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1 DE STICHTING THOMAS BOUWPROJECTEN
www.thomasbouwprojecten.nl

1.1 Historie, Doel, Realisering doelstelling
De Stichting Thomas Bouwprojecten is in 1992 opgericht als gevolg van de
verzelfstandiging van de bouwactiviteiten van de Thomas Stichting voor Jongeren.
De stichting is gevestigd te 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. De
stichting verleent ook facilitaire diensten aan andere organisaties werkzaam in India
op het gebied van ontwikkelingswerk.

1.2 Organen van de stichting
Per 31 december 2014 kent de stichting de volgende organen:
I

II

III

Het bestuur, bestaande uit:
1

Martijn Wagener, voorzitter

2
3
4.

Leo Verhagen, secretaris
Jac Braat, penningmeester
Anneke Janssen, lid

Het projectteam, bestaande uit:
1.
2.

Ing. Anne Reijenga, projectleider
Ir. Jos Dijkers, projectleider

3.

Ir. Pieter Keeris, adviseur

De raad van advies, bestaande uit:
1.

Antoinette Gelton-Schiebroek

2.
3.

Michel van der Linden
Job van Manen

4.

Cor Schiebroek

5.

Tjerk Wagenaar, voorzitter

6.

Joop de Wit
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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’.
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”.
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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.
Organisatieschema Thomasstichtingen
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2 GANG VAN ZAKEN IN 2014
2.1 Algemeen
Het jaar 2014 is voor de stichting Thomas Bouwprojecten een mooi jaar geweest:
een ruime fondsenwerving (ruim 25% boven budget) en ondanks de relatief lage
bestedingen in 2014 (veel fondsen zijn pas laat in 2014 binnengekomen waardoor
de uitvoering zal plaatsvinden in 2015) zijn er maar liefst 6 projecten opgeleverd
door het projectteam.
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 later in dit jaarverslag. Verder is 2014 ook het jaar dat we afscheid
hebben genomen van onze projectleider Hans Schiebroek die vanaf het begin van
de stichting deze heeft ondersteund met zijn expertise en inzet. Hans gaat nu na
zijn 80ste verjaardag verdiend met pensioen.

2.2 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.
Het bestuur is met de komst van Anneke Janssen in de loop van 2014 versterkt en
heeft nu 4 bestuursleden. Bij het projectteam is Jos Dijkers gestart. Hij zal de taken
van Hans Schiebroek overnemen.
Met deze bezetting hebben wij er vertrouwen in de komende jaren de belangen van
de stichting en alle daarbij betrokken partijen goed te kunnen behartigen.

2.3 Fondsenwerving en andere baten
De baten uit fondsenwerving bedroegen circa € 108.000.
De grotere ontvangsten zijn:
-

€ 40.000 voor een nieuw toiletgebouw in Vandavasi
€ 30.000 voor een schoolgebouw Singampunari College
€ 15.000 voor een toiletgebouw in Perambalur
€ 7.000 voor schoolgebouw Damaracherla
€ 7.000 voor waterafvoer- en toiletvoorzieningen Jolarpet.

De baten uit fondsenwerving komen met deze € 108.000 ruim boven de toch
realistisch opgestelde begroting van € 80.000. Het verschil is ontstaan door met
name in het 4e kwartaal ontvangen hoge donaties voor project Vandavasi,
waardoor we sneller dan gedacht een nieuw bestemmingsfonds konden gaan
vormen voor Perambalur (Toiletgebouw); op dit laatste project is inmiddels al
€15.000 aan donaties is geboekt. Daarnaast is in december 2014 een nieuw
project geïnitieerd voor Singampunari College (totale project begroot op € 150.000),
waarvoor ook al € 30.000 is ontvangen.
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
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nieuwe sponsoren de projecten van de stichting in ruime mate met hun bijdragen
ondersteunen.
Namens iedereen, met name de kansarme kinderen in India, willen wij aan deze
sponsoren onze grote dank betuigen.
Aan rente is € 1.350 ontvangen (ongeveer 1.5% van gemiddeld banksaldo).

2.4 Besteed aan de doelstellingen
In vergelijking met vorig jaar zijn dit jaar minder projecten daadwerkelijk gestart en
in uitvoering genomen. Het totale bouwkosten-bedrag ligt rond de € 63.000.
Het bedrag is € 12.000 lager dan begroot, omdat van de geplande grotere projecten
alleen Vandavasi is gestart, en andere wel in voorbereiding zijn maar pas in 2015
gestart zullen worden.
De effectiviteitsratio Besteding aan doelstelling als % van totaal baten is 58%. Dit
lage percentage is het gevolg van het feit dat we in 2014 in sterke mate hebben
‘gespaard’ voor projecten die pas in 2015 worden gestart en ‘besteed’. In 2015 zal
deze ratio dan ook aanzienlijk boven de 100% uitkomen (zoals bijvoorbeeld ook in
2013 het geval was). De ratio Besteding aan doelstelling als % van totaal lasten is
94% en toont daarmee aan dat onze organisatiekosten relatief laag zijn en blijven
(in 2014 dus 6% van Lasten en slechts 4% van Baten). De langjarige beleidsnorm
voor de beide Bestedings-ratio’s is 95%.
Voor de doelstelling algemene voorlichting is € 1.200 uitgegeven, onder andere aan
onderhoud van de website, maar ook aan de hernieuwing van het CBF-Certificaat.
De kosten van eigen fondsenwerving waren € 1.000 ofwel 1% van fondsen-baten.
De beheerskosten (€ 3.400) bleven beperkt, 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:

2014

2013

2012

2011

2010

2009

58%

107%

125%

91%

74%

167%

Besteding aan doelstelling
als % van totaal lasten

94%

97%

96%

98%

94%

99%

Kosten eigen fondsenwerving
als % van baten eigen fondsenwerving

1.0%

1.0%

1,4%

0,4%

0,8%

0,1%

Besteding aan doelstelling
als % van totaal baten

2.5 Resultaat
Per saldo is een positief Resultaat ontstaan van € 41.000 (Donaties + Rente
€110.000 minus Projectlasten € 63.000 en Kosten € 6.000). Dit resultaat is
toegevoegd aan Bestemmingsfondsen (€ 34.000) en Overige Reserves (€ 7.000).
Het grote verschil ten opzichte van de nul-resultaat begroting is vooral ontstaan
door met name hoge donatie-ontvangsten in het 4e kwartaal (zoals boven onder
Baten al beschreven voor Vandavasi, Perambalur en Singampunari College).
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Hiermee is 2014 een “spaar-jaar” geworden (aanzienlijk meer donatie-baten dan
project- en andere lasten). Te verwachten is dat 2015 het omgekeerde beeld zal
opleveren aangezien dan de grote projecten Perambalur-Toiletgebouw en
Singampunari College als Last genomen zullen worden. In de Begroting 2015 is
dan ook een aanzienlijk negatief Resultaat voorzien. Vanwege de reeds aanwezige
en bij overeenkomst voor de toekomst gegarandeerde financiële middelen vormt dit
echter geen risico voor de stichting.

2.6 Projectactiviteiten
(samenvatting; uitgebreidere informatie later in dit jaarverslag).
Anne Reijenga en Hans Schiebroek hebben in resp. februari en september
wederom een inspectiereis gemaakt. In september heeft ook Jos Dijkers als
opvolger van Hans Schiebroek in het projectteam deelgenomen aan deze reis.
In 2014 is de focus vooral gericht geweest op het “jubileum-project”, de bouw van
een 8-klassige school in Damaracherla. De totale projectomvang hiervan bedraagt
€110.000. In de loop van 2012 en 2013 hebben wij alle benodigde donaties van
€68.750 als eigen middelen voor dit project ingezameld. De stichting Progressio
heeft daaraan haar ondersteuningsbedrag van € 41.250 toegevoegd. Op deze
basis is het project in het najaar van 2013 aanbesteed en is de bouw gestart. In
september 2014 is het project succesvol opgeleverd. Dit project was een grote
uitdaging, maar dank zij de geweldige ondersteuning van onze sponsoren zijn wij er
in geslaagd dit project te realiseren.
Daarnaast zijn een aantal andere projecten gerealiseerd zoals Pulicat (renovatie
Parish House € 16.000), Thiruvalantarai (electra € 1.700), Perumalpalayam (vloer
€2.700, waterfilter € 1.000), Jolarpet (wasvoorzieningen € 3.100), en Mondasoro
(watervoorziening € 5.000)
Eind 2014 zijn een groter project, te weten in Vandavasi (toiletgebouw €43.000),
alsmede enkele kleinere activiteiten in uitvoering genomen. Deze zullen alle in 2015
worden afgerond.
De voorbereidingen zijn gestart voor een volgend topprioriteit project in Perambalur
(toiletgebouwen , € 40.000). Met de fondsenwerving voor dit project is in het 4e
kwartaal 2014 begonnen.
Ook in 2014 is een nieuw project geïnitieerd voor een 8 klassig schoolgebouw voor
een op te richten College for Arts and Science in Singampunari. Het totale voor dit
project begrote bedrag is € 150.000 wordt door de betreffende sponsor
gegarandeerd en ter beschikking gesteld zodat wij plannen de bouw al in 1e
kwartaal 2015 te kunnen starten en in 1e kwartaal 2016 af te ronden.

2.7 Financiële positie, risico’s
Door het conform het stichtingsbeleid ook in 2014 handhaven van benodigde
reserves zoals in vorige jaarverslagen gedefinieerd (een Continuïteitsreserve van
€25.000 en een Onderhoudsreserve van € 20.000) is de financiële positie van de
stichting gezond te noemen en is de continuïteit van haar activiteiten in voldoende
mate gewaarborgd. Daarnaast is er nog een Overige Reserves bedrag van €41.000
vrij beschikbaar ter financiering van activiteiten van de stichting.
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 31-12-2014
ongeveer € 165.000.
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2.8 Plannen voor 2015
De plannen voor 2015 zijn met name gericht op de uitvoering van een aantal grote
projecten: De sanitaire voorzieningen in Vandavasi (gestart in 2014) en in
Perambalur en het schoolgebouw voor het nieuwe College for Arts and Science in
Singampunari. Hiermee zal er in 2015 voor ruim € 200.000 euro aan projecten
worden uitgevoerd.
In aanvulling op de operationele uitdagingen zal 2015 in het teken staan van
verdere samenwerking met de Thomas Jongerenstichting en natuurlijk zal getracht
worden de samenwerking met de FSJ zusters verder te verbeteren. Ondanks de
opleving in 2015 is het onze verwachting dat het werven van gelden steeds
moeilijker zal worden. De consequentie hiervan is dat we samen met de zusters
keuzes moeten maken. Het gaat hier om de effectiviteit van de bestede euro in ons
streven om kansarme kinderen een toekomst te geven.
Ondanks de sterke economische groei in India en de grote aandacht van de
overheid voor het onderwijs blijft nog een groot deel van de bevolking, vooral op het
platteland, verstoken van goed onderwijs. In India gaan nog steeds miljoenen
kinderen, onder wie onevenredig veel meisjes, tussen de 6 en 12 jaar niet naar
school. 25% van de meisjes stopt met school tussen 6 en 10 jaar, dat percentage
stijgt tot 50% in de leeftijd 10 tot 13 jaar. Ook leven in de 8 armste staten van India
nog ruim 421 miljoen arme mensen. Dit is het werkgebied van de zusters
Franciscanessen.
Het ziet er geenszins naar uit dat in de naaste toekomst in deze situatie veel
verandering zal komen, zodat hulp van de stichting nog vele jaren noodzakelijk zal
blijven.
Uit het vorenstaande kan het volgende worden geconcludeerd:
1. Hoewel India economisch een snelle ontwikkeling doormaakt, blijft de
komende jaren hulp geboden op het terrein waarop de stichting zich
beweegt. Daar komt bij dat het werkgebied van de stichting voornamelijk ligt
op het platteland. De economische groei gaat grotendeels aan deze
gebieden voorbij. Het kastenstelsel moge dan formeel afgeschaft zijn, de
praktijk leert dat daarmede de gigantische tegenstellingen tussen rijk en arm
niet zijn verdwenen. Daardoor zal onze hulp de komende jaren nog
geboden zijn.
2. De stichting beschikt over een deskundig projectteam en in India over een
uiterst betrouwbare counterpart, zodat de zekerheid bestaat dat de
gegenereerde gelden voor minstens 95% effectief aan de doelstelling
worden besteed.
3. De stichting is ervan overtuigd dat zij voor het genereren van de benodigde
gelden een blijvend beroep zal kunnen blijven doen op haar sponsors en
donateurs.
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2.9 Tot besluit

Terugkijkend is 2014 wederom een goed jaar geweest. Om te beginnen is ons
“jubileum-project”, de bouw van een school in Damaracherla opgeleverd. Dit
omvangrijke project (€ 110.000) is mogelijk gemaakt door de vele bijdragen die we
hebben mogen ontvangen waaronder een gulle ondersteuning van Progressio van
ruim (€ 40.000). In september tijdens het bezoek van Hans en Jos is deze school
feestelijk ingewijd.
Bovendien zijn onze projecten in Jolarpet en Thiruvalanthurai opgeleverd alsmede de
nieuwe dakvloer in Perumalpalayam.
Ander goed nieuws is dat de financiering voor Vandavasi rond is. Opdracht is
verstrekt en nu kunnen de toiletten van de “Sacred Heart Girls Higher Secondary
School” uitgebreid worden.
We zijn gestart met de fondsenwerving voor ons volgende project of voor onze
volgende projecten. In Perambalur zijn eveneens de sanitaire voorzieningen van
het kindertehuis niet meer toereikend voor het huidig aantal kinderen. De
bestaande voorzieningen kunnen beter gesloopt worden en vervangen door een
nieuw gebouw. Zie voor de projectbeschrijving onze website:
www.thomasbouwprojecten.nl
Maar bovendien zal 2015 in het teken staan van een schoolgebouw voor een nieuw
College for Arts and Science in Singampunari. Met deze vervolgopleiding wordt het
toekomstperspectief voor een aantal kansarme kinderen verder verbeterd.
Namens de kinderen in India en onze FSJ zustercongregatie dankt het bestuur en
projectteam u als sponsor, donor of relatie voor de samenwerking en het
vertrouwen dat u ons schenkt. Wij rekenen op een vruchtbare voortzetting hiervan
zodat we met uw giften onze nieuwe project in Perambalur en nog vele andere
kunnen realiseren!
Dat 2015 nog mooier mag worden.
Martijn Wagener, voorzitter
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2.10 Hans Schiebroek, dank, veel dank!
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3 PROJECTTEAM
Gedurende 2014 hebben veel bouwactiviteiten plaats gevonden:

3.1 Opgeleverde projecten
Er werden maar liefst 6 projecten opgeleverd, waarvan er 5 aan de zusters zijn
overgedragen en 1 aan het bisdom Madras - Mylapore.

3.1.1 Vegiwada
Aan het kindertehuis werd door de overheid de eis gesteld om voor de veiligheid
roosters te plaatsen op de borstweringen van de veranda. Hoewel we dit een
overdreven eis vinden is discussie daarover niet mogelijk en zijn de roosters
gemaakt en geplaatst.
Het budget daarvoor was nog voor dit project beschikbaar. Het werk werd in januari
opgeleverd.

3.1.2 Mondasoro.
Voor de meisjes van het kindertehuis is een betonnen vloer voor de ingang van
12x14 meter gemaakt waarop ze kunnen zitten. Achter het gebouw is een
voorziening om de kleding te wassen, en te drogen gebouwd. De droogplaats van
7x14 meter is voorzien van waslijnen en een overkapping. Enkele werkzaamheden
dienen nog te worden uitgevoerd door een lokale aannemer onder leiding van de
pastoor. Deze vielen buiten het contract met de aannemer.
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3.1.3 Damaracherla.
Dit schoolgebouw met 8 klassen met 2 toiletgebouwen, riolering, en septic tank
vormde veruit het grootste werk dat is opgeleverd. De kosten, inclusief
schoolmeubilair, totaal € 110.000.
Met groot ceremonieel is dit project ingezegend en geopend.
De oplevering vond naar onze grote tevredenheid plaats. Goed werk geleverd door
aannemer Mastan. De muur tussen jongenstoiletten en meisjestoiletten was er nog
niet maar zou alsnog worden uitgevoerd.
Het is een mooi project geworden waarnaar met bewondering werd gekeken door
de vele aanwezige gasten!

3.1.4 Jolarpet.
Om een betere afwatering van het achterterrein van het kindertehuis te verkrijgen
was in januari opdracht gegeven om een nieuwe wasplaats te maken die via goten
en een pvc leiding is aangesloten op een ook nieuw gemaakte zakput.
Dit werk was in september klaar en zag er goed uit. Al een grote verbetering voor
de 150 meisjes.

3.1.5 Vegiwada
Ook hier is voor het kindertehuis een nieuwe wasplaats voor kleding en een
betonnen platform met drooglijnen gemaakt, hier (nog) niet overkapt.
Het zag er goed uit, alleen de wasplaats en droogplaats zijn 15 meter uit elkaar
gelegen, moeilijk voor de kinderen vanuit hun tehuis te bereiken.
Om dit probleem op te lossen hebben we opdracht gegeven om een
verbindingspad met aansluiting op de veranda van het kindertehuis aan te leggen.
De prijs hiervoor was slechts € 250.
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3.1.6 Pulicat.
Het betreft de renovatie van de voormalige pastorie van de grote katholieke
parochie, een VOC-gebouw, gebouwd rond 1740.
Geen project voor kinderen dus, maar behoud van het Nederlands erfgoed is ook
een drijfveer van Hans Schiebroek. Thomas Bouwprojecten leverde het
bouwmanagement en rekende daarvoor de normale kostenvergoeding van 5%.
Een van onze sponsors en de Nederlandse Ambassade in Delhi hebben dit project
van € 25.000 mogelijk gemaakt.
Het gebouw kon voorlopig worden opgeleverd, want het dak bleek, ondanks
vernieuwing niet waterdicht.
Het gebouw is als een gastenhuis ingericht. Er zijn 2 2-persoons slaapkamers die
eventueel verhuurd kunnen worden.

3.2 Projecten in uitvoering.
3.2.1 Acharapakkam.
Dit project omvat een kindertehuis met speciale behandel methode en leslokalen
voor licht gehandicapte meisjes, die er veel zijn in de omringende dorpen.
Het is een project van de stichting Mariamma die zorgt voor de tekeningen en de
financiering.
Thomas Bouwprojecten doet het bouwmanagement.
De opdracht aan aannemer Stephen was in januari verleend.
Toen wij in september arriveerden had de aannemer het gebouw uitgezet met
draden.
In gezamenlijk overleg werd besloten het gebouw een meter naar links op te
schuiven om iets meer ruimte te hebben tot de hoogspanningslijnen die daar over
het terrein lopen.
Er was een soort eerste-steen legging georganiseerd door de zusters waarbij,
behalve wij, enkele priesters en zusters aanwezig waren.
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3.3 Projecten aanbesteed.
3.3.1 Jolarpet
Het project vermeld onder 3.1.4. werd door Anne in januari aanbesteed.

3.3.2 Acharapakkam.
Het project vermeld onder 3.2.1 werd in januari door Anne aanbesteed.

3.3.3 Vandavasi.
Dit project bestaat uit het vernieuwen en uitbreiden van de toiletvoorziening van de
middelbare meisjesschool van meer dan 1000 leerlingen. Deze vestiging, in 1945
door de zusters gesticht, is een van de oudste van de congregatie.
De 250 meisjes van de boarding gaan allemaal naar deze school.
Het aantal toiletten was verregaand onvoldoende, waardoor dit project een hoge
urgentie heeft gekregen en nu aanbesteed kon worden.
Er waren drie aannemers uitgenodigd.
Op basis van een prijsvergelijking van het grootste toiletgebouw werd de opdracht
gegeven aan Sakthi Builders.
Het totale project zal ongeveer Rs 3.500.000 gaan kosten. Bij een koers van 1€ =
75Rs betekent dat een budget van € 46.600.
Inmiddels is de uitvoering van dit project in volle gang.
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3.3.4 Damaracherla.
Nu het schoolgebouw was opgeleverd ontbrak het nog aan de benodigde banken
en lessenaars.
We bezochten het technische instituut van de paters Salezianen in Kadapa, waar
meubilair in de werkplaats door leerlingen als lesopdracht wordt gemaakt.
Daar hebben we in overleg met de zusters en pater het model en de houtsoort
uitgekozen.
Na prijsopgave hebben we opdracht verleend voor het maken van 72 sets meubels,
waarbij in een bank en lessenaar 4 leerlingen kunnen zitten.
De prijs hiervoor bedroeg € 12.600.

Jos Dijkers, Hans Schiebroek, Anne Reijenga
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4.1 Balans per 31 december 2014

Balans Stichting Thomas Bouwprojecten
( Bedragen in Euro's)
31-12-2014

31-12-2013

ACTIVA
Vorderingen
Liquide middelen

476,05

351,77

165.523,05

158.130,42
165.999,10

Totaal activa

158.482,19

PASSIVA
Reserves en fondsen
# Reserves
continuiteitsreserve

25.000,00

25.000,00

bestemmingsreserve

20.000,00

20.000,00

overige reserves

41.427,50

34.096,61

subtotaal reserves

86.427,50

79.096,61

53.433,60

19.222,58

139.861,10

98.319,19

718,00

2.743,00

25.420,00

57.420,00

165.999,10

158.482,19

# Fondsen
bestemmingsfondsen
Totaal Reserves en
Fondsen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva
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4.2 Staat van baten en lasten 2014

Staat van baten en lasten Stichting Thomas Bouwprojecten
( bedragen in Euro's)
Werkelijk
2014

Begroting
2014

Werkelijk
2013

108.140,26

80.000,00

101.834,71

0,00

0,00

41.250,00

Baten uit beleggingen: rente

1.347,33

1.000,00

1.851,63

Overige baten

1.000,00

0,00

1.000,00

Som der baten

110.487,59

81.000,00

145.936,34

63.275,70

75.000,00

155.124,28

1.215,05

800,00

420,00

64.490,75

75.800,00

155.544,28

1.069,18

1.200,00

1.033,66

3.385,75

4.000,00

3.530,84

Som der lasten

68.945,68

81.000,00

160.108,78

Saldo van Baten en Lasten

41.541,91

0,00

-14.172,44

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Bouwprojecten
Voorlichting

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Bestemming Saldo 2014
Overige reserves

7.330,89

Bestemmingsfondsen

34.211,02
41.541,91
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4.3 Toelichting op de jaarrekening 2014, algemeen,
grondslagen en definities
Richtlijnen
De jaarrekening is opgesteld conform de in 2008 door de Raad voor de
Jaarverslaggeving gepubliceerde en begin 2011 herziene Richtlijn 650
Fondsenwervende instellingen. De balans en de staat van baten en lasten zijn in
overeenstemming met de bij de Richtlijn aangegeven modellen. Aangezien de
administratie is opgezet als een kasboekhouding is geen separaat
kasstroomoverzicht van de stichting als geheel opgesteld. In de 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.
Definities
Reserves en fondsen; bestemmingsfondsen
Afhankelijk van de vraag wie heeft aangegeven waaraan middelen zullen of dienen
te worden besteed, wordt gesproken van reserves respectievelijk fondsen.
Wanneer het bestuur dat aangeeft is sprake van reserves. Wanneer door derden
aan middelen een specifieke bestemming is gegeven (een geheel project of een
deel daarvan) worden deze middelen aangemerkt als bestemmingsfonds. De
bestemmingsfondsen worden per project verbijzonderd.
Reserves
Het bestuur van de stichting geeft door de benoeming van de reserves aan op
welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden. De
reserves worden onderverdeeld in:
-

-

Continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve is gevormd om zeker te stellen dat de
stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
Bestemmingsreserves. De stichting kent een bestemmingsreserve onderhoud. Jaarlijks
wordt door de projectleiders een raming gemaakt van de toekomstige
onderhoudskosten aan reeds door de stichting gerealiseerde bouwprojecten. De
stichting voelt zich verantwoordelijk voor deze kosten, maar is van oordeel dat de
congregatie in India in deze in toenemende mate haar verantwoordelijkheid moet
nemen.
Overige reserves. De overige reserves zullen in de komende jaren worden besteed aan
de doelstellingen van de stichting, te weten het realiseren van bouwprojecten en het
geven van algemene voorlichting teneinde het draagvlak onder de Nederlandse
bevolking voor de ontwikkelingsproblematiek in India en het werk van de stichting te
bevorderen.
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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.
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4.4 Toelichting op de jaarrekening 2014, Balans
Vorderingen
Dit betreft een bedrag van € 476,05 als per 1 januari 2015 te ontvangen rente over
het jaar 2014 op de Rabobank Bedrijfsspaarrekening. De rente op de internet
spaarrekening bij MoneYou (ABN AMRO) wordt per kwartaal aan de hoofdsom
toegevoegd.
Liquide middelen
Liquide middelen worden voor een deel op betaalrekeningen bij de Rabobank en
ING aangehouden, maar voornamelijk op spaarrekeningen bij Rabobank en ABN
AMRO (MoneYou). Hierbij wordt een zo goed mogelijke risicospreiding en
rentevergoeding nagestreefd. De stichting heeft geen verdere beleggingen. De
rente op de spaarrekeningen is variabel en fluctueerde in 2014 rond het
marktconforme maar helaas lage niveau van 1.0 a 1.5%. Voor een saldospecificatie per rekening zie onderstaande tabel.
LIQUIDE MIDDELEN
(bedragen in euro's)

Betaalrekening ING

5.003,13

Betaalrekening Rabobank

11.588,85

Bedrijfsspaarrekening Rabobank

80.849,06

Zakelijke Spaarrekening ABN
AMRO

60.689,38

Saldo 1 januari 2014

158.130,42

Bij- en afschrijvingen

+7.392,63

Betaalrekening ING

10.687,13

Betaalrekening Rabobank

9.074,43

Bedrijfsspaarrekening Rabobank

84.200,83

Zakelijke Spaarrekening ABN
AMRO

61.560,66

Saldo 31 december 2014
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165.523,05

De liquide middelen zijn dit jaar gestegen van € 158.000 naar € 165.000. Dit is een
saldo van met name
1. (+) ontvangen donaties en rente
€ 109.000
2. (-) uitgaven/overmaking naar India voor projecten
€ 92.500
3. (-) projectuitvoeringskosten, beheerskosten, en kosten voor voorlichting en
fondsenwerving
€ 9.500

Continuïteitsreserve
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.
Bestemmingsreserves
De stichting kent een bestemmingsreserve onderhoud. Een analyse van de
werkelijke uitgaven aan onderhoud liet zien dat jaarlijks gemiddeld € 4.000 à
€5.000 aan onderhoud werd uitgegeven. Op grond hiervan heeft het bestuur in
2008 besloten om het niveau van deze reserve vast te stellen op € 20.000. Het
spreekt voor zich dat hierbij een terughoudend beleid t.a.v. de goedkeuring van
werken past. Van de ontvangen nieuwbouwproject-bestemde donaties wordt 5%
gereserveerd voor toekomstig onderhoud, waarmee de bestemmingsreserve
onderhoud wordt gevoed.
Gedurende 2014 is het niveau van deze bestemmingsreserve conform ons beleid
op de norm van € 20.000 gehandhaafd. Tegenover de bijdragen uit donaties van
ongeveer € 3.500 stonden dit jaar slechts € 250 aan onderhouds-uitgaven. Het
overschot van € 3.250 per 31-12-2014 is via de Resultaat-bestemming aan de
Overige Reserves toegevoegd.
Overigens is het beleid van de stichting om de verantwoordelijkheid, ook financieel,
voor onderhoud geleidelijk over te dragen aan de Congregatie Zusters
Franciscanessen in India. Dit zou in de loop van de tijd tot een afbouw van de
Bestemmingsreserve Onderhoud aan onze zijde kunnen leiden.

BESTEMMINGSRESERVE ONDERHOUD
(bedragen in euro's)
Saldo 1 januari 2014

20.000,00

Saldo 31 december 2014

20.000,00
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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.
De overige reserves stegen via de Resultaatbestemming met € 7.330,89.
OVERIGE RESERVES
(bedragen in euro's)
Saldo 1 januari 2014

34.096,61

Bij: Resultaatbestemming 2014

7.330,89

Saldo 31 december 2014

41.427,50

Bestemmingsfondsen
Het begin- en eindsaldo van bestemmingsfondsen staat in onderstaande tabellen.
BESTEMMINGSFONDSEN
(bedragen in euro's)
Saldo 1 januari 2014

19.222,58

Bij: Resultaatbestemming 2014

34.211,02

Saldo 31 december 2014

53.433,60

Project-bestemde gelden zoals begrepen in het beginsaldo 2014, zijn tezamen met
gedurende 2014 daarvoor ontvangen middelen, na de aanbestedingen van
projecten doorgeboekt naar de positie schulden en worden via deze
schuldenpositie overgemaakt naar India. Dit overmaken gebeurt a tempo van de
voortgang van de projecten op de bouwplaatsen.
Donaties die in 2014 zijn ontvangen ten gunste van bestemmingsfondsen hebben
deels betrekking op projecten in uitvoering en deels ook op projecten in
voorbereiding, die naar verwachting in 2015 aanbesteed zullen worden.
In totaal is het saldo met ongeveer € 34.000 gestegen, met name door in 2014
ontvangen donaties voor projecten die in 2015 zullen worden uitgevoerd.
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BESTEMMINGSFONDSEN NIEUWBOUWPROJECTEN 2014 (bedragen in Euro’s)
Saldo
1/1/2014

Projectnummer/naam
29 Congr.FSJ.alg

0,00

98 Vegiwada school - verd.trap
99 Vegiwada, boarding

Bij
Baten
1.250,00

Af
Lasten

Saldo
31/12/2014

1.250,00

2.000,00
950,00

123 Damaracherla School

0,00
2.000,00

0,00

127 Jolarpet

0,00
2.185,00

3.135,00

0,00

0,00

6.432,00

6.432,00

0,00

133 Vandavasi

5.997,58

37.035,50

43.033,08

0,00

124 Mondasoro - Wasplaats

4.500,00

500,00

5.000,00

0,00

128 Perambalur schappen, grill

1.500,00
1.425,00

1.500,00

132 Pulicat Parish House

0,00

1.425,00

135 Jolarpet Toiletvoorziening

0,00

4.521,32

136 Perumalpalayam-waterfilter

0,00

950,00

137 Perambalur Toiletgebouw

0,00

15.262,28

15.262,28

139 Singampunari College

0,00

30.000,00

30.000,00

1.425,00

275,00

1.700,00
2.700,00

150,00

99.836,10

65.625,08

53.433,60

1063 Thiruvalanturai
1171 Vloer Perumalpalayam
Totaal

2.850,00
19.222,58

Opmerkingen

0,00
4.521,32

950,00

0,00

0,00

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.
Gedurende 2014 zijn enkele grotere projecten en tevens een aantal kleinere
daadwerkelijk gestart, waarvoor ruim € 59.000 uit bestemmingsfondsen en reserves
naar de balanspositie schulden is overgeboekt. Naar India is voor deze projecten
overgemaakt ruim € 92.000.
Per saldo zijn de op projecten betrekking hebbende schulden gedaald van
ongeveer € 58.000 op 01-01-2014 naar € 24.000 nu.
Ultimo 2014 is, naast enkele kleinere activiteiten, slechts 1 wat groter project in
uitvoering waarop nog een schuld resteert. Dit betreft Vandavasi (€ 23.000), welk
project in 2015 zal worden opgeleverd.
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Het totaal-verloop van de balanspositie schulden met betrekking tot projecten staat
in de tabel hieronder weergegeven.

SCHULDEN M.B.T.
PROJECTEN
(bedragen in euro's)
Saldo 1 januari 2014

57.743,00

Bij:
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserve Onderhoud

59.160,00
250,00

Af:
Naar Overige Baten

-1.000,00

Overgemaakt naar India

-92.435,00

Saldo 31 december 2014

23.718,00

Voor het verloop van de schulden gespecificeerd per project, zie de tabel op pagina
27.
De op 01-01-2014 nog te betalen kosten Accountantscontrole van Jaarrekening
2013 is in 2014 voldaan. Anderzijds zijn de in 2015 nog te betalen kosten
Accountantscontrole van Jaarrekening 2014 als Last 2014 en dus ook als
Kortlopende Schuld per 31-12-2014 geboekt.
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Saldo

60.163,00

0,00

1171 Vloer Perumalpalayam

Totaal Schulden

0,00

1063 Thiruvalanturai

57.420,00

0,00

133 Vandavasi

Subtotaal Schulden Kort

0,00

136 Perumalpalayam waterfilter

0,00

0,00

132 Pulicat Parish House

Accountantskosten 2014

0,00

128 Perambalur schappen, grill

2.420,00

0,00

127 Jolarpet

Accountantskosten 2013

0,00

55.000,00

124 Mondasoro - Wasplaats

123 Damaracherla School

29 Congr. FSJ alg.
98 Vegiwada, school

0,00
0,00

2.743,00

Subtotaal Schulden Lang

Schulden Kort

2.743,00

1/1/2014

99 Vegiwada, boarding

Schulden Lang

Projectnummer/naam

SCHULDEN 2014
( bedragen in Euro's)

Bij

Bij

59.160,00

59.160,00

2.700,00

1.700,00

43.000,00

950,00

1.425,00

3.135,00

5.000,00

1.250,00

0,00

2.420,00

2.420,00

2.420,00

0,00

Best. Fonds Ov. Reserve

Af

Af

250,00

0,00

250,00

250,00

10.360,00

8.335,00

2.700,00

1.250,00

3.135,00

1.250,00

2.025,00

2.025,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

Onderhoud 20/03/2014 21-03-2014

Bij

4.400,00

4.400,00

4.400,00

0,00

23-6-2014

Af

5.395,00

5.395,00

2.420,00

950,00

1.425,00

600,00

0,00

12-9-2014

Af

24.000,00

24.000,00

24.000,00

0,00

24-10-2014

Af

10.250,00

10.000,00

10.000,00

250,00

250,00

17-11-2014

Af

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

23-12-2014

Af

Af Ov Res.

Saldo

10.450,00

10.450,00

450,00

10.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

26.138,00

25.420,00

2.420,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

718,00

718,00

29-12-2014 Via ov baten 31/12/2014

Af

<-----------------------------------------------------------------Overboekingen-------------------------------------------------------->

Controle Jaarrekening 2014

Controle Jaarrekening 2013

res. voor onderhoud Vegiwada

res. voor onderhoud Vegiwada

Opmerkingen

4.5 Toelichting op de jaarrekening 2014, 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 2005 t/m 2014 en de toerekening van kosten
aan de doelstellingen.
Baten
De baten uit fondsenwerving bedroegen circa € 108.000, ruim boven de toch
realistisch opgestelde begroting van € 80.000. Het verschil is ontstaan door met
name in het 4e kwartaal ontvangen hoge donaties voor project Vandavasi,
waardoor we sneller dan gedacht een nieuw bestemmingsfonds konden gaan
vormen voor Perambalur (Toiletgebouw); op dit laatste project is inmiddels al
€15.000 aan donaties is geboekt. Daarnaast is in december 2014 een nieuw
project geïnitieerd voor Singampunari College, waarvoor ook al € 30.000 is
ontvangen.
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, met name de kansarme kinderen in India, willen
wij aan deze sponsoren onze grote dank betuigen
De post baten uit beleggingen is ongeveer € 1.350 en betreft rente die gedurende
2014 is bijgeboekt op de spaarrekeningen bij de Rabobank en MoneYou/ABN
AMRO bank. De procentuele rentevergoeding op deze spaarrekeningen was in
2014 met circa 1.25% wel marktconform, maar helaas aanzienlijk lager dan in de
jaren vóór de financiële crisis. De renteontvangsten waren iets boven begroting
omdat ook de liquiditeiten door bovengenoemde donatie-ontvangsten meer dan
verwacht stegen.
Uit het inmiddels afgesloten project Damarcherla is een bedrag van € 1.000
beschikbaar gekomen bedoeld als bijdrage in project- en algemene kosten; dit is
als Overige Baten verantwoord.
Lasten; besteed aan doelstellingen
In de tabel hieronder staat een specificatie van de in de baten en lasten van 2014
opgenomen directe projectkosten, inclusief onderhoudsprojecten, totaal ongeveer
€59.000. Dit betreft alle gedurende 2014 aangegane verplichtingen voor de
uitvoering van projecten in India. Het bedrag is € 13.000 lager dan begroot, omdat
van de geplande grotere projecten alleen Vandavasi is gestart, en andere wel in
voorbereiding zijn maar pas in 2015 gestart zullen worden.
Voorts zijn onder de bestedingen aan bouwprojecten opgenomen ongeveer € 4.000
aan uitvoeringskosten die met name door de projectleiders worden gemaakt om
hun functie te kunnen uitoefenen, en de kosten van toezichthoudend werk in India,
waarvoor lokaal een bouwkundige is ingeschakeld.
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De effectiviteitsratio Besteding aan doelstelling als % van totaal baten is 58%. Dit
lage percentage is het gevolg van het feit dat we in 2014 in sterke mate hebben
‘gespaard’ voor projecten die pas in 2015 worden gestart en ‘besteed’. In 2015 zal
deze ratio dan ook aanzienlijk boven de 100% uitkomen (zoals bijvoorbeeld ook in
2013 het geval was).
De ratio Besteding aan doelstelling als % van totaal lasten is 94% en toont
daarmee aan dat onze organisatiekosten relatief laag zijn en blijven (in 2014 dus
6% van Lasten en slechts 4% van Baten).
Tabel directe projectkosten.

BESTEED AAN DIRECTE PROJECTKOSTEN
(bedragen in euro's)
Uitgaven
2014
29

Congregatie FSJ Algemeen

Uitgaven
2013

1.250,00

350,00

0,00

1.000,00

115 Kamalapuram

0,00

9.350,00

117 Perumalpalayam, boarding

0,00

1.600,00

123 Damaracherla, school

0,00

110.000,00

124 Mondasoro, wasplaats

5.000,00

4.400,00

125 Pathiavaram, Waterputafd.

0,00

0,00

126 Damaracherla, schappen

0,00

0,00

127 Jolarpet

3.135,00

0,00

132 Pulicat, renovatie

1.425,00

14.250,00

43.000,00

0,00

134 Noodstroom, Inverters

0,00

5.125,00

231 Venkatachalapuram, borewell

0,00

4.800,00

1063 Thiruvalanturai

1.700,00

0,00

1171 Vloer Perumalpalayam

2.700,00

0,00

Onderhoud Perumalpalayam

950,00

1.300,00

59.160,00

152.175,00

P.T. Parru, inrichting, via Amaidhi

133 Vandavasi
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Lasten; werving baten
De uitgaven hieraan bedragen ongeveer € 1.000 en betreffen diverse public
relations, rapportage- en publicatie-activiteiten gericht op huidige en potentiële
sponsoren.
Deze kosten zijn ongeveer 1% van de baten van eigen fondsenwerving (zie ook
meerjarenoverzicht effectiviteitsratio’s).
Beheer en administratie
Met € 3.400 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 controleverklaring
voor de Jaarrekening. Vermeld zij nog dat bestuursleden en projectteam voor hun
werkzaamheden geen vergoeding ontvangen.

Overzichts-tabel Lastenverdeling
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.
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:
-

-

de Directe projectkosten zijn voor ons een financiële last, niet een materiele
aankoop of verwerving door onze stichting zelf; de feitelijke aankopen en
verwervingen gebeuren door onze partnerorganisatie in India (de Zusters
Franciscanessen aldaar), nadat zij van ons de daarvoor benodigde financiële
middelen hebben ontvangen
de Uitvoeringskosten projecten zijn geen personeelskosten in de zin van salaris
e.d. (want onze projectleiders werken als vrijwilligers zonder bezoldiging), maar
(voor het merendeel) wel personeel gebonden reiskosten, verblijfskosten en
overige onkosten.
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(bedragen in Euro's)

Doelstellingen

Uitvoering

Lasten

projecten

Werving baten

Algemene

Eigen

Subsidies

Beheeren

voorlichting

fondsenw
er-ving

Acties
van
Derden

administr
atie

Totaal 2014

Begroot
2014

Totaal 2013

Aankopen/Verwervi
ng=
Directe
projectkosten

59.160,00

59.160,00

72.000,00

152.175,00

Personeelskosten=
Uitvoeringskosten
projecten

3.365,70

3.365,70

3.000,00

2.199,28

750,00

750,00

Uitbesteed werk =
Lokaal toezicht

Publiciteit en
communicatie

1215,05

1.069,18

Kantoor en
algemene kosten

Totaal

63.275,70

1.215,05

1.069,18

0,00

750,00

2.284,23

2.000,00

1453,66

3.385,75

3.385,75

4.000,00

3.530,84

3.385,75

68.945,68

81.000,00

160.108,78
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41.543

RESULTAAT
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in % van baten eigen fondswerving

Kosten eigen fondsenwerving

% van totaal Lasten

% van totaal Baten
Besteed aan Doelstelling in

Besteed aan Doelstelling in

RATIOS

3.530
160.108

3.386
68.946

1,0

97

94
1,0

107

58

-14.171

1.034

1.069

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

101.835
41.250
0
1.852
1.000
145.936

2013

155.124
420
155.544

108.141
0
0
1.347
1.000
110.488

2014

63.276
1.215
64.491

LASTEN:
Besteed aan doelstelling
Projecten
Algemene voorlichting

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

(bedragen in euro's)

MEERJARENOVERZICHT BATEN EN LASTEN

1,4

96

125

-38.574

4.969
167.945

1.725

160.542
709
161.251

124.043
0
2.500
2.228
600
129.371

2012

0,4

98

91

13.264

2.236
169.508

599

166.295
378
166.673

182.772

150.796
0
28.300
3.676

2011

0,8

94

74

20.628

3.760
77.469

632

72.761
316
73.077

82.877
0
0
4.000
11.220
98.097

2010

0,1

99

167

-142.390

2.693
350.773

122

347.730
228
347.958

158.734
0
43.200
6.449
0
208.383

2009

0,1

98

102

-6.047

2.789
161.783

176

156.966
1.852
158.818

141.818
0
5.000
8.918
0
155.736

2008

0,1

99

101

-6.408

3.584
275.672

276

271.390
422
271.812

213.836
0
45.000
10.428
0
269.264

2007

0,1

99

91

25.576

3.036
291.454

200

288.075
143
288.218

250.481
2.530
56.200
7.819
0
317.030

2006

0,2

94

28

155.855

3.299
65.069

361

61.266
143
61.409

213.859
0
0
7.065
0
220.924

2005

Meerjarenoverzicht Baten en Lasten, Effectiviteitsratios

Resultaat (Saldo van Baten en Lasten)
Per saldo is over 2014 een positief resultaat ontstaan van € 41.000. In grote lijnen :
Donaties + Rente € 110.000 minus Projectlasten € 63.000 en kosten € 6.000.
Dit resultaat is qua bestemming toegevoegd aan Bestemmingsfondsen (€ 34.000)
en aan Overige Reserves (€ 7.000).
Het grote verschil ten opzichte van de nul-resultaat begroting is vooral ontstaan
door met name in het 4e kwartaal ontvangen hoge donaties voor project Vandavasi,
waardoor we sneller dan gedacht een nieuw bestemmingsfonds konden gaan
vormen voor Perambalur (Toiletgebouw); op dit laatste project is inmiddels al
€15.000 aan donaties is geboekt. Daarnaast is een nieuw project geïnitieerd voor
Singampunari College, waarvoor ook al € 30.000 aan donatie is ontvangen.
Hiermee is 2014 een “spaar-jaar” geworden (aanzienlijk meer donatie-baten dan
project- en andere lasten). Te verwachten is dat 2015 het omgekeerde beeld zal
opleveren aangezien dan de grote projecten Perambalur-Toiletgebouw en
Singampunari College als Last genomen zullen worden, terwijl slechts een deel van
de hiervoor benodigde middelen in het jaar 2015 zelf zal worden ontvangen. Voor
2015 wordt dan ook een negatief resultaat voorzien.
.

4.6 Controleverklaring
Overige gegevens
Deze Jaarrekening is gecontroleerd door Ernst & Young Accountants LLP.
De betreffende verklaring, zie kopie op de volgende pagina, is beschikbaar en ter
inzage bij de Stichting Thomas Bouwprojecten.
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4.7 Begroting 2015 met toelichting

Begroting 2015
(bedragen in euro's)

Staat van Baten en Lasten
Begroting
2015

Werkelijk
2014

Begroting
2014

110.000,00

108.140,26

80.000,00

Baten uit acties van derden

0,00

0,00

0,00

Subsidies van overheden

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.347,33

1.000,00

Overige baten

0,00

1.000,00

0,00

Som der baten

111.000,00

110.487,59

81.000,00

195.000,00

63.275,70

75.000,00

800,00

1.215,05

800,00

195.800,00

64.490,75

75.800,00

1.200,00

1.069,18

1.200,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

1.069,18

1.200,00

4.000,00

3.385,75

4.000,00

201.000,00

68.945,91

81.000,00

-90.0000,00

41.541,91

0,00

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit beleggingen

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Bouwprojecten
Algemene voorlichting
Subtotaal
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Overige kosten
fondsenwerving
Subtotaal
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Resultaat
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TOELICHTING OP DE BEGROTING 2015
Algemeen
De begroting 2015 is gebaseerd op de op de volgende pagina weergegeven
planning bouwprojecten 2014/2016. 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 2015 en (1e helft) 2016 zoals die in december 2014 is
geformuleerd op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Deze
begroting voor 2015 is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 8 december
2014.
Over het geheel gezien is de begroting 2015 realistisch te noemen. Qua
ontvangsten is ze gelijk aan realiteit 2014. Qua projectuitgaven ligt ze aanzienlijk
hoger dan 2014 vanwege het omvangrijke in 2015 te realiseren project
Singampunari College.
Baten eigen fondsenwerving
Het hiervoor begrote bedrag van € 110.000 bestaat voor € 80.000 uit een
verwachte reguliere stroom van donaties voor diverse projecten (zoals we die
donaties ook voor 2014 hadden begroot en hebben ontvangen), en voor € 30.000
uit een middels een overeenkomst vastgelegde 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 2014
ontvangen).
Subsidies van overheden/Acties van Derden
Het ziet er voor 2014 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 in vergelijking met 2014 iets
afnemen vanwege de voorziene liquiditeitspositie enerzijds en de naar verwachting
laag blijvende rentepercentages 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:



139 Singampunari College in het 1e kwartaal 2015
€ 120.000
1 nog te bepalen groter project
€ 50.000
(inmiddels is besloten dat dit project (nr. 137) wordt een toiletgebouw in
Perambalur).

Daarnaast verwachten wij nog een aantal wat kleinere projecten (tezamen voor
€25.000) te kunnen realiseren.
Jaarverslag 2014-v3.1 Final – pagina 37 -

Zie ook de tabel op de volgende pagina.
Lasten, besteed aan doelstellingen, algemene voorlichting
De hier opgenomen lasten hebben betrekking op het onderhoud van de website,
alsmede op andere activiteiten in het kader van bewustwording van de
ontwikkelingsproblematiek in de Nederlandse samenleving. Wat betreft het niveau
van deze lasten worden geen grote veranderingen voorzien.
Lasten, kosten fondsenwerving en beheerskosten
Ook ten aanzien van deze kosten worden geen grote veranderingen 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 2015 zal op basis van bovenstaande raming van
Baten enerzijds en Lasten anderzijds uitkomen op - € 90.000.
De reden van dit negatieve resultaat is dat het project Singampunari College
grotendeels in 2015 wordt gerealiseerd (voor € 120.000 van de totale € 150.000),
terwijl de donaties voor dit project in 2015 zelf slechts € 30.000 bedragen.
De overige € 120.000 donaties voor dit project zijn deels al ontvangen in 2014 (€
30.000), en zullen verder binnenkomen in 2016-2017-2018 (steeds € 30.0000 per
jaar). Deze toekomstige donaties zijn door de sponsor per overeenkomst
gegarandeerd, zodanig dat de stichting voor dit project geen risico’s loopt. Dit
temeer daar het negatieve resultaat 2015 wordt gefinancierd middels een lening
van de betrokken sponsor en daarmee niet leidt tot een negatieve kasstroom..
Het door de stichting gehanteerde beheersmodel stelt verder zeker dat, mochten de
overige ontvangsten onverhoopt minder zijn en/of later binnenkomen, dat dan ook
de uitgaven dienovereenkomstig getemporiseerd worden. Daarom creëert de
begroting geen risico voor de stichting.
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43.000

123 Damaracherla School 8 klassen

133 Vandavasi Toiletgebouw

1.500
20.000
50.000
75.000
120.000
195.000

128 Perambalur

Andere kleine projecten

Grotere projecten (nog niet gespecificeerd)

Sub-totaal projecten 2015

139 Singampunari College 2015

Totaal Projecten 2015

3.500

135 Jolarpet toiletgebouw

In voorbereiding

5.000
25.000

132 Pulicat

138.500

120.000

18.500

10.000

5.000

1.500

2.000

43.000

110.000

25.000

5.000

Euro

Euro

124 Mondasoro Wasplaats

Recent afgesloten/In uitvoering

Beschikbaar

Benodigd

( bedragen in Euro's, alleen projecten van meer dan € 1.500)

PLANNING BOUWPROJECTEN 2014/2016

Begroting 2015 Stichting Thomas Bouwprojecten

3e kw

2014

Versie Final

4e kw

1e kw

2e kw

2015
3e kw

4e kw

Bestuursvergadering 2014-12-08

1e kw

2016
2e kw

5 BIJLAGEN
5.1 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 huidige beleidsplan is opgesteld voor de periode 2013-2017 waarvan de
essentie ook in dit jaarverslag is verwerkt.
De hoofdpunten van dit beleidsplan zijn:


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

Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan is een door de Congregatie
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 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.
Missie.
Het streven naar de integrale bevrijding en ontwikkeling van meisjes en
vrouwen wordt vorm gegeven middels de volgende
hoofdactiviteitsgebieden: Gebed, Evangelisatie en pastoraal werk, Vorming,
Onderwijs (op bijna 100 scholen), Gezondheidszorg (in 3 ziekenhuizen en
18 gezondheidsposten) , en Sociaal werk (in 50 instellingen).
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Plannen en prioriteiten.
Op zowat alle gebieden bestaan plannen voor uitbreiding van locaties,
gebouwen en personeel. Hierbij wordt met nadruk gestreefd naar
verbetering van kwaliteit in onderwijs en leefomstandigheden van de armen
die aan hen zijn toevertrouwd. Om dit te realiseren heeft de ontwikkeling
van zusters voor rollen in 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.
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
een belangrijke steun is voor de realisatie van haar visie en missie, en
daarmee het ondersteunen van de armsten op het platteland in India.

Het beleidsplan is beschikbaar via de website: www.thomasbouwprojecten.nl
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5.2 Gerealiseerde projecten t/m 31-12-2014
Gerealiseerde projecten d.d. 31-12-2014
Totaal:
Opgeleverd

€ 3.621.879
Kosten

Damaracherla

2014

€ 110.000

Nr.

Naam project

Locatie project

123

School 8 klassen

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
111
112
29
86
93
96
99
100
107
108
109
110
89
90

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
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.

Mondasoro
Pathiavaram
Vegiwada
Kamalapuram
kindertehuizen
Chennai
P.T. Parru
Perumalpalayam
Damaracherla
Durgapur
Pathiavaram
Damaracherla
Jolarpet
Chennai
Chennai
Jolarpet
Jolarpet
Jolarpet
Gangapur
Vandavasi
Chennai
Singampunari
Mondasoro
Perambalur
Chennai
Chebrolu
Thiruvalanthurai
Vandavasi
Vegiwada
Egmore
Srivaikundam
Alwarpet
Maiyanur
Maiyanur
Walajabad
Kamalapuram

2014
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008

€ 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
€ 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
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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
63
65
56
57
50
40
46
52
64
39
10
15
21
23
24

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
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

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
Thiruvalanthurai
Elambalur
Chennai
Poonamallee
Ennore
Biridur/Vandavasi
Kamalapuram
Damaracherala
Venkatachalapuram
Vellore
P.T. Parru
Okkur
Ennore
Vandavasi
Venkatachalapuram
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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
2001
2001
1999-2001
1999-2001
1998-2001
2000
2000
2000
2000
1998-2000
1999
1999
1999
1999
1999

€ 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
€ 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

34

Toiletten school

7

Toiletbuilding for school

4
5
6
1

School Toiletbuilding & 2 classes
Social Centre for women
Laboratory&Pharmacy Thomas Hospital
Lucia's Home for Children

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

42

Waterput met pomp

ONDERHOUD
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

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

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

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

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
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1999

€ 11.400

1999

€ 1.800

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

€ 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

1995

€ 7.300

1994
1993
1993
1992

€ 7.700
€ 19.100
€ 36.400
€ 77.300

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

€ 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

X

2001
200002

Septic Tank & rijstkeuken

Elambalur

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

2003

€ 2.160

2006
2006

€ 75.000
€ 4.000

Totaal:
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€ 3.621.879

5.3 Locatiekaart projecten

Zie ook de kaart op Google
Maps

Klik hier
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