52.1il,33



TOELTgHTTNG OP DE B

31-12-2004 31-12-2003

Vastoeleod vermooen

040í
0403
0402

Be ste m m i ngsfonds o n d e rh o u d

Res.onderhoud algemeen
Beginstand
Dotatie
Besteding
Venketachalapuram
P.T. Pam.r
Avadi boorput
Elambalur
Kamalapuram

Stand elnde boekiaar

Be ste m m i ngsfonds p roj e cte n

Students hostel Vandavasi
06í8 Beginstand
09Í8 Toevoeging aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

Project is opgeleverd en afgesloten

Gongr. F.S.J. Algemeen
0529 Dotatie
0729 Besteding

Stand einde boekiaar

Afrast./plantage Biridur
Beginstand
Dotatie
Besteding
Onttrekking aan besteedbaar verm.

Stand einde boekjaar

36.000,00
10.082,00

0,00
-182,00

-1.000,00
-1.500,00
-1.500,00
-6.400,00

__99.500,99-

0,00
0,00

14.047,00
-14.047,00

__q99-

0,04
1.634,40

-1.634,44
0,00

M.253,76
5.406,24

-7.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_99.09999.

168,í I
-168,11

0,00

36.880,42
-36.880,42

_0,99-

-82,36
1.634,40

-1.800,00
248,00

Voor de afgesloten projecten, welke in de toekomst onderhoud nodig zullen hebben is
een onderhoudsfonds. Dit is gebaseerd op het te verwachten onderhoud in de komende
5 jaren. Jaarlijks wordt het eindbedrag bepaald door de projectleiders.

0645
0545
0745
0945

Dit is een meerjarenproject200112005 van € 1815,-- per jaar. Inmiddels is een gedeelte
afrastering gerealiseerd en zijn teakbomen geplant.

11



TOELICHTING OP DE BALANS STrcHTING THOMAS BOUWPROJECTEN

Afrastering/plantage Elambalur
065í Beginstand
0551 Dotatie
0751 Besteding
095í Cnttrekking aan besteedbaar verm.

Stand elnde boekjaar

Toilet Srivaikuntam
0662 Beginstand
0562 Dotatie
0762 Besteding
0962 Toevoeging aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

Project is gereed.

Boarding Perumalpalayam
Beginstand
Dotatie
Besteding
Toevoeging aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

Project is opgeleverd en gereed

Vandavasi meubels & tuin
Beginstand
Dotatie
Besteding

Stand einde boekjaar

School Damaracherala
Beginstand
Dotatie
Besteding

Stand einde boekjaar

Deze school is bijna gereed.

0,00 480,40

0,00 0,00

Dit is een meerjaren project 1999/2003 van € I .8í 5,- per jaar; 5 jaar gerealiseerd.
Project is gereed.

31-12-2004 31-12-2003

-74,90
í.634,40

-2.040,00

2.722,68
180,00

0,00

0,00
720,00

20.762,93
0,00

0,00
0,00
0,00

2.902,68
0,00
0,00

720,00
5.539,50

5.762,93
0,00

0666
0566
0766
0966

-2.902,68 0,00

0,00 2.902,68

0,00 114.442,88
0,00 -49.114,85
0,00 -52.000,00
0,00 -13.328,03

_s99- _0,9q

0667
0567
0767

0670
0570
0770

-6.155,00 0,00

_194,9q ___-_-_J39CI9

-5.529,46 -15.000,00

233,47 5.762,93

12



TOELICHTING OP DE BALANS STICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN

0672
0572
0772
0972

0673
0573
0773
0973

Kinderhuis Maiyanur
Beginstand
Dotatie
Besteding
Onttrekking aan vermogen

Stand einde boekjaar

Oplevering bouw medio 2005.

Afbouw school Srivaikuntam
Beginstand
Dotatie
Besteding
Toevoeging aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar _____q99. _!-s72,55

31-12-2044

39.570,00
0,00

43.570,00
4.000,00

_-____s99.

7.372,55
531,00

4.000,00
-3.903,55

0,00
0,00
0,00
0,00

1.500,00
2.052,00

-3.552,00
0,00

__909.

0,00
9.000,00

-20.000,00
11.000,00

31-12-2003

0,00
69.570,00

-30.000,00
0,00

39.570,00

20.001,55
7.371,00

-20.000,00
0,00

4.005,00
4.005,00

-8.500,00
490,00

_____q99.

37,80
3.552,00

-2.800,00
710,20

_-__1-.s00,99-

0,00
0,00
0,00
0,00

_-__q99.

School is gereed. Nog enkele terrein werkzaamheden in uitvoering.

0675
0575
0775
0975

Renovatie Sinnivakkam
0674 Beginstand
0574 Dotatie
0774 Besteding
0974 Onttrekking aan besteedbaar verm.

Stand einde boekjaar

Het werk is opgeleverd.

Boarding Thiruvalanthurai
Beginstand
Dotatie
Besteding
Onttrekking aan besteedbaar verm.

Stand einde boekjaar

School Pulicat

Beginstand
Dotatie
Besteding
Ontrekking aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

Het project is een renovatie over meerdere jaren (2001-2005)

0676
0576
0776
0976
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TOELIGHTING OP DE BALANS SÏrcHTING THOMAS BOUWPROJECTEN

0677
0577
0777
0977

KindeÉehuis Mondasoro

Beginstand
Dotatie
Besteding
Onttrekking aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekiaar

School Budalur

Beginstand
Dotatie
Besteding
Onttrekking aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

Project is gestart.

Toiletten Pannaikadu

Beginstand
Dotatie
Besteding
Onttrekking aan besteedbaar verm.

Stand einde boekfaar
Dit project is opgeleverd

Keuken Vandavasi
Beginstand
Dotatie
Besteding
Onttrekking aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekiaar

Project is bijna gereed.

Toiletgroep Vandavasi
Beginstand
Dotatie
Besteding
Onttrekking aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

Dit project is in nagenoeg gereed.

21.230,00 0,00

0,00 0,00

31-12-2004

1 1.962,00
19.552,68

-95.000,00
63.585,32

0,00
20.070,00

.+1.300,00

0,00
0,00
0,00

5.665,50
0,00
0,00

-5.665,50

0,00

2.392,00
0,00

-3.500,00
1.108,00

0,00

31-12-2003

0,00
11.862,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00
1.000,00

-2.200,00

7.165,50
0,00

-1.500,00
0,00

5.665,50

0,00
13.892,00

-11.500,00
0,00

2.392,00

0,00 íí.862,00

Voor dit project zijn prijzen opgevraagd bij aannemers. Start van de bouw begin 2005.

0678
0578
0778
0978

0679
0579
0779
0979

0680
0580
0780
0980

0,00 200,00

o,oo 0,00

0681
0581
078í
098í
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TOELICHTING OP DE BALANS STI€HTING THOMAS BOUWPROJECTEN

0683
0583
0783
0983

School Olagadam
Beginstand
Dotatie
Besteding
Onttrekking aan besteedbaar verm.

Stand einde boekjaar

Dit project is gereed.

School Vegiwada
Beginstand
Dotatie
Besteding
Onttrekking aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekJaar

Dit project is in uitvoering.

Toiletgebouw Pathiavaram
Beginstand
Dotatie
Besteding
Onttrekking aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar
Fonds actlva doelstel I i ng

31-12-2004

10.000,00
0,00

-13.000,00
3.000,00

_999-

27.472,25
7.440,59

-66.000,00
31.087,17

0,00

0,00
3.950,00

0,00
0,00

31-12-2003

0,00
0,00

-25.000,00
35.000,00

__Lq.090,9q-

0,00
27.472,25

0,00
0,00

27.472,25

0,00
0,00
0,00
0,00

__999.

170.149,29
í30.658,62

-209.220,42
23.632,46

_l-1-1?19,e9-

9.665,00

9.665,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0684
0584
0784
0984

0685
0585
0785
0985

_--__-9999,09.

Beginstand 115.2í9,95
Totale dotatie 83.817,í6
Totale besteding -317.287,90
Totale toevoeging/ontrekking verm. 122.538,76

Eindstand

Schulden korte termiin

2810 Te betalen kosUsuccessie

2829 Te betalen project 29
2845 Te betalen project 45
2867 Te betalen project 67
2870 Te betalen project 70
2872 Te betalen project72
2873 Te betalen project 73
2875 Te betalen project 75
2876 Te betalen project 76
2877 Te betalen project77
2878 Te betalen project 78
2881 Te betalen project 81

2883 Te betalen project 83
2884 Te betalen project 84

4.297,97

2.935,00

_?.835,q9-

2.415,00
34,44
0,00

529,46
33.570,00

0,00
3.552,00

20.000,00
95.000,00
31.300,00

500,00
0,00

46.000,00
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TOELICHTING OP BATEN EN'TASTEN STICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN

Baten uit eiqen fondswervinq

De totale baten bestaan uit giften en donaties. Deze z$n€ 64.678,31 lager ten opzichte van het
vorige boekjaar en bedragen
baten is dat er in 2003 een grote bijdrage voor het kindertehuis Maiyanur in 1 keer is ontvangen.

Kosten eigen fondswervinq

Uitvoerinqkosten

Werkelijk 2004 Beqrotinq 2004 Werkeliik 2003

4520 Bestuurskosten/alg. Kosten
474A Verzekeringen algemeen
4770 Telefoon/internetkosten
4900 Kantoorartikelen
4910 Contributies/abonnementen
4920 Postzegels
4930 Accountantskosten 1 .000,00 1 .100,00

938,68
124,09
954,81
827,U
140,62
309,87

1.000,00
120,00
1 10,00

1.300,00
150,00
200,00

1 .128,80
1 11,96
96,40

1.243,51
131,74
195,00

1.000,00
4.295,91 3.980,00

De uitvoeringskosten over het lopende boekjaar bedragen € 4.295,91tegenover € 3.907,31 over
het vorige boekjaar. Dit is € 388,60 meer dan het vorige boekjaar of wel 9,94o/o hoger dan het
vorige boekjaar en 9,760/o hoger dan begroot. ln 2004 is voor de tweede keer een accountants-
verkfaring afgegeven, voor het boekjaar 2003.

Werkeliik 2004 Beorotinq 2004 Werkeliik 2003

5000 Voorlichtingskosten 2.028,40 1.000,00 854,82

2.028,40 1.000,00 854,82

De directe voorlichtingskosten bedroegen over het lopende boekjaar €2.028,40 tegenover
€ 854,82 over het vorige boekjaar. Deze stijging is grotendeels te verklaren door de reis- en
verblijfskosten van Uma Maheswari. Dit Indiase meisje heeft gedurende haar verblijf van drie weken in
Nederland een aantal voorstellingen van lndiase tempeldansen gegeven aan sponsors en andere
relaties. Daarnaast heeft ze over de rol van onze stichting in haar leven verteld. In de program-
financiering van de NCDO is overigens een aparte post voor voorllchting inbegrepen. Daarnaast is de
stichting met een eigen website begonnen. (www.thomasbouwprojecten.nl). Ook hieraan zijn kosten
verbonden.
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TOELTCHTING OP BATEN EN'LASTEN STICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN

Aandeel in acties van derden

De bijdragen in acties van derden betreffen het restant van de scholenactie 2003 en de supermarktactie
in Best. ln 2004 was een andere opmerkelijke actie de inzameling bij gelegenheid van het jubileum
van onze projectleiderAnne Reyenga, waarbij €2.415,-- werd opgehaald. Een aktie van de
Katholieke Bond van Ouderen bracht € 500,- op. Het grootste deel van onze inkomsten kwam
evenwel van bestaande relaties, stichtingen en bedrijven, die ons aljaren trouw steunen.

Subsidies van overheden

Via het NCDO werd ook het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de zogenaamde verdubbelings-
regefing. ln 2004 zijn een aantal gelden die in 2003 als donaties zijn ontvangen verdubbeld.
De stichting is geselecteerd om vanaf 2004 deel te nemen aan het KPA-doorgroeiprogramma van de
NCDO; dat betekent dat de stichting in aanmerking komt voor financiële ondersteuning van het
bouwprogramma. De stichting ziet hierin de erkenning van haar streven naar een professionele
aanpak bij de realisatie van haar projecten . ln 2004 ontvingen wij in het kader van deze programma-
financiering € 90.000,--. De projecten hiervoor lopen tot eind 2005.

Resultaat beleggingen

Dit betreft de opbrengst van rente op de spaarrekening. Deze opbrengst is in 2004€,7.203,41 en in
2003 € 8.628,03. De reden voor de vermindering is het gemiddeld lagere spaarbedrag op de
spaarrekening en de lage rente.

Hulpverleninq

Werkelijk 2004 Beorotino 2004 Werkeliik 2003

U itvoe ri ngskosÍen te r pl aatse

4140 Bijdrage verg.medew.lndia 1.000,00 5.500,00 4.750,00
4200 Reiskosten lndia 3.301,38 2.000,00 8.141,33

Totaal U itvoeringskosÍen ter plaatse

U itvoeri ngskosÍen in Nede rland

4200 Reiskosten projectleiders
4741 Reisverzekering

Totaal u itvoe ri ngskosÍen i n Ned erland

4.301,38 7.500,00 12.991,33

795,12 1.000,00 1.000,00
551,50 500,00 551,50

1.346,62 1.500,00 1.551,50
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TOELICHTING OP BATEN EN.IASTEN STICHTING THOMAS BOUWPROJECTENJ_

Directe hulpverlening

5000 Onderhoudskosten
6629 Congr. FSJ.algemeen
6645 Boomafrastering Biridur
665í Expl.Cocospl. Elambalur
6666 Hme Chil Perumalpalayam
6667 Vandavasi meubels/tuin
6670 School Damaracherala
6672 Kindertehuis Maiyanur
6673 Afbouw school Srivaikuntam
6674 Renovatie Sinnivakkam
6675 Boarding Thiruvalanthurai
6676 School Pulicat
6677 Kindertehuis Mondosoro
6678 School Budalur
6679 Toiletten Pannaikadu
6680 Keuken Vandavasi
6681 Toiletgroep Vandavasi
6683 School Olagadam
6684 School Vegiwada

Projecten te benoemen

Totaal d i recte h u I pverle n i ng

0,00 23.290,51 0,00

0,00
14.047,00
1.634,44

0,00
0,00

6.1 55,00
5.529,46

43.570,00
4.000,00

0,00
3.552,00

20.000,00
95.000,00
41.300,00

0,00
0,00

3.500,00
13.000,00
66.000,00

0,00
900,00

1.634,00
0,00
0,00

6.155,00
3.529,00

35.000,00
10.000,00

0,00
1.500,00

0,00
106.514,32

2.230,00
0,00
0,00

6.500,00
15.000,00
37.847,17

7.1 60,00
36.890,42

1.900,00
2.040,00

52.000,00
0,00

15.000,00
30.000,00
20.000,00

8.500,00
2.900,00

0,00
0,00
0,00

2.200,00
1.500,00

1 1.500,00
25.000,00

0,00

317.297,90 250.000,00 216.390,42

Volgens bovenstaande cijfers is de besteding aan directe hulpverlening, d.w.z.Aangegane
verplichtingen €.317.287,90 groot geweest. Dat is maar liefst 47% meer dan in 2003, toen het
€ 216.380,42 was. Wel moet opgemerkt worden dat in eerstgenoemde getal een bedrag zit van
€ 95.000 voor het realiseren van een school en boarding in Mondosoro waarvan de geoffreerde
aanneemsommen binnen zijn. Er zal opdracht gegeven worden in februari
2005 als onze projectleider daar ter plaatse is.

Het project internaat te Maiyanur heeft enige tijd stil gelegen wegens perikelen van de kwal1e1s-
test van het werk met de uifuoerende partij, maar is nu weer volop in uitvoering door een
vertrouwde aannemer.

f n dlt verslagjaar zijn opgeleverd en in gebruik genomen een school in Srivaikuntam en een
uitbreiding van een school met twee verdiepingen in olagadam.
In Vandavasi is in het internaat met een 500{al kinderen een centrale keuken in gebruik
genomen, alsmede is de renovatie van de toilet- en wasgelegenheid gereed gekomen. Voor het
internaat (hostel) voor oudere meisjes t.b.v. de opleiding tot onderwijzeres zijn meubels voor
de eerstejaars studenten (bedden, kasten en tafels) aangeschaft.

In uifuoering zijn genomen de uitbreiding van de school in Pulicat en een nieuwe school in
Vegiwada en in Budalur. De werkzaamheden aan de school in Damaracherala zijn nagenoeg
gereed en de oplevering zal spoedig plaatsvinden.
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VERSCH I LLENANALYSE WERKELIJ K VERSUS BEGROTI NG

Werkeliik2004 Beqrotinq2004 Meer(+)/Minder(-)

Fondsenwerving

Baten uit eigen fondswerving
Donaties, giften en schenkingen 111.808,90 150.000,00

Totaal baten uit eigen fondswerving 1í1.808,90 150.000,00 -38.191,10 -25o/o

6.324,31 4.980,00 1.34,31 27o/o

lno/o van eigen fondsenwerving 60/o 3% 2o/o

Netto baten í05.484,59 í45.020,00 -39.535,41 -27o/o

aandeel in acties van derden 518,58 10.000,00 -9.481,42

Beschikbaar uit fondsenwerving 106.003,Í7 í55.020,00 49.0í6,83 -32o/o

Kosten eigen fondsenwerving
Uitvoeringskosten
Directe verwervingskosten

Totaal uitvoeringskosten

Subsidies overheden
Resultaat beleggingen

Bestedingen

Hulpverlening

Uitvoeringskosten ter plaatse
Uitvoeringskosten Nederland
Directe Hulpverlening

Totaal besteed aan doelstelling

Overschot (+1 / Tekort (-)

4.295,91 3.980,00 315,91
2.028,40 1.000,00 1.028,40

90.000,00 50.000,00 40.000,00
7.203,41 8.000,00 -796,59

4.301,38 7.500,00 -3.198,62
1 .346,62 1 .500,00 -153,38

317.287,90 250.000,00 67.287,90

322.935,90 259.000,00 63.935,90 25o/o

-119.729,32 45.980,00 -73.749,32 1600/o

Totaal beschikbaar voor doelstelling 203.206,58 2í3.020,00 -9!813,42 -5o/o

19



BEGROTING STICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN

Fondsenwerving

Baten uit eigen fondswerving
Donaties, giften en schenkingen

Totaal baten uit eigen fondswerving

Kosten eigen fondsenwerving
Uitvoeringskosfen
Bestuurskosten/alg. Kosten
Verzekeringen algemeen
Telefoon/internetkosten
Kantoorartikelen
Contri buties/a bon ne mente n
PosEegels
Accountantskosten

Totaal uitvoeringskosten

Directe verwervingskosten

Netto baten

aandeel in acties van derden

Beschikbaar uit fondsenwerving

Subsidies overheden
Resultaat beleggingen

Totaal beschikbaar voor doelstelling

Bestedingen

Hulpverlening

Uifuoeringskosten ter plaatse
Uitvoeringskosten Nederland
Directe hulpverlening

Totaal besteed aan doelstelling

Overschot (+1 / TekoÉ (-)

WerkelUk 2004 Beorotinq 2004 Beorotinq 2005

1 1 1 .808,90 150.000,00 100.000,00

1í í.808,90 150.000,00 í00.000,00

938,68
124,09
gil,81
827,84
140,62
309,87

1.000,00

1.000,00
120,00
1 10,00

1.300,00
150,00
200,00

1 .100,00

1.000,00
150,00
1 10,00

1.000,00
150,00
350,00

I .1 00,00

4.295,91 3.980,00 3.860,00

2.028,40

105.484,59

518,58

1.000,00

í45.020,00

10.000,00

1.500,00

94.640,00

2.000,00

í06.003,í7

90.000,00

155.020,00

50.000,00

96.640,00

0,00
7.203,41 8.000,00 8.000,00

203.206,58 2í3.020,00 Í04.640,00

4.301,38
1.346,62

7.500,00
1.500,00

7.500,00
1.500,00

317.287,90 250.000,00 100.000.00

-119.729,32 45.980,00 4.360,00
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E[fnrusr&Youruc | Ërnst & Young Accountants

EEOORDELINGSVERKLARING

Opd.racht
lng*otg" uw opdracht hcbben wij de jaarrekeniag 2004 van de Stichting Thomas Bouwprojecte'n

te-Ikeg;el beoordeeld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordeliilÓeid vao het bestuur

van dJ sdchting, Het is onze veraatwoordelijl*reid een beoordelingsverklaring inzake de

j aarrekening te versEekken.

Werfuaanheden
Onze werlzaamhedeq bestonden, overeenkomstig algerneen aanvaarde richtlijnen met betrel*ing

tot beoordelinpopdrachten, in hoofdzaak uit het inwirmen van inlichtingen bij fimctionarissen

van de huishoriding en het uiwoeren van cijferanalyses met bchetking tot de financiële gegevens.

Door de aard en omvang van onze werkzaamheden kunnm deze slechts result€r€n in een

beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van

,"t"th"id ir lager dan aan een accountantsveÍklaÍing kan worden ontlcend'

Oordeel
Op gond vao onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten

"óo"lodo* 
dat de jaarekening volgers algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggwing geen gehouw beeld geeft.

Eindhoven, 20 aPril 2005

Ernst & Young Accountstrts
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