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Balans per 31-12-2020    

 

 

 

 
    

  
31-12-
2020 

31-12-
2020   

31-12-
2019 

31-12-
2019 

       

  € €   € € 

Activa           

Liquide middelen   169.625     206.257 

Totaal activa   169.625     206.257 

            

Passiva           

Reserves en fondsen           

 Reserves           

    continuïteitsreserve 25.000     25.000   

    bestemmingsreserve onderhoud 20.000     20.000   

    overige reserves 51.774     52.261   

    subtotaal reserves   96.774     97.261 

            

Bestemmingsfondsen   -20.859     22.336 

Totaal Reserves en fondsen   75.915     119.597 

            

Langlopende schulden   32.000     0 

Kortlopende schulden   61.710     86.660 

Totaal passiva   169.625     206.257 
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Staat van baten en lasten 2020 

 

 Werkelijk 2020   Begroting 2020  Werkelijk 2019 

Baten: € €  € €  € € 

Donaties van particulieren 49.207      73.112  
Donaties van bedrijven 42.626      510  
Donaties van organisaties zonder         
      winstoogmerk 27.325      27.000  
Som van de geworven baten  119.158   96.000   100.622 

Overige baten  2.000       4.000 

Som van de baten  121.158   96.000   104.622 

         
Lasten:         
Besteed aan doelstellingen         
Bouwprojecten direct 160.300   176.000   97.086  
Bouwprojecten indirect 550   0   0  
Overige bestedingen aan        

doelstellingen 1.488   0   300  

 162.338   176.000   97.386  
         
Wervingskosten 760   500   1.683  
Kosten beheer en administratie 1.389   3.500   2.355  
Som van de lasten  164.487   180.000   101.424 

         
Saldo voor financiële baten en 

lasten  -43.329      3.198 

Saldo financiële baten en lasten  -353      -295 

Saldo van baten en lasten  -43.682   -84.000   2.903 

         
Bestemming saldo van baten en 

lasten:         
Toevoeging/onttrekking aan:         
    Overige reserves  -487      4.042 

    Bestemmingsfondsen  -43.195      -1.139 

  -43.682      2.903 
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Toelichting op de jaarrekening 2020,  
 

Algemeen 

De balans per 31 december 2020 en de Staat van baten en lasten over 2020 zijn opgesteld 

conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Organisaties-zonder-winststreven, 

hoofdstuk 640 C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven, verder specifiek hoofdstuk 650 

vanaf C2 Kleine Fondsenwervende Organisaties. Daarmee geeft Stichting Thomas 

Bouwprojecten tevens invulling aan de eisen van het ‘Reglement en Bijlagen CBF-

Erkenning Goededoelenorganisaties’ van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) 

zoals gepubliceerd op 10 november 2020. 

De jaarrekening 2020, bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten 

en lasten over 2020, is in overeenstemming met de bij de Richtlijnen aangegeven modellen. 

Gezien de beperkte omvang van de activiteiten is geen separaat kasstroomoverzicht 2020 

opgesteld; deze zou ook geen aanvullende inzichten bieden. In de toelichting op de 

jaarrekening zijn de relevante mutatieoverzichten van reserves en fondsen opgenomen. 

 

Waarderingsgrondslagen 

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden.  

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 daartoe ter beschikking staande middelen wenst aan te 

wenden. De reserves worden onderverdeeld in: 

• Continuïteitsreserve. 

• Bestemmingsreserves. 

• 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 betreffende bestemmingsfonds, maar onder de 

reserves verantwoord dan wel in overleg met de betreffende donateur(s) aan een ander 

bestemmingsfonds toegewezen. 
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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 langer 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 worden ook bij leningen toegepast. 

 

 

Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 

Vorderingen 

Er zijn geen vorderingen per balansdatum. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden op rekeningen bij de Rabobank en ING aangehouden. De 

banksaldi vallen onder het depositogarantiestelsel, waarbij tot € 100.000 per bank 

gegarandeerd wordt door De Nederlandsche Bank. Middels de spreiding over de 

bankrekeningen houdt het bestuur hier rekening mee. 

 

De stichting heeft geen beleggingen. De rente op de bankrekeningen was in 2020 nihil; wel 

zijn kosten verschuldigd over het aanhouden ervan. Het is niet uit te sluiten dat daarnaast 

in de toekomst een negatieve rente verschuldigd zal zijn. 

 

De liquide middelen worden aangehouden ten behoeve van 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 niveau van € 25.000 

gehandhaafd. Dit niveau is in 2008 vastgesteld gelet op mogelijke risico’s (onder andere 

prijs-, valuta- en kostenrisico’s). 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, onverlet het daartoe in 2021 door de stichting te starten 

programma. 
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Hoewel de onderhoudsuitgaven in recente jaren beperkt bleven en de congregatie in 

toenemende mate zelf voor onderhoud zal dienen zorg te dragen, meent het bestuur dat de 

noodzaak van onderhoud onverminderd aanwezig is. Ook in 2020 is het niveau van deze 

bestemmingsreserve conform het beleid van het bestuur van de stichting op € 20.000 

gehandhaafd.  

 

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 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. 

 

Specificatie overige reserves   

 € € 

Stand 1-1-2020  52.261 

Saldo van baten en lasten -43.682  
Mutatie bestemmingsfondsen 43.195  
Exploitatieresultaat  -487 

Stand 31-12-2020  51.774 

   

 

 

 

 

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 (accordeert voor uitvoering), 

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. 

 

In totaal is het saldo met € 43.195 afgenomen, doordat de voteringen aan projecten hoger 

waren dan de ontvangen giften en donaties. In het bijzonder zijn voor meerdere Safe & 

Clean projecten, maar vooral voor het project Singampunari College Extension in het 

boekjaar grote bedragen beschikbaar gesteld. Vanwege een bijzondere 

financieringsconstructie voor het laatstgenoemde project heeft het bestuur toegestaan dat 

het saldo van de bestemmingsfondsen negatief is geworden. De stellige verwachting is dat 

dit een eenmalig karakter heeft en dat dus op het einde van het volgende boekjaar het saldo 

weer positief zal zijn, welke gedachte mede gebaseerd is op bij formele overeenkomst 

geplande giften en verdere harde toezeggingen.  
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De bestemmingsfondsen zijn als volgt samengesteld: 

 

Bestemmingsfondsen 2020       

   bedragen in €  Saldo Bij Bij/Af    Af Bij/Af Saldo 
 

nummer  projectnaam 1-1-2020 donaties reserves voteringen allocatie 31-12-2020  

10000 Algemeen         2.378,00      2.378,00                         -     

10293 Opleiding Girls div     1.220,00        3.520,00      325,00         -5.065,00     

10138 PT Parru     4.427,75                     -                       -                         -            4.427,75   

11510 Nagapatnam     1.662,50                     -                       -                         -            1.662,50   

11643 Pannaidaku / Vandavasi BT   - 5.000,00        5.000,00                     -                         -                         -     

11703 Ottanthangal Toiletten  -10.000,00      10.000,00                     -                         -                         -     

11801 Walajabad   10.000,00                     -                       -           -5.235,00     4.765,00                     -     

11901 Safe & Clean Algemeen      - 974,65      13.935,00                     -                         -       8.090,00      21.050,35   

11902 Safe & Clean Srikalahasti                   -          3.325,00                     -                         -       3.325,00                     -     

11903 Safe & Clean Pathiyavaram     5.000,00        1.000,00                     -           -6.000,00                       -     

11904 Safe & Clean Thiruvalanturai                  -        27.500,00                     -         -27.500,00                       -     

11906 Safe & Clean Chebrolu                   -          5.000,00                     -           -5.000,00                       -     

11907 Safe & Clean Olagadam                   -                       -                       -                         -                         -     

11908 Safe & Clean Pannaikadu                   -                       -                       -                         -                         -     

11909 Safe & Clean PT Parru                   -                       -                       -                         -                         -     

11910 Safe & Clean Vegiwada                   -        22.500,00                     -         -22.500,00                       -     

11911 Safe & Clean Avadi                   -          9.000,00                     -           -9.000,00                       -     

11973 Singampunari College Extension   16.000,00      16.000,00                     -         -80.000,00     - 48.000,00   

                

 Totaal    22.335,60   119.158,00       2.053,00     -160.300,00                  -      -20.859,40   

                

 

Subtotaal Safe & Clean 

Programma 

     

4.025,35     82.260,00                    -         -70.000,00    4.765,00     21.050,35  
 

 

 

Schulden  

Zodra een project wordt gevoteerd en derhalve verplichtingen worden aangegaan, worden 

de bedragen voor de 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 langer dan 1 jaar na balansdatum) of kortlopend 

(indien betrekking hebbend op perioden korter dan 1 jaar na balansdatum) verantwoord. 

In het boekjaar is een lening ter grootte van € 48.000 verkregen ter financiering van het 

project Singampunari College Extension, welk project in het boekjaar gestart is en waarvan 

de middelen volledig ter beschikking zijn gesteld aan India. Van deze lening is € 32.000 

verantwoord onder de Langlopende schulden en € 16.000 onder de Kortlopende schulden. 

Dit buiten beschouwing latende, zijn de kortlopende schulden afgenomen met € 40.950 

vanwege de hogere uitbetalingen op projecten dan de besloten voteringen. 

De beschikbare liquide middelen zijn ruim voldoende voor dekking van de verplichtingen. 
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Schulden 2020         

  bedragen in €          
    Saldo   Bij     +/-   Af   Overige      Saldo  

 nummer   projectnaam  1-1-2020  Voteringen   Leningen   Overboekingen   Uitbetalingen   mutaties  31-12-2020 

  Langlopende schulden                

11973 
 Inzake Singampunari College 

Extension                            -                              -         48.000,00            -16.000,00                             -                         -        32.000,00  

  Subtotaal Langlopende schulden                            -                              -         48.000,00            -16.000,00                             -                          -        32.000,00  

                 

  Kortlopende schulden                

10293  Opleiding Girls div                            -            5.065,00                            -                                 -            -5.065,00                        -                         -    

11501  1501-1506 Div Kleine Projecten          4.000,00                            -                              -                                 -                               -                          -          4.000,00  

11643  Pannaidaku / Vandavasi BT          5.000,00                            -                              -                                  -            -5.000,00                        -                         -    

11703  Ottanthangal Toiletten          8.750,00                            -                              -                                 -            -8.750,00                        -                         -    

11801  Walajabad       50.000,00          5.235,00                            -                                 -         -55.235,00                        -                         -    

11901  Safe & Clean Algemeen                            -                              -                              -                                 -                               -                          -                         -    

11902  Safe & Clean Srikalahasti       17.200,00                            -                              -                 -2.000,00       -15.200,00                        -                         -    

11903  Safe & Clean Pathiyavaram                            -            6.000,00                            -                                  -            -6.000,00                        -                         -    

11904  Safe & Clean Thiruvalanturai                            -          27.500,00                            -                                 -            -8.500,00                        -        19.000,00  

11906  Safe & Clean Chebrolu                            -            5.000,00                            -                                  -                               -                          -          5.000,00  

11907  Safe & Clean Olagadam                            -                              -                              -                                 -                               -                          -                         -    

11908  Safe & Clean Pannaikadu                            -                              -                              -                                 -                               -                          -                         -    

11909  Safe & Clean PT Parru                            -                              -                              -                                 -                               -                          -                         -    

11910  Safe & Clean Vegiwada                            -         22.500,00                            -                                 -            -6.000,00                        -        16.500,00  

11911  Safe & Clean Avadi                            -            9.000,00                            -                                  -            -9.000,00                        -                         -    

11973 
 Inzake Singampunari College 

Extension                            -         80.000,00                            -                16.000,00       -80.000,00  

                         

-        16.000,00  

  Voteringen bouwprojecten       160.300,00            

                                             

 RK   Reiskosten 2019/2020               500,00               250,00                            -                                  -                 -750,00                       -                         -    

 RV   Reisverzekering                            -                 300,00                            -                                  -                 -300,00                        -                         -    

 Acc   Accountantskosten          1.210,00                            -                              -                                 -            -1.210,00        1.210,00        1.210,00  

  Voteringen bouwprojecten overig                550,00            

                 

  Subtotaal Kortlopende schulden       86.660,00      160.850,00                            -                14.000,00    -201.010,00         1.210,00      61.710,00  

                         

  Totaal Schulden       86.660,00    160.850,00       48.000,00               -2.000,00    -201.010,00         1.210,00      93.710,00  

         

 

Subtotaal Safe & Clean 

Programma     17.200,00      70.000,00                                          -2.000,00      -44.700,00                               40.500,00  
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Toelichting op de Staat van baten en lasten 2020 
 

 

Baten 

De baten uit eigen fondsenwerving bestaan volledig uit donaties en giften en bedroegen in 

het boekjaar € 119.158, verdeeld over de categorieën schenkers zoals aangegeven in de 

staat van baten en lasten en toegewezen aan de projecten zoals vermeld in het overzicht 

van de bestemmingsfondsen. De baten zijn ruim boven de begroting van € 96.000 

uitgekomen, met name door enkele grotere giften die zijn ontvangen voor specifieke 

projecten uit het Safe & Clean Programma.  

 

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 (blijvende) bijdragen ondersteunen. 

Namens iedereen, en vooral de kansarme kinderen in India, willen wij aan deze sponsoren 

wederom onze grote dank betuigen. 

 

 

Overige baten 

Uit een afgerond project is eenmalig een niet besteed bedrag vrijgevallen als overige 

baten. 

 

 

Lasten 

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. In het 

geval van projectkosten is dat het moment van votering door het bestuur. In alle andere 

gevallen is dat het moment van uitgave, met als voornaamste uitzondering de 

accountantskosten. 

 

Onder de bestedingen aan doelstellingen zijn directe lasten voor bouwprojecten begrepen. 

Dit betreft de votering van gelden door het bestuur ten gunste van een project. De feitelijke 

aankopen en verwerving geschieden door onze partnerorganisatie in India (de Zusters 

Franciscanessen in Chennai), nadat zij van ons de daarvoor benodigde financiële middelen 

hebben ontvangen. 

De wervingskosten betreffen met name aansluitkosten bij organisaties ter erkenning en 

ondersteuning. 

De kosten voor beheer en administratie betreffen de kosten voor onder meer de externe 

accountant ter verkrijging van een beoordelingsverklaring bij de Jaarrekening, kosten voor 

assurantiën en porti. 

De financiële baten en lasten behelzen de kosten van de banken voor het aanhouden van 

de bankrekeningen en het verrichten van (internationale) overboekingen.   
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In 2020 heeft de stichting voor de vijfde maal een magazine uitgebracht, genaamd 

THOMAS, gericht op het verschaffen van voorlichting over de noden in India en de 

activiteiten van de stichting. Deze uitgave is zowat volledig gesponsord in natura. 

 

De effectiviteitsratio, uitgedrukt in het verhoudingscijfer Besteed aan doelstellingen als % 

van de Som van de baten is 134% doordat de bestedingen belangrijk hoger zijn dan de 

giften, mede veroorzaakt door een inhaaleffect in de uitvoering van de projecten. 

De doelstellingsratio, uitgedrukt in het verhoudingscijfer Besteed aan doelstellingen als % 

van de Som van de lasten bedraagt bijna 99%. Onze organisatiekosten in 2020 blijven dus 

beperkt tot een ruime 1% van de totale lasten.  

 

De wervingskostenratio tenslotte, uitgedrukt in het percentage van de wervingskosten ten 

opzichte van de baten, bedraagt slechts 0,6% en duidt nogmaals de doelmatigheid van de 

werving aan.  

Wij zijn verheugd dat elke gedoneerde euro bijna volledig aan de doelstellingen ten goede 

is gekomen.  

 

 

Uitvoering projecten 

Aan bouwprojecten is in het boekjaar € 160.300 besteed, zoals verder gespecificeerd in het 

overzicht van de schulden onder Voteringen.  

 

 

Bezoldigingen 

Bestuursleden en de leden van het projectteam ontvangen voor hun inzet en 

werkzaamheden geen vergoeding. 

 

 

Saldo van baten en lasten 

Het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2020 bedraag negatief € 43.682. Van dit 

resultaat komt € 43.195 ten laste van de Bestemmingsfondsen en € 487 ten laste van de 

Overige reserves.  

In de begroting was een negatief resultaat voorzien van € 84.000, belangrijk lager dan het 

gerealiseerde resultaat. Dit verschil is veroorzaakt door enerzijds wat lagere bestedingen 

dan begroot, anderzijds door hogere opbrengsten aan donaties dan voorzien.  
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Meerjarenoverzicht 

Omwille van vergelijkbaarheid over de jaren is hieronder een meerjarenoverzicht 

opgenomen. 

 

 

Staat van baten en lasten, 

meerjarenoverzicht                

   (bedragen in € 1.000)                

                

 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 

Baten:                

Donaties van particulieren 49  73             

Donaties van bedrijven 43  1             

Donaties van organisaties zonder                

   winstoogmerk 27  27                   

Som van de geworven baten 119  101  117  133  117  163  108  102 

Overige baten 2  4  0  0  4  4  2  44 

Som van de baten 121  105  117  133  121  167  110  146 

                

Lasten:                

Besteed aan doelstellingen                

    Bouwprojecten direct 160  97  69  158  99  212  63  155 

    Overige bestedingen aan doelstellingen 2  0  0  1  6  1  1  1 

 162  97  69  159  105  213  64  156 

Wervingskosten 1  2  1  3  0  0  1  1 

Kosten beheer en administratie 2  3  3  2  2  3  3  3 

Som van de lasten 165  102  73  164  107  216  68  160 

                

Saldo van baten en lasten -44  3  44  -31  14  -49  42  -14 

                

                

Ratio's                

Effectiviteitsratio                 

   Besteed aan doelstellingen/Som van de baten 134%  93%  59%  119%  87%  127%  58%  107% 

Doelstellingsratio                

   Besteed aan doelstellingen/Som van de lasten 99%  96%  95%  97%  98%  99%  94%  98% 

Wervingskostenratio                

   Wervingskosten/Som van de geworven baten 1%  2%  1%  2%  0%  0%  1%  1% 

 

 

 

 

 

Snam Vromans 

Penningmeester Stichting Thomas Bouwprojecten. 
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Beoordelingsverklaring 
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Begroting 2021  

Begroting Staat van baten en lasten 

2021         

 Begroting 2021  Werkelijk 2020   Begroting 2020 

 € €  € €  € € 

Baten:         

Donaties van particulieren    
49.207     

Donaties van bedrijven    
42.626     

Donaties van organisaties zonder         

   winstoogmerk    
27.325     

Som van de geworven baten  180.000   119.158   96.000 

Overige baten      
2.000     

Som van de baten  180.000   121.158   96.000 

         
Lasten:         
Besteed aan doelstellingen         

Bouwprojecten direct 200.000   160.300   176.000  
Bouwprojecten indirect 250   550   0  
Overige bestedingen aan doelstellingen 500   1.488   0  

 
200.750   162.338   176.000  

         

Wervingskosten 500   760   500  
Kosten beheer en administratie 1.650   1.389   3.500  
Som van de lasten  202.900   164.487   180.000 

         

Saldo voor financiële baten en lasten  -22.900   -43.329    

Saldo financiële baten en lasten  -350   -353    

Saldo van baten en lasten  -23.250   -43.682   -84.000 

 

 

Toelichting op de begroting 2021 

 
Algemeen 

De begroting voor komend jaar is gebaseerd op de op pagina 11 beschreven en verder 

schematisch op pagina 35 weergegeven planning van bouw- en onderhoudsprojecten 2021. 

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, 

anderzijds van de reëel te verwachten ter beschikking komende middelen uit donaties, 

reserves en fondsen. 

Het plan geeft de verwachting weer ten aanzien van de realisatie en voorbereiding van 

bouwprojecten in 2021. De begroting is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 8 

december 2020. 
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Som van de geworven baten 

Het hiervoor begrote bedrag van € 180.000 zal naar verwachting ook in 2021 weer bestaan 

uit donaties van particulieren, bedrijven en organisaties zonder winstoogmerk. Onderdeel 

hiervan is een uit een erfenis te verkrijgen bedrag van circa € 100.000, volgens de wens van 

de overledene specifiek bestemd voor een schoolgebouw te Budalur. Daarnaast worden de 

overige donaties voorzichtig ingeschat, waarbij niet verwacht wordt dat er subsidies van 

overheden voor onze projecten verkregen zullen worden. 

 

 

Lasten: besteed aan doelstellingen 

Ten aanzien van de bestedingen aan bouwprojecten is bij het vaststellen van de begroting 

de volgende projectportefeuille verondersteld: 

 

 
 

Daarnaast zijn enkele kleine bedragen opgenomen voor verslaggeving en voorlichting.  

Verondersteld wordt dat de uitgave van de THOMAS en het onderhoud van de website ook 

komend jaar weer vrijwel kosteloos kunnen worden gerealiseerd door inspanning van 

vrijwilligers en door de bijdragen van sponsoren die specifiek in geld of natura willen 

bijdragen aan de THOMAS of onze website.  

 

 

Lasten: wervingskosten en kosten beheer en administratie 

De wervingskosten en die voor beheer en administratie zullen ook in 2021 ongeveer op het 

niveau van eerdere jaren blijven, mede dankzij de bevoordelende instelling van derde 

partijen, welke gratis dan wel tegen lage kosten diensten voor ons verlenen. Hiermee 

kunnen wij blijven vasthouden aan ons beleidsvoornemen om de beheers- en 

administratiekosten van de stichting relatief laag te houden en de van sponsoren ontvangen 

middelen maximaal direct ten gunste te laten komen aan onze doelgroep van kansarme 

kinderen in India. 

 

 

 

Planning projecten 2021
project- besteed planning

Project Project bedrag  in 2020 voor 2021 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022

nr naam € € € Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

11801 Walajabad 60.000 5.235

11902 Safe & Clean Srikalahasti 37.200

11903 Safe & Clean Pathiyavaram 6.000 6.000

11904 Safe & Clean Thiruvalanturai 27.500 27.500

11906 Safe & Clean Chebrolu 5.000 5.000

11909 Safe & Clean PT Parru 23.500

11910 Safe & Clean Vegiwada 22.500 22.500

11911 Safe & Clean Avadi 9.000 9.000

11912 Safe & Clean Ottantanghal 6.000

11913 Safe & Clean Nellai Town 22.500

11973 Singampunari College Extension 80.000 80.000

12101 Schoolbuilding Budalur 100.000 100.000

12111 Maintain & Renovate Avadi 6.000

12112 Maintain & Renovate Choolai 7.000

12113 Maintain & Renovate P.T. Parru 10.000

12xxx Maintain & renovate Other to be planned   20.000

Diverse kleinere projecten  5.065 5.000

Totaal  160.300 200.000
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Financiële baten en lasten 

Van financiële baten zal in 2021 geen sprake meer zijn, daar enerzijds de stichting geen 

middelen inzet voor beleggingen, anderzijds de financiële instellingen geen rente meer 

vergoeden over positieve banktegoeden. 

De financiële lasten in de vorm van de kosten voor het aanhouden van de bankrekeningen 

en het verrichten van (internationale) overboekingen zullen helaas niet afnemen.  

 

 

Resultaat 

Het voorziene resultaat voor 2021 zal als saldo van baten en lasten naar verwachting 

uitkomen op ruim € 23.000 negatief. 

  

Gegeven de solide vermogens- en liquiditeitspositie van de stichting houdt deze begroting 

geen risico’s in. Bovendien hanteert de stichting een dermate flexibel beheermodel dat bij 

een onverhoopt tegenvallend bedrag aan baten dan wel een latere ontvangst daarvan, ook 

de uitgaven dienovereenkomstig aangepast respectievelijk getemporiseerd kunnen 

worden.  

 

 

 

 

Namens het bestuur Stichting Thomas Bouwprojecten,  

Snam Vromans,  

penningmeester.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


