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BESTqURSVERSLAG S

1. 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, actief zijn.

* Binnen de Nederlandse samenleving een betere beeldvorming met betrekking tot de
ontwikkelingsproblematiek in India 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 Thomas Bouwprojecten staat ingeschreven in het standenregister
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer 41092542.

4. Bestuurssamenstellinq per 31 december 2003

Functie Naam Bevoegdheid

Gezamenlijk bevoegd

Gezamenlijk bevoegd

Gezamenlijk bevoegd

Gezamenlijk bevoegd

Gezamenlijk bevoegd

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid

Vice voorzitterl
sponsorwerving

drs. T.M.A. Hanneman-Wóltgens

drs. A.H. de Bot

A.B.H. Bolt van der Zanden

G.S. van Pinxten

W.J.M. Van Beerendonk



5. Verqlaq van Ce 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 lndiase counterpart: de zuster Franciscanessen van Sint Joseph te Madras.
Het beleid van de STB is gericht op een maximale besteding van de gelden aan de doelstelling. Het
streven is er op gericht 95% van de ontvangen gelden direct aan de projecten te laten toevloeien. Dat
is uitsluitend te realiseren door te werken met vrijwillige medewerkers in Nederland.

Realisatie

In het iaar 2003 was netto € 191 .702,16 beschikbaar voor projecten in India. Aan de projecten is in
totaal €230,823,25 besteed. De ogenschijnlijke overschrijding is te verklaren doordat
fondswerving en uitvoering van projecten niet geheel parallel lopen: pas als voldoende gelden
binnen zijn, wordt gebouwd.
De fondswerving in het jaar 2003 is in overeenstemming met het beleid van de STB: we willen een
kleinschalige organisatie zijn. De inkomsten mogen nog stíjgen, van belang is dat wij met
deskundige vrijwillige medewerkers de uitvoering kunnen blijven realiseren.
De uitvoeringskosten hebben wij ook dit jaar zeer laag kunnen houden, ruimschoots binnen onze
doelstelling.
Beleidsmatig gaan we, mede daartoe gestimuleerd door de NCDO- financiering, meer werken aan
programmarealisatie. Hierdoor is het mogelijk te werken met een bestemmingsfonds voor meerdere
projecten. Uiteraard wordt verder rekening gehouden met projectspecifíeke wensen van sponsors.

ln het afgelopen jaar hebben we een aantal projecten opgeleverd: een boarding in Perumalpalayam,
een keuken voor een kindertehuis in Vandavasi, toiletten voor een school in Pannaikadu, renovatie
van een schooltje in Sinnivaktam en een kokosplantage in Elembalur.
Verder zijn er nog een tiental projecten in uitvoering
De kwaliteit en de kosten van de bouw worden bewaakt door de projectleiders van de Stichting
Thomas Bouwprojecten in samenwerking met de Indiase opzichters en uítvoerders. De uitvoering van
de bouw wordt gerealiseerd met behulp van lokale aannemers en met Indiase materialen. Hierdoor
komt het sponsorgeld niet alleen ten goede aan de doelstelling, maar ook aan de plaatselijke
bevolking.
Ondanks de doelgerichte en kostenefficiënte projectrealisatie passen op dit punt enkele kanttekeningen.
De projectkeuze wordt bepaald aan de hand van de prioriteitenlijst van de zusters Fransciscanessen
van St. Joseph.
De prioriteitenlijst vormt ons bouwprogramma voor de komende periode. Hoewel de lijst zorgvuldig is
opgesteld aan de hand van bepaalde criteria, moeten we constateren dat we- zeker met het oog op
de politieke ontwikkelingen in Tamil Nadu- nog meer voorwaarden moeten stellen waaraan een te
selecteren project moet voldoen.
ln de komende periode zal de aandacht van het bestuur hier speciaal naar uit gaan.

Een ander punt van aandachlzal zijn het blijvend weryen van deskundige vrijwilligers, die vanuit hun
deskundigheid, en hun maatschappelijke betrokkenheid, een steentje willen bijdragen aan
kansontwikkeling van armen. Tot dusverre lijken we hier goed in te slagen.



Fondsenwerving

De stichting Ïhomas Bouwprojecten werft fondsen voor de in lndia uit te voeren bouwprojecten. Voor
de fondsenwerving is een tweezijdíg beleid uitgezet. Enerzijds zoekt de stichting Thomas
Bouwprojecten via relaties en netwerk 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 het 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. 1n 2003 zijn gesprekken
met het NCDO geweest om deze verdubbelingsregeling van projectfinancíering over te zetten naar een
programmafinanciering. De bedoeling van beide partijen is om dit in 2004 te effectueren.

Voor 2004 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 mÍnst op
de huidige basis worden voortgezet.

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 onderwUs voor kansarme kinderen
in (Zuid) lndia. 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 ïhomas Bouwprojecten met enige regelmaat
persartikelen en foto's, verzorgt bij gelegenheid presentaties over haar activiteiten .

Een website was eind 2003 in voorbereiding . Deze website zal voorjaar 2004 geactíveerd worden.
ln 2003 werd een bedrag van € 854,82 aan voorlichtingsactiviteiten besteed.

Twee keer per jaar geeft de stichting Thomas Bouwprojecten het bulletÍn "Projectnieuws" uit met steun
van Van der Linden Bouwbedrijf uit St. Michielsgestel. In dit bulletin, dat aan alle donateurs wordt
toegezonden, evenals flankerende organisaties en instellingen, staan verslagen van de reizen van onze
projectleiders met de stand van zaken van de diverse ín India lopende projecten. Bovendien wordt
daarin een beknopte financiële verantwoording meegenomen. Uiteraard kunnen belangstellenden een
uitgebreidere versie van deze financiële verantwoording ter beschikking krijgen. In het voorjaar van 2004
za|dezeverantwoordingookviadewebsitewwoptevragenzijn.

Organisatie

De Stichting ïhomas 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 draaqt voor de administratieve verslaglegging en communicatie met lndia.

In lndia 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

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

Vrij besteedbaar vermogen

Hoewel de inkomsten van de StÍchting primair bedoeld zijn om de doelstelling van de Stichting te
realiseren, 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
reserye 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 continuïteit.
Dit bedrag zal gereserveerd worden in de continuiteitsreserve. In 2004 zal het bedrag van
het overige besteedbare vermogen € 42.154,33 grotendeels worden bestemd voor nieuwe projecten.

Begrotin g 20A4

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

Eersel, 24 maart 2004



BALANS STICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN (na resuttaatbestemmi

ACTIVA

Vgrderinqen

Liquide middelen

Totaal activa

PASSIVA

Eiqen vermoqen

besteedbaar vermoqen
Continuiteitsreserve
Projectenreserve
Overig besteedbaar vermogen

vastqeleqd vermoqen
Bestem m ingsfonds onderhoud
Bestemm in gsfonds projecten

Schulden
op korte termijn

Totaal passiva

31-12-2003 31-12-2002

4.995,29

248.571,08

253.466,37

8.092,32
0,00
0,00

8.092,32

64.253,76
170.149,29

10.971.00

253.466,37

7.572,77

205.466,51

213.039,29

10.000,00
0,00

42.154,33

52.154,33

36.000,00
1 15.219,95

9.665.00

213.039,29



STAAT VAN BATEN EN LASTEN STICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN

Werkeliik 2003 Beqrotinq 2003 WerkelUk 2002

Fondsenwerving

Baten uit eigen fondswerving
Donaties, giften en schenkingen

Totaal baten uit eigen fondswerving

Kosten eigen fondsenwerving
Uitvoeringskosten
Directe venrrervi n g skosten

Totaal uitvoeringskosten
lno/o van eigen fondsenwerving

Netto baten

aandeel in acties van derden

Beschikbaar u it fondsenwerving

Subsidies overheden
Resultaat beleggingen

Totaal beschikbaar voor doelstelling

Bestedingen

Hulpverlening

U itvoeringskosten ter plaatse
U itvoeringskosten Nederland
Directe hulpverlening

Totaal besteed aan doelstelling

Overschot (+; / Tekort (-)

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

176.487 ,21 222.816,00 160.938,82

176.487 ,21 222.816,00 160,938,82

3.907,31
854,82

4.760,00
0,00

2.513,56
0,00

4.762,13 4.760,00 2.513,56

2,7o/o

171.725,08

11.349,05

2,1o/o

218.056,00

0,00

1,60/0

158.425,26

0,00

'183.07 4,13

0,00
8.628,03

218.056,00

0,00
0,00

158.425,26

0,00
7.470,41

191.702,16 218.056,00 165.895,67

12.891,33
1.551,50

216.380,42

7.500,00
0,00

261.655,00

7 .443,95
1.000,00

168.043,00

230.823,25 269.155,00 176.486,95

-39.121,09 -51.099,00 -10.591,28

-1.753,76
-54.929,34
17.562.01

-39.1 21,09 -51 .099,00 -10.591,28

0,00
-47.339,00

-3.760,00

33.814,63
-55.442,88
11.036,97Toevoeging besteedbaar vermogen
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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 gsq ronds laqen

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

Geldeenheid
De jaarrekening is opgemaakt in EURO.

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

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

BesÍeedb aar vermogen
Dit betreft de continuïteitsreserye van € 10.000,--; Het overige besteedbare vermogen zal in 2004
voor projecten worden bestemd.

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

Beste m m i n g sfo n ds o n derh ou 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
stíchting niet juridisch verantwoordelijk maar wil het bestuur wel een morele verantwoordelijkheid
dragen.

B estem m i 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 stíchting voelt zich verantwoordelíjk voor de afwerking van reeds
toegezegde projecten. Gelden voor deze projecten zijn in deze fondsen gereserveerd.



ru.civrNF toFUgHr

Grondslagen voor de resultaatbepalinq

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 ín het boekjaar betaalbaar
gestelde bedragen samenhangende met de doelstelling en de daarmee gepaard gaande
uitvoeríngskosten.

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



TOELICHTING OP DE BALANS STICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN

31-12-2003 31-12-2002
Vorderinqen

1310 Nog te ontvangen posten
Rente

Totaal vorderingen

Liquide middelen

1100 Postbank 300366
1200 Rabobank 1493.08.787
1210 Rabo spaar 3624.499.9Tj
1220 Robeco 64.61.64.988

Totaal liquide middelen

7.572,77 4.895.29

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Eiqen vermoqen

622,70
2.499,42

202.344,39
0,00

205.466,51

8.092,32
44.062,01

64.253,76
5.406,24

0,00
-7.160,00

-26.500,00
0,00

36.000,00

4.995,29

245,06
7.305,52

141.044,39
99.976,11

248.571.A8

-2.944,65
11.036,97

39.540,13
22.246,36
-9.101,00
-1.000,00

12.568,27

Dit vermogen bestaat voor 10.000,-- uit de continuiïeitsreserve .Het resterende deel42.154.33
is overig besteedbaar vermogen. Dit deel zal in 20A4 worden bestemd voor projecten.

Vastgeleqd vermoqen

0840 Besteedbaar vermogen
Beginstand
Toevoeg ing /onttrekking

Stand einde boekjaar

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

Res.onderhoud algemeen
0401 Beginstand
0308 Dotatie
0210 Betaling schenkingsrecht

Besteding
Vrijval onderhoud

0153 Toevoeging

Stand einde boekjaar

___521_54,93_ ___q{923a

___642s3;r6_

Voor de afgesloten projecten, welke in de toekomst onderhoud nodig zullen hebben is
een onderhoudsfonds. Gestreefd wordt naar een onderhoudsfonds van ongeveer 5%
van de kosten van de afgesloten projecten. Dit is gebaseerd op het te venvachten onderhoud
in de komende 5 jaren. Jaarlijks wordt het eindbedrag bepaald door de projecfleiders.
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TOELICHTING OP DE BALANS STICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN

31-12-2003
Be ste m m i ngsfonds p roj e cte n

Students hostel Vandavasi
0618 Beginstand
0518 Dotatie
0718 Besteding
0918 Toevoeging aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar 168,11

168,11
0,00
0,00

-168,11

0,00

36.880,42
-36.880,42

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

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

-82,36
1.634,40

-1.800,00
249,00

31-12-2002

0,00
7.168,11

-25.000,00
19.000,00

862,18
-905,00

42,82

3.272,O3
-2.050,00
-1.222,03

0,00

11.344,50
0,00

-13.450,00
2.105,50

-907,56
1.725,20
-900,00

0,00

-92,36

lnmiddels is een gedeelte

Project is opgeleverd en afgesloten

Congr. F.S.J. Algemeen
0529 Dotatie
0729 Besteding
0929 Toevoeging aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

Muur/Pastorie Pulicat
0630 Beginstand
0730 Besteding
0930 Toevoeging aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

Dit project is opgeleverd in 2002

Toilet school Pulicat
0632 Beginstand
0532 Dotatie
0732 BestedÍng
0932 Toevoeging aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

Dit project is opgeleverd in 2002

Afrast./plantage B iridu r
0645 Beginstand
0545 Dotatie
0745 Besteding
0945 Onttrekking aan besteedbaar verm.

___qqq ____qpg_

Stand einde boekjaar ____q04
Dit is een meerjarenprojecï200112005 van € 18i5,-- per jaar.
afrastering gerealiseerd en zijn teakbomen geplant.
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TOELICHTING OP DE BALANS STICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN

Afrastering/plantage Elam balur
0651 Beginstand
0551 Dotatie
0751 Besteding
0951 Onttrekking aan besteedbaar verm"

Project is gereed.

School Okkur
0653 Beginstand

0553 Dotatie
0753 Besteding
0953 Toevoeging aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

Dit project is opgeleverd in 2001.

Home Ghildren Jolarpet
0654 Beginstand
0554 Dotatie
0754 Besteding
0954 Toevoeging aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

Dit project is opgeleverd in 2002.

Dispen St.Thomas Hosp.
0556 Dotatie
0756 Besteding

Stand einde boekjaar

Dispensary Poonamalee
0557 Dotatie
0757 Besteding

31-12-2003 31-12-2002

0,00
1.725,20

-1.800,00
0,00

0,00
3.389,86
-3.568,27

178,41

0,00

64.494,06
0,00

-58.000,00
-6.494,06

0,00

9.076,00
-9.076,00

-74,80
1.634,40

-2.040,00
480,40

Stand einde boekjaar

----q,oq 

-14,80
Dit is een meerjaren project 1999/2003 van € 1 .815,-- per jaar; 5 jaar gerealiseerd.

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

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

0,00

0,00
0,00

0662
0562
0762
0962

0662

Stand einde boekjaar

Toilet Srivaikuntam
Beginstand
Dotatie
Besteding
Toevoeging aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

0,00
0,00

0,00

2.722,68
180,00

0,00
0,00

2.902,68

0,00

1.362,00
-1.362,00

2.722,68
0,00
0,00
0,00

2.722,69

oplevering uitgesteld; Diverse herstelwerkzaamheden nog uit te voeren.
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TOELICHTING O?qE BALANS STICHTING THOMAS BOUWPROJECÏEN

Boarding perumalpalayam
0666 Beginstand
0566 Dotatie
0766 Besteding
0966 Toevoeging aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

Project ís opgeleverd en gereed

Vandavasi meubels & tuin
0667 Beginstand
0567 Dotatie
0767 Besteding

0629 Stand einde boekjaar

Toiletbu i Id.Thuraiyur
0668 Beginstand
0568 Dotatie
0768 Besteding
0968 Toevoeging aan besteedbaar vermogen

0668 Stand einde boekjaar

Dit project is opgeleverd in 2002.

Toiletbuilding Budalur
0669 Beginstand
0569 Dotatie
0769 Besteding
0969 Toevoeging aan besteedbaar vermogen

0669 Stand einde boekjaar

ls opgeleverd in 2002

School Damaracherala
0670 Beginstand
0570 Dotatie
0770 Bestedino

Stand einde boekjaar

Deze school is bijna gereed.

720,00 0,00

--- 

-

31-12-20A3

114.442,88
-49.114,95
-52.000,00
-13.329,03

__q,09-

31-12-2002

102.490,89
69.962,00

-33.000,00
-25.000,00

114.442.88

_q99_

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

_q,00

0,00
0,00
0,00

1.179,82
950,00

-2.000,00
_129,82

-o'oo
3.705,03

0,00
-3.000,00

-705,03

_qpq

0,00
720,00

0,00

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

20.762,93
0,00

-15.000,00

32.762,93
0,00

-12.000,00

20.762.93+-

13



TOELICHTING OP DE BALANS STICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN

Kinderhuis Maiyanur
A672 Beginstand
0572 Dotatie
0772 Besteding

Stand einde boekjaar

Er is gestart met de bouw.

Afbouw school Srivaikuntam
0673 Beginstand
0573 Dotatie
0773 Besteding

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

Stand einde boekjaar 7.372,55

School is gereed. Diverse terrein werkzaamheden nog uit te voeren.

31-12-2003

0,00
69.570,00

-30.000,00

39.570,00

20.001,55
7.371,00

-20.000,00

4.005,00
4.005,00

-8.500,00
490,00

0,00

37,80
3.552,00

-2.800,00
710,20

1.500,00

0,00
11.862,00

0,00
0,00

11.862.00

1.000,00
1.000,00

-2.200,00
200,00

31-12-2002

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
20.001,55

0,00

20.001,55

0,00
4.005,00

0,00
0,00

4.005,00

4.537,80
0,00

-4.500,00
0,00

37,80

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

0,00

0,00
1.000,00

0,00
0,00

0675
0575
0775
0975

Stand einde boekjaar

Het werk is opgeleverd.

Boarding Thiruvalanthurai
Beginstand
Dotatie
Besteding
Onttrekking aan besteedbaar verm.

Stand einde boekjaar

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

Kindertehuis Mondasoro

0677 Beginstand
0577 Dotatie
0777 Besteding
0977 Toevoeging aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

Dit project is in voorbereiding.

Toiletten Pannaikadu
0679 Beginstand
0579 Dotatie
0779 Besteding
0979 Onttrekking aan besteedbaar verm.

Stand einde boekjaar
Dit project is opgeleverd

0,00 1.000,00
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TOELICHTING OP DE BALANS STICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN

Keuken Vandavasi
0680 Beginstand
0580 Dotatie
0780 Besteding
0980 Toevoeging aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

Dit project is opgeleverd.

Toiletgroep Vandavasi
0681 Begínstand
0581 Dotatie
0781 Besteding
0981 Toevoeging aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

Dit project is in voorbereiding.

School Olagadam
0683 Beginstand
0583 Dotatie
0783 Besteding
0983 Onttrekkíng aan besteedbaar verm.

Stand einde boekjaar

School Vegiwada
0684 Beginstand
0584 Dotatie
0784 Besteding
0984 Toevoeging aan besteedbaar vermogen

Stand einde boekjaar

Dit project is in voorbereiding.

Fonds activa doelstel I í ng

Beginstand
Totale dotatie
Totale besteding
Totale toevoeg ing/ontrekking verm.

Eindstand

Schulden

2810 Te betalen kosVsuccessie

_n.4r22s_ _ggq

31-12-2003

7.165,50
0,00

-1.500,00
0,00

0,00
13.892,00

-11.500,00
0,00

2.392,00

0,00
0,00

-25.000,00
35.000,00

10.000,00

0,00
27.472,25

0,00
0,00

170.149,29
130.658,62

-209.220,42
23.632,46

1 15.219,95

9.665,00

31-12-2002

0,00
25.165,50

-10.000,00
-8.000,00

__Ll_qs,59_

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

___%99-

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

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

225.592,17
146.392,60

-190.61',1,27

-21.224,21

170.149,29

10.971.00

Totaal schulden op korte termijn __9.665{9- __l_q.er1pg_
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ÏOELICHTING OP BATEN EN LASTEN SÏICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN

Batgn uit eiqen fondswervinq

De totale baten bestaan uit giften en donaties. Deze zijn € 15,548,39 ofwel 9,670/0 hoger ten opzichte
van het vorige boekjaar en bedragen € 176:487 ,21 in 2003 tegenover € 160.938 ,82 in 2002.

Kosten eiqen fondswerving

Uitvoerinqkosten

Werkeliik 2003

913,15
1 .128,80

111,86
96,40

330,36
131,74
195,00

1.000,00
0,00

Beqrotinq 2003 Werkeliik 2002

4510 Administratie projectleiders
4520 Bestuurskost./alg.kosten
4740 Verzekeringenalgemeen
4770 Telefoonkosten
4900 Kantoorartikelen
4910 Contributies/Abonnementen
4920 Portokosten
4930 Accountantskosten
5120 Computer

1.000,00
1.000,00

110,00
200,00

50,00
200,00
200,00

0,00
2.000,00

1.000,00
911,47
11'1,86
146,16
142,40
127,66

74,01
0,00
0,00

3.90r,31 4.160,00

De uitvoeringskosten belopen over het lopende boekjaar € 3.907,31 , tegenove r € 2.513,56 over het
vorige boekjaar. Dit is € 1393,75 of wel 55% hoger dan het vorige boekjaar en
21 % lager dan begroot.
f n 2003 is voor de eerste keer een accountantsverklaring afgegeven voor de jaarrekening 2002.

WerkelUk 2003 Beqrotinq 2003 Werkeliik 2002

4940 Publiciteitskosten 854,82 0,00 0,00

De publiciteitskosten hebben betrekking op de de directe venvervingskosten.

De directe venvervingskosten bedroegen over het lopende boekjaa r € 854,82 tegenover € 0,00
over het vorige boekjaar. Deze hogere uitgaven houden verband met meer publiciteit ten
behoeve van de fondsenwerving.
Hiervoor zijn acties geweest in Best en Helmond.
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Aandeel in acties,van derden

Sponsoring ter gelegenheid van de opening van het nieuwe schoolgebouw voor de H.A.S. (Hogere
Agrarísche School) te 's-Hertogenbosch (najaar 2003). De nieuwe school is gebouwd door het Van
der Linden Bouwbedrijf uit St. Michielsgestel (dit bouwbedrijf sponsort de Stióhting Thomas
Bouwprojecten al meer dan 10 jaar met grote bedragen). Via dit bouwbedrijf werd een van onze
projectleiders geïntroduceerd bij de H.A.S.
Bezoekers waren verzocht om i.p.v. een evt. geschenk een donatie voor een van de projecten van
de Stchting te geven.
Op de openingsdag heeft de Stichting zich gepresenteerd met een bemande stand, voorzien van
een maquette van het project met bouwtekeningen en foto's,
De maquette was voorzien van een gleuf waar men geld in kon deponeren. Tijdens de openingsdag
werd aan veel studenten, docenten en andere bezoekers informatie verstrekt over het project en net
werk van de Stichting.
opbrengst actie € 2.250,-- voor het Kindertehuis in Vegiwada.

De Heiacker school in Veldhoven organiseert al meer dan 10 jaar rond Pasen, een sponsorloop
voor een van de projecten van de stichting Thomas Bouwprojecten.
leder jaar wordt er door een van de projectleiders een voorstel gedaan voor een project, vaak een
klein project zoals een toiletgebouwtje.
Materiaal over het project en over Indai in het algemeen wordt aan de school beschikbaar gesteld.
De Derde Wereld problematiek wordt gekoppeld aan het project en in het lesprogramma van de
school opgenomen.
Op de bewuste woensdagmiddag lopen vele kinderen max. B rondjes door de buurt. Het is een
echt buurtgebeuren waaraan ook veel ouders van de leerlingen een bijdrage leveren ( het bakken
van cakes etc.) De projectleider en een van de bestuursleden van de Stichting zijn hierbij aanwezig.
De gemeente Veldhoven vermeerdert het opgehaalde bedrag met 10%.
opbrengst actie € 4.987,41 voor het Kindertehuis in Vegiwada.

Al vele jaren ontmoet een van de projectleiders de heer Halmans (plant-manager van Alcoa in Drunen)
waar hij namens Arcadis leiding geeft aan bouwkundige werkzaamheden. De laatste jaren bleek dat
daar veel belangstelling is voor het werk dat de Stichting verricht en zijn er ook diverse donaties
gegeven.
Daarbtj kreeg de Stichting de vrijheid om het geld te besteden aan een project wat op dat moment
het meest geschik of urgent geacht werd.
Bíj het afscheid van de heer Halmans als plant-manager bij Alcoa zijn de genodigden gevraagd
i.p.v. een eventueel cadeau een donatie voor de stichting te geven.
Opbrengst afscheidsreceptie € 1.360,50 voor het kindertehuis in Vegiwada.

ln Best is er een plaatselijke actie geweest in de supermarkten. Statiegeldbonnen zijn in grote
aantallen gedoteerd ten behoeve van de stichting. Tevens is er vanuit de Muziekschool Best Oirschot
een concert geweest waarvan de opbrengst ten goede is gekomen aan de stichting. Onder de leerlingen
en docenten van het Kunstencentrum te Helmond is er een actie geweest voor onze stichting.
opbrengst actie €2,751,14 voor het kindertehuis in vegiwada.

Subsidies van overheden

Via het NCDO werd ook het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de zogenaamde verdubbelings-
regeling. ln 2004 zullen een aantal gelden die in 2003 als donaties zijn ontvangen worden verdubbeld.
De stichting is geselecteerd om vanaf 2004 deel te nemen aan het KPA-doorgioeiprogramma 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.

Resultaat beleggingen

Dit betreft op opbrengst van rente van de spaarrekeningen. Deze opbrengst is in 2003 € 1.157,62
hoger dan over 2002. Deze bedroeg in 2002 € 7 .470,41 en in 2003 € 8.628.03.
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Hulpverleninq

U itvoe rí ngskosfen te r pl a atse

4140 Bijdrageverg.medew.lndia
4141 Reiskosten projecfleiders

Totaal U itvoeringskosÍen ter plaatse

U itvoe ringskosfen in Nederl a n d

4141 Reiskosten projectleiders
4740 Reisverzekering

Totaal uitvoeri ngskosÍen in Nedertand

Directe hulpverlening

5000 Onderhoudskosten
6618 Students Hostel Vandav
6629 Congr.FSJalgemeen
6630 VOC Pulicat
6632 Toilet Pulicat
6645 Boomafrastering Biridur
6651 Expl. Cocospl. Elambalur
6654 Home Children Jolarpet
6656 Dispen St. Thomas Hosp.
6657 Disp. Poonamalee
6662 Toilet Srivaikuntam
6666 Hme Chil. Perumalpalayam
6668 Toiletbuild. Thuraiyur
6669 Toiletbuilding Budalur
6670 School Damaracherala
6672 Kindertehuis Maiyanur
6673 Afbouw school Srivaikuntam
6674 RenovatieSinnivakkam
6675 Boarding Thiruvalanthurai
6679 Toiletten Pannaikadu
6680 Keuken Vandavasi
6681 Toiletgroep Vandavasi
6683 School Olagadam

Totaal directe hulpverleníng

Werkeliik 2003 Begrotinq 2003 Werketijk 2002

4.750,00
8.141,33

4.000,00
3.500,00

3.000,00
4.443,95

1.000,00
551,50

0,00
0,00

1.000,00
0,00

1.551,50 0,00 1.000,00

7.160,00
0,00

36.880,42
0,00
0,00

1.900,00
2.040,00

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

52.000,00
0,00
0,00

15.000,00
30.000,00
20.000,00

8.500,00
2.800,00
2.200,00
1.500,00

11.500,00
25.000,00

0,00
35.000,00

905,00
2.050,00

13.000,00
900,00

1.800,00
55.000,00

0,00
0,00

3.000,00
100.000,00

1.000,00
4.500,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00

4.500,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00

0,00
25.000,00

905,00
2.050,00

13.450,00
900,00

1.800,00
49.000,00

9.076,00
1.362,00

0,00
33.000,00
2.000,00
3.000,00

12.000,00
0,00
0,00
0,00

4.500,00
0,00

10.000,00
0,00
0,00

216.380,42 261 .655,00 1 68.043,00

De bestedingen voor directe hulpverlening bedragen over 2003 € 216.3g0 en zijn € 48,337
ofinel bijna 22% hoger dan vorig boekjaar en 20o/o lager dan de begroting.
Voor de projecten Vandavasi, Jolarpet en Permalpalayam zijn de uiteindelijke kosten aanzienlijk lager
dan de oorspronkelijke begroting. De overschotten zijn geboekt naar de algemene reserye waar toe-
komstige projecten uit gefinancierd zullen worden. In 2003 is gestart met 2 nieuwe projecten welke
oorspronkelijk niet begroot waren t.w. Kindertehuis Maiyanur en de school Olagadam.
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VERSCH I LLENANALYSE WERKELIJK VERSUS BEGROTI NG

Werkelijk2003 Beqrotinq 2003 Meer(+)/Minder(-)

Fondsenwerving

Baten uit eigen fondswerving
Donaties, giften en schenkingen 176.497 ,21 222.816,00 -46.329J9

Totaal baten uit eigen fondswerving 176.48J,21 222.816,00 -46.929,79 -21%

183.074,13 219.056,00 -34.991,97 -16%

8.628,03 0,00 8.628.03

Totaaf beschikbaar voor doelstelling 191.702,16 218.056,00 -26.353,84 -12%

Kosten eigen fondsenwervin g
Uitvoeringskosten
Di recte verurervingskosten

Totaal uitvoeringskosten
ln oÁ van eigen fondsenwerving

Netto baten

aandeel in acties van derden

Beschikbaar u it fondsenwerving

Subsidies overheden
Resultaat beleggingen

Bestedingen

Hulpverlening

Uitvoeringskosten ter plaatse
U itvoeringskosten Nederland
Directe Hulpverlening

Totaal besteed aan doelstelling

3.907,31 4.760,00 -852,69
854,82 0,00 854,92

4.762,13 4.760,00 2,13 0%
3% 2% 1%

171.725,09 218.056,00 -46.330,92 -21%

11.349,05 0,00 11.349,05

0,00 0,00 0,00

12.891,33 7.500,00 5.391,33
1.551,50 0,00 1.551,50

216.380,42 261.655,00 -45.274.58

230.823,25 269.15 _14%

Overschot (+1 / Tekort (-) .39.121 ,09 -sí .og _23%
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í/Fmvsr&YouNc f Ernst & Young Accountants

BE O ORDELINGS VERKLARING

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2003 van de Stichting Thomas Bouwprojecten
te Knegsel beoordeeld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverkla.ing inzake de
jaarrekening te verstrekken. 

1.i,,

Werkzaamheden
Onze wetkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking
tot beoordelingsopdrachten, in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen
van de huishouding en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens.
Door de aard en omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een
beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van
zekerheid is lager dan aan een accountantsverklaring kan worden ontleend.

Oordeel
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de jaarrekening, volgens algemeen aanvaarde grondslagen voor financiele
verslaggeving geen getrouw beeld geeft.

Eindhov en, 24 mei 2004

fu4,r/ h, /"Tf átczcoq
Ernst & YouYg Accàíntants

/a.^ á



BEGROTING STICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN

Werkelijk 2003 Beqroting 2003 Beqrotinq 2004

Fondsenwerving

Baten uit eigen fondswerving
Donaties, giften en schenkingen

Totaal baten uit eigen fondswerving

Kosten eigen fondsenwerving
Uitvoeringskosfen
Admin istratie projectleiders
Bestu u rskost./a I g. kosten
Verzekeringen
Telefoonkosten
Kantoorartikelen
Contri buties/Abon nementen
Portokosten
Accountantskosten
Computer

Totaa I u itvoeri n gskosten

D irecte verwervin gskosten

Netto baten

aandeel in acties van derden

Beschikbaar uit fondsenwerving

Subsidies overheden
Resultaat beleggíngen

Totaal beschikbaar voor doelstelling

Bestedingen

Hulpverlening

Uitvoeringskosten ter plaatse
U itvoeringskosten Nederland
Directe hulpverlening

Totaal besteed aan doelstelling

Overschot (+; / Tekort (-)

176.487 ,21 222.916,00 150.000,00

1?6.48? 21 222,816,00-_ 1$

913,15
1 .128,80

111,86
96,40

330,36
131,74
195,00

1.000,00
0,00

1.000,00
1.000,00

1 10,00
200,00

50,00
200,00
200,00

0,00
2.000,00

1.000,00
1.000,00

120,00
1 10,00
300,00
150,00
200,00

1 .100,00
0,00

3.90?,31 4,?60,00

854,82 0,00 1.000,00

171.725,08 218.056,00 145.020,00

11.349,05 0,00 10.000.00

183.074,13 218.056,00 155.020,00

0,00
8.629,03

0,00
0.00

191.?02,16 218.05

50.000,00
8.000,00

12.891 ,33
1.551,50

216.380,42

7.500,00
0,00

261.655,00

7.500,00
1.500,00

250.000,00

230.813,15 269.15

-39.121,09 -51 .099,00 _25,990J0
,
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