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Gang van zaken in 2016
Algemeen
Het jaar 2016 is voor de stichting Thomas Bouwprojecten wederom een intens en zeer mooi jaar
geweest: een hoog niveau van zowel fondsenwerving als projectbestedingen, oplevering van lopende
projecten, en voorbereiding en start van nieuwe. Dit alles conform aan of beter dan de voor 2016
opgestelde planning en begroting. Meer hierover kunt u verderop in dit jaarverslag lezen in de
bijdrage van het projectteam. Meer gedetailleerde financiële informatie vindt u in de jaarrekening,
eveneens in dit jaarverslag.

Bezetting van bestuur en projectteam
De continuïteit in de bezetting van bestuur en projectteam verdient steeds de hoogst mogelijke
prioriteit met het oog op de toekomst en de effectiviteit van de stichting.
Begin 2016 is Siet Egas begonnen als nieuw bestuurslid.
Per 1 januari 2017 is Martijn Wagener teruggetreden als voorzitter, maar wel aangebleven als
bestuurslid. Wij danken Martijn voor alles wat hij als voorzitter van onze stichting heeft bijgedragen
en gerealiseerd.
Jac Braat, voorheen penningmeester, heeft de rol van voorzitter overgenomen.
Tom Odijk heeft als nieuw bestuurslid de functie van penningmeester opgenomen.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
• Jac Braat, voorzitter (benoemingstermijn loopt tot juni 2019)
• Leo Verhagen, secretaris (benoemingstermijn loopt tot januari 2018)
• Tom Odijk, penningmeester (benoemingstermijn loopt tot januari 2020)
• Martijn Wagener, bestuurslid (benoemingstermijn loopt tot januari 2018)
• Siet Egas, bestuurslid (benoemingstermijn loopt tot januari 2019).
Bestuursleden zijn volgens de statuten na afloop van hun huidige 3-jaars benoemingstermijn
terstond weer herkiesbaar.
Het projectteam bestaat als voorheen uit Anne Reijenga, Jos Dijkers en Pieter Keeris.
Wij hebben er vertrouwen in met deze bezetting ook in de komende jaren de belangen van de
stichting en alle daarbij betrokken partijen goed te kunnen behartigen.

Samenwerking en partnerorganisaties
Zoals bekend werken wij ten nauwste samen met de Zusters Franciscanessen van St. Joseph (FSJ),
onze partnerorganisatie in India. Deze organisatie heeft in 2016 een nieuw leiderschapsteam
(“Council”) gekozen. Aan het hoofd hiervan staat nu Zuster Arockiam als Superior General, met
Zuster Prudentia (al vele jaren ons vaste aanspreekpunt in India) als Deputy Superior General. Wij
feliciteren hen met de benoeming en wensen hen veel succes met hun taken en
verantwoordelijkheden. Op basis van de kennismaking-gesprekken in september jongstleden hebben
wij er alle vertrouwen in de komende jaren met de leiding van de congregatie goed en effectief te
kunnen samenwerken.
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Naast de Stichting Thomas Bouwprojecten, zijn er nog twee andere Thomas-stichtingen, namelijk de
‘Thomasstichting voor Jongeren’ en ‘Thomas Foundation for Microcredit’. Met deze stichtingen delen
wij een gezamenlijke Raad van Advies en werken wij samen met behoud van eigen identiteit en
specifieke kernprocessen. Deze samenwerking is in 2016 verder geïntensiveerd, onder andere op het
gebied van ontwerp van websites, nieuwsbrief, het Thomas Magazine en afstemming van
bezoekprogramma en resultaten daarvan.

Fondsenwerving en andere baten
De baten uit fondsenwerving bedroegen circa € 117.000.
De grotere ontvangsten zijn:
• € 38.000 voor Singampunari College
• € 31.000 voor Srikalahasti schoolgebouw
• € 15.000 voor Pannaikadu/Vandavasi-BT
• € 15.000 voor Div. Kleine projecten 2016
• € 5.000 voor Jubileumproject (precieze bestemming nog vast te stellen)
De baten uit fondsenwerving waren dus nog wat hoger dan de toch ambitieus opgestelde begroting
van € 110.000. Met name in het 4e kwartaal zijn hoge donaties ontvangen (€ 55.000), waardoor we
sneller dan gedacht voldoende middelen bijeen hadden voor het project Srikalahasti (school met vier
klassen; deze kan nu begin 2017 aanbesteed worden). Met een 1e bijdrage van € 15.000 werd een
nieuw bestemmingsfonds geïnitieerd voor Pannaikadu (evt. In combinatie met Vandavasi-Hostel
Toilets). En er kon met € 5.000 een begin gemaakt worden voor een speciaal Jubileumproject 2017,
dat in verband met het 25-jarig bestaand van onze stichting in november 2017. De precieze
bestemming van dit jubileumproject zullen we begin 2017 nog nader vaststellen.
Het is verheugend te zien dat we wat betreft fondsenwerving op een goed en effectief niveau
kunnen blijven opereren. Dit laat zien dat een aantal bestaande en nieuwe sponsoren de projecten
van de stichting in ruime mate met hun bijdragen ondersteunen. Namens iedereen, vooral de
kansarme kinderen in India, willen wij aan deze sponsoren onze grote dank betuigen.
Aan rente is € 1.000 ontvangen (helaas slechts 0,5 % van gemiddelde banksaldo). Daarnaast was er
nog een incidentele Overige Bate van € 3.000 als gevolg van een overschot van eerder uitgevoerde
projecten; deze wordt bestemd voor het Jubileumproject 2017.

Besteed aan de doelstellingen
Het Bouwproject-kosten-bedrag ligt rond de € 100.000. Daarnaast is € 6.000 besteed aan de
doelstelling Voorlichting, dit door de uitgave in december 2016 van een prachtig THOMAS Magazine,
dat aan een brede groep van belanghebbenden en geïnteresseerden een goed beeld geeft van doel
en werkwijze van de samenwerkende Thomas stichtingen en van de Zusters Franciscanessencongregatie, onze partner-organisatie in India (voor de realisatie van dit Magazine zijn speciale
fondsen geworven en ontvangen, zodat dit niet ten koste is gegaan van voor bouwprojecten
bedoelde middelen). Daarmee komen onze totale lasten besteed aan doelstellingen uit op de
begrootte € 106.000.
De effectiviteitsratio Besteding aan doelstelling als % van totaal baten is 87%. Dit is iets lager dan
vorig jaar omdat we een flink deel van de baten 2016 niet in dat jaar zijn besteed, maar gespaard
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voor in 2017 uit te voeren projecten. De ratio Besteding aan doelstelling als % van totaal lasten is
gelijk gebleven op 98% en toont daarmee aan dat onze organisatiekosten laag zijn en blijven (in 2016
1,7% van Lasten en slechts 1,4% van Baten). De langjarige beleidsnorm voor de beide Bestedingsratio’s is 95%.
De kosten van eigen fondsenwerving waren € 500 ofwel 0,4% van fondsen-baten. De beheerskosten
(€ 1.600) werden verder verlaagd, mede 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.
De effectiviteit van de stichting over de voorbije jaren komt tot uitdrukking in de volgende ratio’s:
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Besteding aan doelstelling
als % van totaal baten

87

127

58

107

125

91

Besteding aan doelstelling
als % van totaal lasten

98

98

94

97

96

98

Kosten eigen fondsenwerving
als % van baten eigen fondsenwerving

0,4

0,2

1,0

1,0

1,4

0,4

Resultaat
Per saldo is een positief resultaat ontstaan van € 13.000 door inkomsten van €121.000 minus
bestedingen aan de doelstellingen van € 106.000 en kosten van € 2.000. Dit resultaat komt ten goede
aan een stijging van Bestemmingsfondsen met € 10.000 en van Overige Reserves met € 3.000.
Het gunstige verschil van € 13.000 ten opzichte van het begrote resultaat van € 0 is enerzijds
ontstaan door € 10.000 hogere baten (waarvan € 7.000 hogere donaties), terwijl anderzijds de lasten
€ 3.000 lager waren.
Na het “bestedingsjaar” 2015 is dus in 2016 weer “gespaard” in reserves en fondsen voor
toekomstige uitgaven. Voor 2017 verwachten we in de begroting ook weer een positief resultaat te
hebben (€ 25.000) wat ten goede komt van bestemmingsfondsen voor in 2018 uit te voeren
projecten.

Projectactiviteiten
Hieronder volgt een korte samenvatting van de projectactiviteiten. Uitgebreidere informatie volgt in
het tweede hoofdstuk van dit jaarverslag.
Anne Reijenga en Jos Dijkers hebben in februari respectievelijk september 2016 weer een
inspectiereis gemaakt, om ter plaatse in India de lopende projecten te controleren en de behoefte
aan toekomstige projecten vast te stellen.
De in september 2015 gestarte bouw van een 8-klassig schoolgebouw voor een ‘College for Arts and
Science’ in Singampunari is in september 2016 afgerond. Het totale bedrag voor dit project is
conform de project-begroting uitgekomen op € 190.000. Dit gebouw vormt een deel van een grotere
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College Campus; de bouw van de overige gebouwen op deze Campus is door de Congregatie ook
gestart en wordt begin 2017 voltooid, zodat het College-onderwijs daadwerkelijk kan starten in juni
2017.
Het prioriteitsproject in Perambalur (toiletgebouwen ad € 42.000) is begin 2016 aanbesteed en
wordt nu begin 2017 opgeleverd. En daarnaast zijn ook nog een aantal kleine projecten (diverse
elektra, was- en watervoorzieningen) uitgevoerd voor samen ongeveer € 15.000.
In Acharapakkam is een gebouw gerealiseerd voor de opvang en scholing van gehandicapte kinderen.
Financieel is dit project geheel gesponsord door de Stichting Mariamma uit Maastricht, terwijl wij als
Thomas Bouwprojecten de bouwkundige begeleiding hebben verzorgd. Dit prachtige gebouw is in
september 2016 opgeleverd en ook officieel geopend en in gebruik genomen.
In de loop van 2016 zijn voldoende fondsen geworven om begin 2017 de bouw te kunnen starten van
een schoolgebouw met vier klassen in Srikalahasti (geschatte bedrag € 70.000). Ook is er een
bestemmingsfonds gevormd voor een nieuw project in Pannaikadu (uitbreiding school met vier
klassen; kosten geschat op € 48.000). Voor dit fonds is al € 15.000 aan donaties binnengekomen.

Financiële positie, risico’s
Het is het beleid van de stichting een continuïteitsreserve van € 25.000 en een onderhoudsreserve
van € 20.000 ook in 2016 te handhaven. Met deze reserves is de financiële positie van de stichting
gezond te noemen en is de continuïteit van haar activiteiten in voldoende mate gewaarborgd.
Daarnaast zijn ook nog overige reserves vrij beschikbaar ter financiering van activiteiten van de
stichting voor een bedrag van € 41.000.
Naast deze solide vermogensstructuur is ook de liquiditeitspositie ruim voldoende om op ieder
moment aan alle kasstroom-verplichtingen te kunnen voldoen.
Ons zijn op dit moment geen materiële risico’s voor de stichting bekend.
Tenslotte zij opgemerkt dat de stichting geen middelen had en heeft belegd anders dan op haar
spaarrekeningen bij de Rabobank, ING en MoneYou (een 100% dochteronderneming van ABN
AMRO). Het totaal hiervan bedroeg per ultimo 2016 ongeveer € 193.000.

Begroting en plannen voor 2017
De plannen voor 2017 zijn volgens de Begroting met name gericht op de uitvoering van het project in
Sriklahasti (schoolgebouw met vier klassen; € 70.000), een toiletgebouw-project van € 15.000, en een
aantal kleinere projecten van samen ook € 15.000.
De fondsenwerving is in de Begroting voor 2017 ambitieus ingezet op € 130.000, mede omdat we
extra fondsen verwachten te kunnen werven via speciale acties bij gelegenheid van het 25-jarig
jubileum van onze stichting in november 2017. Daarvoor is een speciaal Jubileumproject-fonds
geïnitieerd, waar per 31-12-2016 al € 8.000 euro op is bestemd. De precieze bestemming van dit
project moet begin 2017 nog vastgesteld worden.
Volgens de begroting zou daarmee in 2017 een positief resultaat van € 25.000 kunnen ontstaan. Dit
kan dan in 2018 weer ten goede komen aan het dan uit te voeren Jubileum-project.
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Tot besluit
2016 is een goed jaar geweest. De Fondsenwerving was beter dan begroot, en Projectactiviteiten
waren conform de begroting en plannen.
Het Singampunari College-project is voltooid, evenals de Toiletvoorzieningen in Perambalur.
Daarnaast zijn een flink aantal kleinere projecten uitgevoerd, die de leef- en woonomstandigheden
van de schoolkinderen aanzienlijk verbeteren.
De fondsenwerving voor 4 nieuwe klaslokalen in Srikalahasti is voltooid, zodat de bouw begin 2017
kan beginnen. Er is een stevig begin gegeven aan de fondsenvorming voor Pannaikadu (uitbreiding
school met 4 klassen) en het nader te specificeren Jubileum-project.
En speciaal willen we vernoemen het uitgeven eind 2016 van het prachtige THOMAS Magazine, dat
het werk beschrijft van de drie samenwerkende Thomas-stichtingen, en van onze partnerorganisatie
in India, de Zusters Franciscanessen van St. Joseph.
Namens de kinderen in India en onze FSJ zustercongregatie danken bestuur en projectteam u als
sponsor, donor of relatie voor de samenwerking en het vertrouwen dat u ons heeft gegeven in 2016.
Ook in 2017 rekenen wij op een vruchtbare voortzetting hiervan zodat we met uw giften ons nieuwe
project in Srikalahasti en nog vele andere kunnen realiseren!
Namens het bestuur en het projectteam,

Jac Braat
Voorzitter Stichting Thomas Bouwprojecten.
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Het Projectteam
Gedurende 2016 waren er op verschillende plaatsen
bouwactiviteiten en opleveringen van diverse
gebouwen.

Opgeleverde projecten
Er werden twee grotere projecten en een aantal
kleinere projecten opgeleverd. Deze projecten leveren
een bijdrage aan de verbetering van de leef- en
leeromstandigheden van de schoolkinderen in India.
Singampunari
Om ook te zorgen dat de meisjes na beeindiging van
hun school opleiding (XII standard) verder kunnen
studeren hebben wij hier in Singampunari een vleugel
van een College gebouwd.Hier kunnen ze een drie
jarige HBO opleiding volgen in de vakken Engels, Tamil , IT , Wiskunde , Kunst en andere opleidingen.
De bedoeling is dat ze gaan starten met een 40 tal studenten. Dat moet gaan oplopen naar ongeveer
250 nieuwe studenten per jaar , zodat ze na enige tijd ongeveer 750 studenten kunnen herbergen.
Het is de intentie om na drie jaar te starten met een master opleiding.
Het project is in september 2015 aanbesteed, waarna
de bouw begonnen is. Op 16 september 2016 werd het
gebouw geopend door Jac en Els Braat en ingezegend
door de bisschop van Sivagangai.
Na de oplevering moesten wel nog een 40-tal punten
opgelost/aangevuld/gerepareerd worden en enkele
verschillen in de eindafrekening worden afgesproken.
Deze zaken zijn tijdens de reis van Anne in januari 2017
geheel afgewerkt.
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Acharapakkam

Hier hebben we een kindertehuis met schoolvoorziening voor gehandicapte kinderen gebouwd. Het
project is gefinancierd door de Stichting Mariamma en wij deden de bouwkundige begeleiding. Dit
project wordt in meerdere fasen gebouwd , waarvan de eerste fase kon worden opgeleverd en
ingewijd en sr. Francis kon starten met een kleine groep kinderen. De tweede fase, een eetzaal met
keuken wordt momenteel gerealiseerd en in de derde fase worden er zonnepanelen op het dak
aangebracht, zodat men (deels) de eigen energie kan opwekken.
Een muur aan twee zijden moet de binnentuin afsluiten, zodat ongewenste personen en dieren geen
mogelijkheid hebben binnen te komen.
De kinderen komen uit de naaste omgeving en het is de bedoeling dat bij de verzorging de ouders
worden betrokken, zodat zij zo mogelijk op termijn zelf de verzorging op zich kunnen nemen.

.
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Kleinere projecten
-Mondasoro, kindertehuis; hier is de compoundwall gerepareerd, buiten
een betonvloer gestort, afvoeren toiletten gerepareerd en deuren
toiletten vervangen.

-Thiruvalanturai, kindertehuis ; de slechte staat van de electrische
voorzieningen buiten is verbeterd, waarbij vooral de veiligheid een
belangrijke rol speelde.

- Damaracherla; elektrische installatie kindertehuis vernieuwd

-Jolarpet , kindertehuis; er is een nieuwe waterpomp aangeschaft
vanwege de slechte staat van de oude.

Projecten in uitvoering
Perambalur
Het project in Perambalur loopt voorspoedig. De bouw is op 21
april 2016 gestart. De ruwbouw van de onderbouw is gereed en
ook de eerste verdieping staat in de steigers. De oplevering is
gepland om bij het bezoek van Anne begin 2017 plaats te laten
vinden.

.
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Aanbesteed project
Srikalahasti
Op dit moment zijn er een gebouw met vier
klassen en een computerruimte hier krijgen
de leerlingen van VI -X standaard les, de
kinderen van I- V standaard krijgen les in
een hal die gescheiden is door dunne
schotten. De kleuters krijgen les in een
soort schuur die aan een zijde open is. Aan
deze laatste situatie wordt nu gewerkt om
die in twee nieuw te bouwen klassen onder
te brengen. De verbetering voor de
leerlingen van I-V standaard moet komen
van de door ons te bouwen school
bestaande uit vier klassen , zodat ouders
weer voor deze school gaan kiezen door de
sterk verbeterde schoolvoorziening , dit
mede op verzoek van de zusters in India.

Anne Reijenga, Jos Dijkers
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Jaarrekening 2016

Aldus vastgesteld, dd. 30 juni 2017

J.J.M. Braat
Voorzitter

T.V. Odijk
Penningmeester

L.H.J.M Verhagen
Secretaris
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Balans
31-12-2016
ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
continuïteitsreserve
bestemmingsreserves
overige reserves
subtotaal reserves
Fondsen
bestemmingsfondsen
Totaal Reserves en Fondsen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

31-12-2015

228,40
193.000,76
193.229,16

25.000,00
20.000,00
41.389,29

214,51
221.722,22
221.936,73

25.000,00
20.000,00
38.208,27
86.389,29

83.208,27

17.629,87
104.019,16

7.158,46
90.366,73

46.000,00
43.210,00
193.229,16

84.000,00
47.570,00
221.936,73
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Staat van baten en lasten
Werkelijk
2016
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten
Overige baten
Som der baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Bouwprojecten
Algemene voorlichting

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Resultaat

Begroot
2016

Werkelijk
2015

117.191,13
937,24
3.150,00
121.278,37

110.000,00
1.000,00
0,00
111.000,00

163.436,49
1.670,92
1.718,00
166.825,41

99.427,54
6.069,44
105.496,98

105.000,00
800,00
105.800,00

212.467,33
88,84
212.556,17

487,08
1.641,88
107.625,94

1.200,00
4.000,00
111.000,00

287,07
3.476,54
216.319,78

13.652,43

0,00

-49.494,37

Bestemming saldo 2016
Toevoeging(+)/onttrekking(-) aan:
Bestemmingsreserves
Overige reserves
Bestemmingsfondsen

0,00
3.181,02
10.471,41
13.652,43
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Toelichting op de jaarrekening 2016, algemeen, grondslagen en definities
Richtlijnen
De jaarrekening is opgesteld conform RJ-Uiting 2011-1: 'Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen
(aangepast 2011)'. De balans en de staat van baten en lasten zijn in overeenstemming met de bij de
Richtlijn aangegeven modellen. Gezien de beperkte omvang van de activiteiten is geen separaat
kasstroomoverzicht van de stichting als geheel opgesteld, omdat dat geen aanvullende inzichten
biedt. In de Jaarrekening zijn wel de relevante mutatie-overzichten van 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, tenzij zij bij formele overeenkomst
zijn vastgelegd, en op korte termijn te ontvangen zijn. De jaarrekening is opgemaakt in euro’s; er
vinden geen transacties plaats in vreemde valuta.
Reserves en fondsen
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 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 een fondsenwervende instelling geeft door de benoeming van de reserves aan op
welke wijze het bestuur de ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden. De reserves
worden onderverdeeld in:
Continuïteitsreserve.
Bestemmingsreserve onderhoud.
Overige reserves.
Fondsen
Wanneer donateurs (een deel van) hun gift een specifieke besteding meegeven, wordt dit deel
aangemerkt als ‘bestemmingsfonds’. Indien een actie voor een specifiek doel meer opbrengt dan
voor dat doel benodigd is, of aan een gift de bestemming ontvalt wordt het meerdere bedrag niet
langer onder het bestemmingsfonds, maar onder de reserves verantwoord.
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. Afhankelijk van de
doorlooptijden van de projecten worden de schulden als langlopend (indien betrekking hebbend op
perioden meer dan 1 jaar na balansdatum) of kortlopend (indien betrekking hebbend op perioden
korter dan 1 jaar na balansdatum) verantwoord. Diezelfde definities van langlopend en kortlopend
wordt ook bij leningen toegepast.
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Toelichting op de jaarrekening 2016, Balans
Vorderingen
Dit betreft te ontvangen rente over het jaar 2016 op de Rabobank Doelreserveren.
Liquide middelen
Liquide middelen worden voor een deel op betaalrekeningen bij de Rabobank en ING aangehouden,
maar voornamelijk op directe opeisbare spaarrekeningen bij Rabobank en MoneYou
(dochteronderneming van ABN-AMRO). Hiermee wordt een goede risicospreiding en
rentevergoeding nagestreefd.
De stichting heeft geen beleggingen. De rente op de spaarrekeningen is variabel en bedroeg in 2016
gemiddeld ongeveer 0,5 %.
De liquide middelen wordt aangehouden t.b.v. de doelstelling van de stichting en zijn voldoende met
het oog op de aangegane projectverplichtingen en uitstaande leningen.
Reserves
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar
verplichtingen kan voldoen.
Conform het vastgestelde beleid, is deze reserve ook dit jaar op het in 2008 gelet op mogelijke
risico’s (onder andere prijs- , valuta- en kostenrisico’s) vastgestelde niveau van € 25.000
gehandhaafd. Het bestuur acht hiermee de continuïteit van activiteiten in voldoende mate
gewaarborgd.
Bestemmingsreserve onderhoud
De stichting kent een bestemmingsreserve onderhoud. De bestemmingsreserve is geen verplichting
die de stichting is aangegaan. 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. 5% van de ontvangen nieuwbouwproject-bestemde donaties wordt gereserveerd voor
toekomstig onderhoud ten gunste van de bestemmingsreserve onderhoud.
Tegenover de gereserveerde bijdragen uit donaties van € 2.062 stonden dit jaar geen onderhoudsuitgaven. Dit overschot is via de Resultaat-bestemming aan de Overige Reserves toegevoegd.
Hoewel de onderhoudsuitgaven in recente jaren beperkt bleven, meent het bestuur dat de noodzaak
van onderhoud onverminderd aanwezig is, en is ook in 2016 het niveau van deze
bestemmingsreserve conform het beleid van de Stichting op de norm van € 20.000 gehandhaafd.
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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 andere dringende hulp te kunnen verlenen. Tevens kunnen de
overige reserves in de komende jaren worden besteed aan 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.

Overige reserves
Saldo 1 januari 2016
Resultaatbestemming 2016
Saldo 31 december 2016

38.208,27
3.181,02
41.389,29

Bestemmingsfondsen
Veel donateurs doen giften die geoormerkt zijn voor een specifiek project. Middels de
bestemmingsfondsen worden de geoormerkte gelden door het bestuur gereserveerd voor het
bedoelde project.
Nadat het bestuur een project voteert worden de middelen overgeboekt naar de positie schulden.
De gelden worden a tempo van de voortgang van de projecten op de bouwplaatsen uitbetaald aan
India.
Bestemde fondsen voor kleine projecten uit 2015 zijn deels als bovenmatig benoemd (€ 3.150). Dit
bedrag is vervolgens herbestemd naar het jubileumproject voor 2017.
In totaal is het saldo € 10.471.41 gestegen doordat de ontvangen giften met € 113.215,85 de
voteringen van € 102.744,44 overtroffen.
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De bestemmingsfondsen zijn als volgt samengesteld:

Projectnummer/naam
99.1 Support Vegiwada Boarding
128 Perambalur schappen, grill
137 Perambalur Toiletgebouw
138 PT Parru
139 Singampunari College
1510 Nagapatnam
1601 Srikalahasti
1602 Borewell Damracherla
1604 Kleine projecten
29.3 Vegiwada girls
1610 Thomas Glossy
1643 Pannaidaku / Vandavasi BT
1701 Jubileumproject
Totaal

Saldo
1/1/2016
10.419,06
1.500,00
48.500,00
4.427,75
-86.500,00
237,50
28.574,15

Bij
Af
Saldo
donaties voteringen 31/12/2016
0,00

2.500,00

4.500,00

42.000,00

38.000,00
1.425,00
27.925,85
2.185,00
14.250,00
300,00
1.800,00
15.000,00
7.830,00

35.500,00

2.185,00
14.250,00
300,00
6.009,44

7.158,46 113.215,85 102.744,44

7.919,06
1.500,00
11.000,00
4.427,75
-84.000,00
1.662,50
56.500,00
0,00
0,00
0,00
-4.209,44
15.000,00
7.830,00
17.629,87

Schulden
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.
Afhankelijk van de doorlooptijden van de projecten worden de schulden als langlopend (indien
betrekking hebbend op perioden meer dan 1 jaar na balansdatum) of kortlopend (indien betrekking
hebbend op perioden korter dan 1 jaar na balansdatum) verantwoord.

Pagina | 17

JAARVERSLAG 2016
De schulden zijn licht gedaald doordat meer is uitbetaald dan voor nieuwe projecten is gevoteerd
door het bestuur.

Projectnummer/naam
Langlopende schulden
139 Singampunari College
Subtotaal Langlopende schulden
Kortlopende schulden
1501-1506 Div Kleine Projecten
99,1 Vegiwada Boarding
137 Perambalur
139 Singampunari College
1602 Borewell Damracherla
1604 Div Kleine Projecten
29,3 Vegiwada girls
1610 Thomas Glossy
Accountantskosten
Subtotaal Kortlopende schulden
Totaal Schulden

Saldo

Bij

1-1-2016

Voteringen

84.000,00
84.000,00

7.150,00

0,00

2.420,00
47.570,00

-3.150,00
2.500,00
42.000,00
35.500,00
2.185,00
14.250,00
300,00
6.009,44
1.210,00
100.804,44

131.570,00

100.804,44

38.000,00

+/Af
Overboekinge
n
Uitbetalingen Aflossingen
-38.000,00
-38.000,00

0,00

0,00

Saldo
31-12-2016
46.000,00
46.000,00

4.000,00

38.000,00

2.500,00
42.000,00
35.500,00
2.185,00
14.250,00
300,00
6.009,44
2.420,00
105.164,44

0,00

105.164,44

38.000,00

38.000,00

0,00
38.000,00
0,00

38.000,00

0,00
1.210,00
43.210,00

38.000,00

89.210,00
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Algemeen
Evenals voorgaande jaren zijn in deze paragraaf een tweetal overzichten toegevoegd die
voorgeschreven zijn in Richtlijn RJ 650 te weten het meerjarenoverzicht baten en lasten 2006 t/m
2016 en de toerekening van kosten aan de doelstellingen.
Baten
De baten uit eigen fondsenwerving bestaan volledig uit donaties en giften en bedroegen
€ 117.191,13. Daarmee zijn de baten boven de begroting van € 110.000 uitgekomen. Vooral in het
4e kwartaal zijn hoge donaties ontvangen, waardoor we een nieuw bestemmingsfonds konden gaan
vormen voor Pannaidaku / Vandavasi BT.
Het is verheugend te zien dat we wat betreft fondsenweving op een goed en effectief niveau kunnen
blijven opereren. Dit laat zien dat een aantal bestaande en nieuwe sponsoren de projecten van de
stichting in ruime mate met hun bijdragen ondersteunen. Namens iedereen, en vooral de kansarme
kinderen in India, willen wij aan deze sponsoren onze grote dank betuigen.
Baten uit eigen fondsenwerving gespecficeerd naar bestemming
Projectnummer Projectnaam
99,1
Vegiwada Boarding
137
Perambalur
5.000,00
139
Singampunari
38.000,00
1510
Nagapattinam
1.500,00
1601
Srikalahasti
31.040,00
1604
Kleine projecten
15.000,00
29,3
Vegiwada girls
300,00
1610
Thomas Glossy
1.800,00
1602
Mondasoro BW
2.300,00
1643
Pannaidaku / Vandavasi BT
15.000,00
1701
Jubileumproject 2017
5.200,00
Alg
Overige reserves
2.051,13
Totaal Bruto Baten

117.191,13

De post rentebaten bedraagt € 937,24 voor de rente die gedurende 2016 is bijgeboekt op de
spaarrekeningen. De rente op deze spaarrekeningen (~0,5 % p.a.) was in 2016 wederom gedaald in
lijn met de algemene marktontwikkelingen en kwam daarmee lager uit dan begroot.
Uit de kleine projecten van 2015 is een bedrag van € 3.150 als restant gebleven en als Overige Baten
verantwoord en toegevoegd aan het bestemmingsfonds voor het Jubileumproject voor 2017.
Lasten
De lasten worden toegerekend op moment van realisatie. In het geval van projectkosten is dat het
moment van votering door het bestuur. In alle andere gevallen is dat op moment van uitgave, met
als uitzondering de accountantskosten.
Conform de Raad Voor Jaarverslaggeving Richtlijn RJ 650 voor de Verslaglegging van
Fondsenwervende instellingen, welke richtlijn ook een vereiste is voor het Certificaat van het CBF
(Centraal Bureau Fondsenwerving), staat hieronder de Lastenverdelings-tabel.
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In deze tabel zijn zoals verplicht de kostenrubrieken van Richtlijn 650 gevolgd. Ter verduidelijking en
ter vermijding van misverstanden daarbij echter nog de volgende toelichting:
Onder de aankopen en verwerving wordt verstaan de votering van gelden door het
bestuur aan een project. De feitelijke aankopen en verwerving gebeuren door onze
partnerorganisatie in India (de Zusters Franciscanessen aldaar), nadat zij van ons de
daarvoor benodigde financiële middelen hebben ontvangen
Onder de personeelskosten zijn begrepen de reiskosten, verblijfskosten en overige
onkosten. De stichting heeft geen personeelskosten in de zin van salaris e.d., want onze
projectleiders werken als vrijwilligers zonder bezoldiging.
Onder uitbesteed werk zijn de kosten van toezichthoudend werk in India opgenomen
voor € 1.250. Hiervoor is lokaal een bouwkundige ingeschakeld.
Voorts zijn onder personeelskosten € 1.192,54 opgenomen voor de reis- en verblijfkosten
die door de projectleiders worden gemaakt om hun functie te kunnen uitoefenen.
In 2016 heeft de stichting voor het eerst een blad uitgebracht, genaamd Thomas, gericht
op het verschaffen van voorlichting over de noden in India en de activiteiten van de
stichting. Hiervoor is € 6.069,44 uitgegeven.
Doelstellingen
Bestemming
Uitvoering
projecten

Algemene
voorlichting

Lasten
Aankopen/Verwerving
(Directe projectkosten)
Uitbesteed werk
Personeelskosten
(Uitvoeringskosten projecten)
Publiciteit en communicatie
Kantoor en algemene kosten
Totaal

Werving
baten
Eigen
fondsenwerving

Beheer en Totaal 2016 Begroot 2016 Totaal 2015
administratie

96.985,00
1.250,00

1.192,54

6.069,44

102.500,00

210.257,20
500,00

2.500,00
800,00
5.200,00

1.710,13
375,91
3.476,54

111.000,00

216.319,78

487,08

1.641,88

1.192,54
6.069,44
2.128,96

487,08

1.641,88

107.625,94

6069,44

99.427,54

96.985,00
1.250,00

De effectiviteitsratio besteding aan doelstelling als % van totaal baten is 87% doordat de giften hoger
zijn uitgevallen dan de bestedingen.
De ratio Besteding aan doelstelling als % van totaal lasten is 98% en toont daarmee aan dat onze
organisatiekosten in 2016 dus 2 % bedragen in lijn met voorgaande jaren. Zie ook het
meerjarenoverzicht.
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Uitvoering projecten
In de tabel hieronder staat een specificatie van gevoteerde directe projectkosten van totaal € 96.985.
Dit betreft alle gedurende 2016 aangegane verplichtingen voor de uitvoering van projecten in India.
Uitvoering projecten
Projectnummer Projectnaam
99,1
Vegiwada Boarding
137
Perambalur
139
Singampunari
1602
Borewell Damracherla
1604
Kleine projecten
29,3
Vegiwada girls

2.500,00
42.250,00
35.500,00
2.185,00
14.250,00
300,00

Totaal

96.985,00

Na een jaar van grote uitgaven in 2015 en er meer balans gekomen tussen baten en lasten en is er
ultimo 2016 een nieuwe reserve gevormd voor een nieuw project.
Kosten eigen fondsenwerving
De uitgaven voor eigen fondsenwerving bedragen € 487,08 en betreffen diverse public relations,
rapportage- en publicatie-activiteiten gericht op huidige en potentiële sponsoren.
Deze kosten zijn 0,4 % van de baten van eigen fondsenwerving. Zie ook het meerjarenoverzicht.
Kosten van beheer en administratie
Met € 1.641,88 betreffen dit diverse kosten die gemaakt worden in het kader van het besturen van
de stichting, waaronder ook de kosten van benodigde verzekeringen en de kosten van de externe
accountant ter verkrijging van een beoordelingsverklaring voor de Jaarrekening. Vermeld zij nog dat
bestuursleden en projectteam voor hun werkzaamheden geen vergoeding ontvangen.
Resultaat (Saldo van Baten en Lasten)
Per saldo is over 2016 een resultaat ontstaan van € 13.652,43. Dit resultaat is als bestemming
toegevoegd aan Bestemmingsfondsen voor € 10.471,41 en aan Overige Reserves 3.181,02.
In de begroting was geen resultaat voorzien. Het hogere resultaat is vooral te danken aan hogere
giften.
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RATIOS
Besteed aan Doelstelling als
% van de Baten
Besteed aan Doelstelling als
% van de Lasten
Kosten eigen fondsenwerving
als % van baten uit eigen
fondswerving

14

RESULTAAT
2015
127
98
0,2

2016
87
98
0,4

-49

3
216

2
108

0
-

0
-

212
0
213

163
2
2
167

2015

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

99
6
105

117
1
3
121

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

LASTEN
Besteed aan doelstelling
Projecten
Algemene voorlichting

2016

(bedragen in duizend euro)

42

3
69

1

1,0

94

58

2014

-

63
1
64

108
1
1
110

2014

1

1,0

97

107

2013

-14

4
160

-

155
0
156

102
41
2
1
146

2013

2

1,4

96

125

2012

-39

5
168

-

161
1
161

124
3
2
1
129

2012

1

0,4

98

91

2011

13

2
170

-

166
0
167

183

151
28
4

2011

21

4
77

1

73
0
73

4
11
98

83

0,8

94

74

2010

-

-

2010

0

0,1

99

167

2009

-142

3
351

-

348
0
348

159
43
6
208

2009

0

0,1

98

102

2008

-6

3
162

-

157
2
159

142
5
9
156

2008

0

0,1

99

101

2007

-6

4
276

-

271
0
272

214
45
10
269

2007

0

0,1

99

91

2006

26

3
291

-

288
0
288

250
3
56
8
317

2006

3
65

0

0,2

94

28

2005

156

-

61
0
61

214
7
221

2005
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Meerjarenoverzicht
Omwille van vergelijkbaarheid over de jaren is hieronder een meerjarenoverzicht opgenomen.
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Beoordelingsverklaring
Deze Jaarrekening is beoordeeld door M. van Kruijsdijk, van Kruysdijk Adviesgroep.
De betreffende verklaring is beschikbaar en ter inzage bij de Stichting Thomas Bouwprojecten.

Pagina | 23

JAARVERSLAG 2016
Begroting 2017 met toelichting
Begroting
2017
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Baten uit beleggingen: rente
Overige baten-incidenteel
Som der baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Bouwprojecten
Algemene voorlichting
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Resultaat

Realisatie
2016

Begroting
2016

130.000,00
1.000,00
500,00
131.500,00

117.191,13
937,24
3.150,00
121.278,37

110.000,00
1.000,00
111.000,00

100.000,00
2.000,00
102.000,00
1.500,00
3.000,00
106.500,00

99.427,54
6.069,44
105.496,98
487,08
1.641,88
107.625,94

105.000,00
800,00
105.800,00
1.200,00
4.000,00
111.000,00

25.000,00

13.652,43

-

Toelichting op de begroting 2017
Algemeen
De begroting 2017 is gebaseerd op de op de volgende pagina weergegeven planning bouwprojecten
2016/2018. Deze is op haar beurt afgeleid van enerzijds de prioriteitenlijst 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 2017 en 1e helft 2018 zoals die in december 2016 is geformuleerd op basis van de
op dat moment beschikbare informatie. Deze begroting voor 2016 is goedgekeurd in de
bestuursvergadering van 12 december 2016.
Baten eigen fondsenwerving
Het hiervoor begrote bedrag van € 130.000 bestaat voor € 72.000 uit een verwachte reguliere
stroom van donaties voor diverse projecten (ongeveer zoals we die donaties ook voor 2016 hadden
begroot), en voor € 38.000 uit een middels een overeenkomst toegezegde bijdrage van een
specifieke sponsor voor het geheel door die sponsor te financieren project Singampunari College
(een zelfde bedrag is voor dat project op deze wijze ook in 2015 en 2016 ontvangen). Daarnaast
verwachten wij € 20.000 aan donaties te ontvangen voor het jubileumproject.
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Subsidies van overheden/Acties van Derden
Het ziet er voor 2016 niet naar uit dat wij subsidies van overheden respectievelijk ondersteuning
door acties van derden voor onze projecten kunnen verkrijgen.
Baten uit beleggingen
De baten uit beleggingen betreffen de renteopbrengsten van de middelen die op de spaarrekeningen
staan. Deze opbrengsten zullen gelijk zijn aan 2016 bij een dalende iets liquiditeitspositie enerzijds en
de naar verwachting toenemende rente anderzijds.
Lasten, besteed aan doelstellingen, bouwprojecten
Ten aanzien van de bestedingen aan bouwprojecten is bij het vaststellen van de begroting
verondersteld dat minstens als wat groter project kunnen worden aanbesteed en in aanbouw
genomen:
•
Shrikalahasti ad € 70.000
•
Toiletgebouwen ad € 15.000
Daarnaast verwachten wij nog een aantal wat kleinere projecten (tezamen voor €15.000) te kunnen
realiseren. Hiermee komen de begrote totale project-lasten op € 100.000.
Hierbij hebben wij aangenomen dat het Jubileumproject, geraamd op € 50.000 pas begin 2018 kan
worden aanbesteed. Mocht de fondsenwerving sneller verlopen dan nu voorspeld, dan kan dat
project eventueel reeds in 2017 worden aanbesteed.
Benodigd Beschikbaar
Euro
Euro
Recent afgesloten/In uitvoering
139 Singampunari College
99.1 Support Boarding Vegiwada 2016
1604-1608 Kleinere projecten 2016
137 Perambalur Toiletgebouw

190.000
2.500
5.000
53.000

190.000
2.500
5.000
53.000

In voorbereiding
99.1 Support Boarding Vegiwada 2017
138 PT Parru (vrienden van) (besteding tbd)
1601 Srikalahasti (start 2017)
17xx Kleinere projecten 2017
17yy Toiletgebouw; Locatie tbd
17zz Jubileum-Project(en) tbd

2.500
4.500
70.000
8.000
15.000
50.000

2.500
4.500
45.000
0
0
0

Totaal van Projecten ten laste van 2017

100.000

52.000

2016

2017

2018

3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw

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. Na de uitgave van de Thomas in 2016 worden in 2017 lagere kosten voorzien.
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Lasten, kosten fondsenwerving en beheerskosten
Ook ten aanzien van deze kosten worden geen grote veranderingen 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 aan
onze doelgroep van kansarme kinderen in India.
Resultaat
Het voorziene resultaat voor 2017 zal op basis van bovenstaande raming van Baten enerzijds en
Lasten anderzijds uitkomen op € 25.000 positief, waarmee het surplus wordt gecreëerd voor
komende jaren.
Gegeven de solide vermogens- en liquiditeitspositie van de stichting, houdt deze begroting ook geen
risico’s in. Dit temeer daar het door de stichting gehanteerde beheermodel verder zeker stelt dat,
mochten de ontvangsten onverhoopt minder zijn en/of later binnenkomen, dat dan ook de uitgaven
dienovereenkomstig getemporiseerd worden
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BIJLAGEN
De Stichting Thomas Bouwprojecten
www.thomasbouwprojecten.nl
Inleiding en 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 Mierlo en heeft als doelstelling:
• het meewerken in het opzetten en het begeleiden van ontwikkelingsprojecten in de sociale
en medische sector, teneinde de ontplooiingsmogelijkheden van kansarme
bevolkingsgroepen in India te bevorderen;
• binnen de Nederlandse samenleving een betere beeldvorming met betrekking tot de
ontwikkelingsproblematiek in India tot stand te brengen.
Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door de realisatie van bouwprojecten, inrichting en onderhoud
van gebouwen, drinkwatervoorziening, afvoer en zuivering van afvalwater. De bouwactiviteiten
bestaan uit het ontwerpen en bouwen van hoofdzakelijk scholen en internaten voor kansarme
kinderen in India, zulks in nauwe samenwerking met de congregatie van de “Franciscan Sisters of St.
Joseph” in Chennai (India) alsmede het werven van de daarvoor benodigde fondsen.
Onze stichting ondersteunt de missie van haar partner, de Congregation of the Franciscan Sisters of St.
Joseph: “In our commitment to facilitate the integral liberation of girl children and women”.
Het is onze visie dat de aanpak van de congregatie (circa 50 scholen, circa 50.000 leerlingen en circa
20 kindertehuizen met ca 2500 kinderen) leidt tot een goede kwaliteit onderwijs, geleverd door goed
opgeleid personeel, en tot een lage schooluitval. Hierdoor zullen de opgeleide meisjes een grotere
kans op doorstuderen en een betaalde baan hebben.
De scholen en kindertehuizen die we bouwen bieden voldoende ruimte om de verwachte
leerlingenaantallen te huisvesten. Mogelijk evenzo belangrijk is onze aandacht voor de hygiëne,
sanitaire voorzieningen en de veiligheid, vooral voor de meisjes. In kleinere projecten passen we ook
bestaande gebouwen op deze punten aan.
Onze stichting verleent ook facilitaire diensten aan andere organisaties werkzaam in India op het
gebied van ontwikkelingswerk.
Organen van de stichting

Per 31 december 2016 kent de stichting de volgende organen:
I
Het bestuur, bestaande uit:
1.
Martijn Wagener, voorzitter
2.
Leo Verhagen, secretaris
3.
Jac Braat, penningmeester
4.
Siet Egas , lid
II

Het projectteam, bestaande uit:
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1.
2.
3.
III

Ing. Anne Reijenga, projectleider
Ir. Jos Dijkers, projectleider
Ir. Pieter Keeris, adviseur

De raad van advies, bestaande uit:
1.
Antoinette Gelton-Schiebroek
2.
Michel van der Linden
3.
Job van Manen
4.
Cor Schiebroek
5.
Tjerk Wagenaar, voorzitter
6.
Joop de Wit

Het bestuur is het rechtsgeldige bestuurs- en besluitvormingsorgaan van de stichting en
vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
Het projectteam vervult 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 evenals het minstens eenmaal per jaar (in de afgelopen jaren is dit steeds twee keer
geweest) 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 adviseert verder
het bestuur met betrekking tot omvang en tijdstip van de betalingen aan de congregatie in India.
Het projectteam is ook belangrijk als 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. Dit gebeurt formeel aan de hand van een
door de congregatie opgestelde prioriteitenlijst die tweemaal per jaar verschijnt. Het projectteam
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.
Met de raad van advies vindt twee maal per jaar overleg plaats, ter bespreking van het beleid, de
gang van zaken en de geplande activiteiten van de stichting. Een van deze twee vergaderingen is
gezamenlijk met onze ‘zusterorganisaties’.
Per 1 januari 2017 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd en als volgt samengesteld:
1.
Jac Braat, voorzitter
2.
Leo Verhagen, secretaris
3.
Tom Odijk, penningmeester
4.
Siet Egas , lid
5.
Martijn Wagener, lid
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Samenwerking
De stichting heeft een nauwe samenwerking met onze ‘zusterorganisaties’ de Thomas Stichting voor
Jongeren en de Thomas Foundation for Microcredits. Er is een gezamenlijke Raad van Advies
waarmee de drie stichtingen eenmaal per jaar het beleid afstemmen. Op bestuursniveau delen we
belangrijke communicatie met de congregatie zoals de Priority List en de Boarding Reports evenals
reisschema’s en reisverslagen van de projectreizen en wisselen we ideeën uit om meer kansarme
kinderen te kunnen bereiken
Het komt ook voor dat andere organisaties, werkzaam op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking in India, een beroep doen op de deskundigheid van het projectteam, die
dan kan leiden tot projectsamenwerking of advies- en projectcontrolewerkzaamheden.
De stichting is lid van Partin, de branche-organisatie voor kleine goede doelen.
Vrijwilligers
Alle werkzaamheden met betrekking tot de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Zij
ontvangen daarvoor geen enkele vergoeding, zodat de binnenkomende baten vrijwel geheel ten
goede komen aan de doelstelling, namelijk: “het realiseren van faciliteiten voor kansarme kinderen in
India”.
Nevenfuncties
De bestuursleden en projectteamleden vervullen geen relevante nevenfuncties die op enigerlei wijze
zouden kunnen conflicteren met de belangen van de stichting en haar begunstigden.
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Beleidsplan
De stichting beschikt over een beleidsplan. Hierin is de strategie voor de onderdelen financiën,
sponsoring/public relations en projectteam tot diverse beleidsvoornemens uitgewerkt. Periodiek
wordt getoetst of het werkelijk gevoerde beleid in lijn is met het beleidsplan.
Het beleidsplan is geupdated in 2015, en is nu opgesteld voor de periode 2015-2019.
In vergelijking met het vorige Beleidsplan zijn er geen ingrijpende veranderingen in doelstellingen en
strategie van onze stichting. Wel zijn een aantal elementen in de beheersing van financiën en in het
managen van projecten wat explicieter en duidelijker geformuleerd. Hiermee beogen wij een nog
betere waarborg te bieden voor de effectieve besteding van de door onze donateurs ter beschikking
gestelde middelen, en de aan onze activiteiten verbonden risico’s zo goed mogelijk te beperken.
Tevens hebben we onze relatie met onze partner-organisatie in India : Congregation of the
Franciscan Sisters of St. Joseph, te Chennai (hierna afgekort als FSJ) duidelijker omschreven. Zo zijn
aan onze kant de criteria waarop prioriteiten voor projecten gesteld worden, explicieter gemaakt en
met de congregatie besproken. Verder zal de verantwoordelijkheid voor planning, financiering en
uitvoering van onderhoud op termijn worden overgedragen aan de congregatie.
Als onderdeel van dit Beleidsplan is ook een recente versie van het beleidsdocument van de
Congregatie zelf opgenomen. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat er qua doelstellingen en planning
een goede afstemming bestaat tussen de beide organisaties STB enerzijds en FSJ anderzijds.
De uitvoering van het beleidsplan van de congregatie vraagt veel. Wij zullen die uitvoering
ondersteunen met financiële middelen, bouwkundig advies, projectbegeleiding en organisatorisch
advies en support, daar waar nodig.
Ook is aandacht besteed aan de relatie tussen onze stichting STB, en onze zusterorganisaties: de
Thomas Stichting voor Jongeren en de Thomas Foundation for Microcredits, waarmee wij dezelfde
Raad van Advies delen.
De komende jaren zal onze aandacht met name gericht zijn op:
- een voortzetting van onze reguliere activiteiten van het werven van middelen en het hiermee
realiseren van onderwijs- en leefvoorzieningen voor arme kinderen in India
- het versterken van de lokale organisatie in India voor een goede kwaliteit bij het realiseren en
beheren van gebouwen
- het realiseren van de activiteiten in een goede balans tussen kwantiteit en kwaliteit.
- het vergroten van de transparantie van zowel FSJ en STB wat betreft planning en financiering van
de ondersteuning van de arme kinderen
- het verzekeren van de continuïteit met name door te zorgen voor opvolgers van
sleutelfunctionarissen in beide organisaties.
- het uitbouwen van onze relatie met onze donoren door inzet van “social media” en het werven
van nieuwe donoren
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Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan is een door de Congregatie zelf aangeleverd hoofdstuk
waarin de eigen beleidsuitgangspunten worden geformuleerd. Hieronder een korte samenvatting:
Visie.
De congregatie volgt de visie van de oprichter Bisschop John Aelen om alles te geven aan en
te delen met de armsten, en om verbetering voor deze armsten tot stand te brengen met
name via onderwijs. De Congregatie richt zich daarbij vooral op vrouwen en meisjes. Zij
bestaat al meer dan 120 jaar, en is werkzaam in 6 bisdommen verspreid over grote delen van
India, met name in de allerarmste gebieden daarvan.
Missie.
Het streven naar de integrale bevrijding en ontwikkeling van meisjes en vrouwen wordt vorm
gegeven door r uim 500 zusters middels de volgende hoofdactiviteitsgebieden: Gebed,
Evangelisatie en Pastoraal werk, Vorming; Onderwijs (op bijna 100 scholen; hierop zijn
ongeveer 125 Zusters werkzaam als leerkracht); Gezondheidszorg (in 3 ziekenhuizen en 18
gezondheidsposten, 48 zusters werkzaam); Sociaal werk (in 50 instellingen; waarin 59 zusters
direct werkzaam zijn). Daarnaast is er nog een bijzondere activiteit met tehuizen voor
kinderen met HIV-AIDS en dakloze kinderen.
Plannen en prioriteiten.
Op zowat alle gebieden bestaan plannen voor uitbreiding van, gebouwen en personeel, soms
ook met locaties. Hierbij wordt met nadruk gestreefd naar verbetering van kwaliteit in
onderwijs en leefomstandigheden van de armen die aan hen zijn toevertrouwd. De uitval op
de scholen is zeer laag en er wordt intensief met de ouders samengewerkt. Om dit te
realiseren heeft de ontwikkeling van zusters voor rollen in Pastoraat, Gezondheidszorg,
Onderwijs, Bouwkunde en Projectmanagement een hoge prioriteit. Ook wordt ernaar
gestreefd om bij het realiseren van projecten zoveel mogelijk lokale kennis en mensen in te
zetten.
Kwaliteit en Human resource Management
Richting de toekomst wordt niet alleen gestreefd naar kwantitatieve groei, maar evenzeer
naar verbetering van de kwaliteit van de organisatie en van de door de organisatie verleende
diensten.
Zusters die de daarvoor benodigde competenties bezitten worden verder opgeleid, ontwikkeld
en voorbereid op het vervullen van management-rollen in de toekomst. Dit is in samenhang
met opvolgingsplannen voor sleutelfuncties in de organisatie.
In verband met dit laatste punt is het belangrijk te weten dat in mei en juni 2016 er een
aantal belangrijke wisselingen in leidinggevende functies binnen de congregatie hebben
plaatsgevonden. Het nieuwe team zal vanaf dan de huidige missie, visie en plannen van de
congregatie verder realiseren.
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Inkomsten.
De Congregatie ontvangt inkomsten via salarissen en pensioenen van zusters (met name die
welke werkzaam zijn in het onderwijs), en voor bouwprojecten ook van onze Stichting Thomas
.
Bouwprojecten, met de hulp waarvan over de voorbije 20 jaar zowat 40 projecten
gerealiseerd zijn.
Conclusie.
De Congregatie beseft dat de samenwerking met Thomas Bouwprojecten in de voorbije 20
jaar een belangrijke steun is geweest, en in de toekomst ook zal zijn voor de realisatie van
haar visie en missie, en daarmee het ondersteunen van de armsten op het platteland in India.
De Verenigde Naties hebben in 2015 het programma: “Transforming our world – the 2030 agenda for
Sustainable Development gepresenteerd. De doelstellingen van dit programma zijn vastgelegd in de
Sustainable Develpment Goals (zie de figuur hieronder).
De doelstellingen van Thomas Bouwprojecten ondersteunen:
1. No Poverty
3. Good health and well being
4. Quality education
5. Gender equality

Het volledige beleidsplan is beschikbaar via de website: www.thomasbouwprojecten.nl
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Gerealiseerde projecten t/m 31-12-2016
Gerealiseerde projecten d.d. 31-12-2016

Nr.

Naam project

Locatie project

Opgeleverd

Kosten

139

College for Art and Science, 8 klassen

Singampunari

2016

€ 190.000

121

Gebouw voor scholing en opvang van
gehandicapte kinderen (financiering door
Stichting Mariamma)

Acharapakkam

2016

1601

Kleinere projecten

133

Nieuw toiletgebouw

Mondasoro,
Thiravalanturai,
Damaracherla, Jolarpet
Vandavasi

1507

Renovatie kindertehuis

135

Verbetering toiletten kindertehuis

2016

€ 15.000

2015

€ 43.000

Pillavadanthai

2015

€ 9.000

Jolarpet

2015

€ 4.000

Kleinere projecten

P.T.Parru, Vegiwada,
Thiruvalanturai,
Mondasoro, Perumalpalayam

2015

€ 7.000

Trap voor de school

Vegiwada

2015

€ 2.000

29,4

Support related to floodings

Chennai

2015

€ 21.000

29,2

Bijdrage weeshuis

Chennai

2015

€ 337

29,3

Opleiding leerling

Vegiwada

2015

€ 120

123

School 8 klassen

Damaracherla

2014

€ 110.000

1501
98

132

Parish House

Pulicat

2014

€ 16.000

1063

Vernieuwing elektrische leidingen

Thiruvalantarai

2014

€ 1.700

1171

Vloer boarding

Perumalpalayam

2014

€ 2.700

136

Waterfilter

Perumalpalayam

2014

€ 1.000

127

Wasvoorziening en zakput

Jolarpet

2014

€ 3.100

124
114
120
115
134
29
104
117
118
29.1
125
126
127
29
101
102
103
106
113
119
29
105

Watervoorziening + droogplaats
Uitbreiding kindertehuis
Zusterhuis
Toiletgebouw
Noodstroomvoorzieningen
Congregatie FSJ Algemeen
School met 8 lokalen
Uitbreiding kindertehuis
Uitbreiding klooster
Weeshuis
Afdekking waterput
Schappen meisjesboarding
Verbetering waterafvoer, schappen
Congregatie FSJ Algemeen
Tehuis voor bejaarde zusters
Woongebouw voor studenten
Meubilair woongebouw
Terreinvoorzieningen woongeb.
Kleuterschool met toiletgebouw
Waterzuivering
Congregatie FSJ Algemeen
School 12 klassen

Mondasoro
Pathiavaram
Vegiwada
Kamalapuram
kindertehuizen
Chennai
P.T. Parru
Perumalpalayam
Damaracherla
Durgapur
Pathiavaram
Damaracherla
Jolarpet
Chennai
Chennai
Jolarpet
Jolarpet
Jolarpet
Gangapur
Vandavasi
Chennai
Singampunari

2014
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010

€ 5.000
€ 18.000
€ 18.000
€ 9.000
€ 5.100
€ 3.350
€ 80.485
€ 64.800
€ 12.250
€ 100.000
€ 2.700
€ 500
€ 700
€ 4.355
€ 40.000
€ 74.700
€ 4.500
€ 7.000
€ 28.000
€ 3.700
€ 10.500
€ 96.000
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111
112
29
86
93
96
99
100
107
108
109
110
89
90
91
92
98
29
70
95
97
67
77
84
85
94
72
76
78
82
45
75
62
73
80
81
83
18
66
74
79
51
30
32
54
68
69
71
13
53
59
60
61

Renovatie boarding
Renovatie keuken
Congregatie FSJ Algemeen
School, toiletgebouw, inrichting etc
Watervoorziening
Bad- en wasvoorzieningen
Kindertehuis,keukeninrichting + meubilair
Renovatie boarding
Meubilair school
Renovatie toiletgebouw
Definitief schilderwerk boarding
Afwatering boarding, aanpassen rijstkeuken
School 8 klaslokalen
Uitbreiding boarding +keuken, terreininr.
School, toiletgebouw en terreininrichting
School, speelterrein en ommuring
Verdieping op school
Congregatie FSJ Algemeen
Uitbreiding school
Buitentoiletten en regenput
Afbouw oudere gebouw +nieuw gebouwtje
Tuin en meubels
Kindertehuis
School
Toiletgebouw
Compound wall
Kindertehuis
1e verdieping op schoolgebouw
Schoolgebouw BG + 1e verd.
Toiletgebouw (deel)
Bomenplantproject & afrastering (SK)
Renovatie boarding
Toiletgebouw
School
Keuken
Toilettengroep
School
Student's Hostel
Kindertehuis
School
Toiletten
Afrastering/ Kokosnoot plantage (SK)
VOC muur & pastorie
Toiletten school
Kindertehuis
Toiletgebouw
Toiletgebouw
Waterpomp
Schoolgebouw
Schoolgebouw
Waterputten uitdiepen
Renovatie toiletten
Renovatie keukengebouw

Mondasoro
Perambalur
Chennai
Chebrolu
Thiruvalanthurai
Vandavasi
Vegiwada
Egmore
Srivaikundam
Alwarpet
Maiyanur
Maiyanur
Walajabad
Kamalapuram
Pannaikadu
Srivaikundam
Vegiwada
Chennai
Damaracherala
Avadi
Budalur
Vandavasi
Mondasoro
Vegiwada
Pathiavaram
Vegiwada
Maiyanur
Pulicat
Budalur
Marianathapuam
Biridur/Vandavasi
Thiruvalanthurai
Srivaikundam
Srivaikundam
Vandavasi
Vandavasi
Olagadam
Vandavasi
Perumalpalayam
Sinnivakkam
Pannaikadu
Elambalur
Pulicat
Pulicat
Jolarpet
Thuraiyur
Budalur
Vepery
Pulicat
Okkur
Melrosapuram
Avadi
Cheyyar

2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2003 - 2008
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2001-2005
2001-2005
2004
2004
2004
2004
2004
2003
2003
2003
2003
1999-2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2001
2001
2001
2001
2001

€ 8.250
€ 6.400
€ 6.700
€ 148.000
€ 4.000
€ 8.500
€ 74.500
€ 33.000
€ 8.500
€ 13.725
€ 1.900
€ 3.300
€ 63.000
€ 58.580
€ 80.040
€ 89.700
€ 42.300
€ 87.837
€ 59.170
€ 5.800
€ 20.200
€ 17.155
€ 102.900
€ 82.000
€ 10.500
€ 3.000
€ 73.000
€ 20.000
€ 42.000
€ 1.400
€ 8.660
€ 10.912
€ 13.630
€ 24.000
€ 11.500
€ 15.300
€ 38.000
€ 202.000
€ 105.980
€ 8.500
€ 2.200
€ 9.340
€ 15.600
€ 18.000
€ 120.500
€ 15.600
€ 16.600
€ 900
€ 27.700
€ 72.700
€ 3.200
€ 8.600
€ 9.500
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63
65
56
57
50
40
46
52
64
39
10
15
21
23
24
34
42
47
48
49
55
58
16
33
38
43
44
22A
11
12
19
22
27
31
35
36
3
8
9
14
17
20
25
26
29A
2
7
4
5
6
1

Renovatie toiletgebouw
Ziekenkamers
Dispensaries St. Thomas hospital (SK)
Dispensary exploitatie
Exploitatie Social Centre
Afrastering
Uitbreiding kindertehuis
English medium school
Exploitatie boarding
Dispensary exploitatie
Convent
Watersupply&toiletbuilding and convent
Toiletbuilding for school
Renovatie gebouw & schoolgate
Kindertehuis
Toiletten school
Waterput met pomp
Toiletvoorziening Tamil-medium school
Vernieuwing dak klooster
Toiletgebouw English medium school
Toiletten school
Compoundwall
Sanitary for boarding
5 Toiletten
Metselaar
Trainingscentrum
Computercentrum
Hospital (exploitatie)
Renovation sanitary boarding
Watersupply&sanitary provisions boarding
2nd floor on 2 children's homes
Hospital renovation
Waterproject
Verzorging kinderen (JS)
Computer Centrum
Computer Centrum
Lucia's Home for the aged
Children's Home
Typewriting & tailoring Inst.
Renovation building boarding
Convent ontwerp & begeleiding
530 dekens kindertehuizen
Bromfiets
Autorikshaw
St. Thomas Hosp (drinkwatercarrier)
Children’s Home & 6 classes
Toiletbuilding for school
School Toiletbuilding & 2 classes
Social Centre for women
Laboratory&Pharmacy Thomas Hospital
Lucia's Home for Children

Thiruvalanthurai
Elambalur
Chennai
Poonamallee
Ennore
Biridur/Vandavasi
Kamalapuram
Damaracherala
Venkatachalapuram
Vellore
P.T. Parru
Okkur
Ennore
Vandavasi
Venkatachalapuram
P.T. Parru
Bapanthangal (Cheyyar)
Walajabad
Thiruvalanthurai
Walajabad
Vepery
Cheyyar
Thiruvalanthurai
Pulicat
Pulicat
Vandavasi
St. Thomas Mt, Chennai
Kamalapuram
Perambalur
Kamalapuram
Cheyyar
Kamalapuram
Vellore
Vandavasi
Vepery
Vandavasi
Elambalur
P.T. Parru
St.Thomas Mt, Chennai
Thiruvalanthurai
Elambalur
Cheyyar
Okkur
Ennore
Chennai
Vepery
Adamabakkam, Chennai
St.Thomas Mt, Chennai
Ennore
Chennai
Avadi

2001
2001
1999-2001
1999-2001
1998-2001
2000
2000
2000
2000
1998-2000
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1998
1998
1998
1996-1998
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1995
1995
1994
1993
1993
1992

€ 9.100
€ 3.200
€ 18.600
€ 1.400
€ 1.800
€ 5.500
€ 25.000
€ 12.700
€ 2.300
€ 6.800
€ 16.800
€ 28.600
€ 3.600
€ 45.000
€ 100.000
€ 11.400
€ 1.800
€ 8.600
€ 2.700
€ 9.500
€ 5.900
€ 4.500
€ 4.500
€ 1.400
€ 2.300
€ 18.600
€ 4.500
€ 10.000
€ 3.600
€ 4.500
€ 41.400
€ 15.900
€ 500
€ 7.700
€ 6.400
€ 6.400
€ 59.500
€ 86.400
€ 5.900
€ 6.800
€ 900
€ 500
€ 900
€ 23.600
€ 55.000
€ 7.300
€ 7.700
€ 19.100
€ 36.400
€ 77.300

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

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

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

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

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

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

2006
2006

€ 75.000
€ 4.000

Totaal:

€ 3.913.336

Pagina | 36

JAARVERSLAG 2016

Locatiekaart projecten

Nepal

Zie ook de kaart op Google Maps

Klik hier
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