Jaarverslag Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

JAARVERSLAG
2019

Inleiding
Voor U ligt het zesde jaarverslag van de Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India
sinds het ontstaan van de Stichting. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de
activiteiten en het gevoerde beleid van de Stichting over het jaar 2019. Zoals
de laatste 2 jaar stond 2019 vrijwel volledig in het teken van de ontwikkeling
van het Children Development Centre Vedapatti bij de stad Dindigul in de staat
Tamil Nadu. Zie verder: Gevoerde Projectenbeleid.
In 2019 is een India-reis ondernomen door 1 bestuurslid van de Stichting, te
weten Marijn met enkele betrokken medereizigers. Doel was om de
ontwikkeling van het Children Centre Vedapatti te monitoren. Ook zijn de
banden met bestaande counterparts verder aangehaald en zijn nieuwe
projecten onderzocht op mogelijkheden voor ondersteuning door de Stichting.
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Verder kwam het bestuur in 2019 viermaal bijeen om de gang van zaken
omtrent SJZI te bespreken en binnengekomen projectaanvragen te
beoordelen.

Samenstelling van het bestuur
Per eind 2019 was de samenstelling van het bestuur van de Stichting
ongewijzigd t.o.v. 2018 en luidde als volgt:
Jan van Corven – voorzitter
Theo Hoedjes - secretaris/penningmeester
Marijn van de Laar - gewoon lid met portefeuilles Verslaglegging &
Fondswerving
Paul van Gulick - gewoon lid met portefeuilles Website & Public Relations
Hanny van der Schoot – gewoon lid met portefeuille Public Relations.

Het gevoerde projectenbeleid
Het Vedapatti-project was de hoofdmoot van het gevoerde projectenbeleid in
2019. Daarnaast werden nog enkele andere kleinschalige projecten
gefinancierd. Zie hiervoor de projectenlijst voor 2019.
Na alle (ver)bouwactiviteiten in 2017 en 2018 hebben in 2019 alle geplande
activiteiten verder gestalte gekregen. Door middel van reguliere verslagen van
de hand van de directeur die door het diocees van Dindigul is benoemd door
de bisschop worden we regelmatig op de hoogte gehouden van alle
ontwikkelingen. Daarover is regelmatig verslag gedaan op de website van de
Stichting.
Vanaf mei 2018 verblijven in Vedapatti 128 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18
jaar. Na de aanvankelijke start met 2 voogden zijn er inmiddels 3 professionele
krachten aan toegevoegd. Elke voogd heeft dus ongeveer 25 kinderen onder
zijn/haar hoede. Het Centre is gesplitst in een jongens- en een
meisjesgedeelte. De voogden houden zich bezig met opvoeding, voeding,
speciale studies/activiteiten/opleidingen, gezondheid van de kinderen,
recreatie etc.
Alle kinderen krijgen driemaal daags een maaltijd. (waarvan de middagmaaltijd
op de school waarop ze zitten). Op zondag zijn er niet-vegetarische maaltijden.
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De maaltijden dragen in ruime mate bij aan hun gezondheid en hebben
voldoende voedingswaarde.
Buiten de budgettair toegezegde jaarlijkse bijdrage van € 10.000 ter dekking
van de exploitatiekosten zijn er separaat nog middelen vrijgemaakt voor
sportfaciliteiten, een tv- en video-set, en voor een aantal naaimachines en
computers, samen voor een waarde van meer dan € 6.000.

Project description / summary

Requested
amount

Evaluation

19-01

Bouw twee klaslokalen/ Villupuram

€ 12.630,00

approved and
adopted

2019

19-02

Generator St Mary's school

rs 300000

approved and
adopted

2019

19-03

Early Intervention Centre at Palavoor

€ 8.798,12

on hold

2019

19-04

solarpanelen / Dindigul

€ 10.000,00

approved and
adopted

2019

19-05

CEED India / voedselprogramma

€ 5.506,00

afgewezen

2019

19-06

Leermiddelen / HWVA / NGO

€ 1.360,00

afgewezen

2019

19-07

Fatima Convent school / doven en blinde
kinderen / materialen/ grond

€ 6.000,00

approved and
adopted /deel

2019

19-08

Bore Well / Erachkulam

€ 3.673,00

Afgewezen

2019

19-09

Bouw lokalen hospitaal

2 milj RS

Afgewezen

2019

19-10

Sanitaire voorzieningen / bore-well

€ 3.673,00

Afgewezen

2019

19-11

Rural educationand environmental
development society (REEDS)

€ 6.000

Afgewezen

2019

19-12

Educational support for children beloing to
most marginalised and excluded/deprived
families

€ 1.360,00

afgewezen

2019

19-13

CEED / Opvang Gipsy children opzet nieuw
project in Sandapetai-Tirukoilur

€ 2.533,00

afgewezen

2019

19-14

Francis Xavier Nursery and Primary school
Peryia Kodivary

€ 14.667,00

on hold

2019

19-15

Holy spirit convent / studiematerialen /
uniformen e.d./en lokalen?

€ 6.000,00

on hold

2019

19-16

SEED / Beroepstrainingsproject meisjes

€ 2.400,00

on hold

Year

Projectcode

2019

De exploitatiebijdrage over 2019 is de laatste in een rij van 3. Vanaf 2020 zal
Vedapatti geen exploitatiesubsidie meer krijgen. Mede daarom is ook nog een
project goedgekeurd voor de aanschaf van zonnepanelen die de energiekosten
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voor het kindertehuis drastisch omlaag moet brengen. De kosten voor dit
project bedroegen €10.000
Onderstaand een tabel met ingediende en beoordeelde projecten in 2019

Publiciteit en website
De website is weliswaar aangepast, maar krijgt nog weinig bezoekers. Er zal
een campagne opgezet moeten worden waarin we als Stichting meer met de
eigentijdse middelen gaan verwijzen naar de website. Naast Facebook zal ook
Twitter, Instagram en YouTube ingezet gaan worden om de gang naar de
website te vergemakkelijken. Daarnaast is de website alleen in het Nederlands
goed te volgen. In 2020 zal daarom de Engelse versie ook aandacht krijgen
opdat ook anderstaligen de website kunnen begrijpen. Paul is nu bezig met
een andere versie van de website waarin een en ander beter tot zijn recht zal
komen. We denken dat mensen zich meer uitgenodigd en nieuwgierig voelen
om de website te bezoeken.
Om ook andere fondsenwerving aan te boren zullen we gaan proberen actiever
in te spelen op de wens van mensen om meer betrokken te raken bij wat ze
ondersteunen. We verwachten medio 2020 daarvoor een beleidsplan te
hebben opgesteld.

Fondsenwerving
Tegen het einde van 2019 heeft de Stichting dit jaar geen aparte wervingsactie
gehouden om ook in 2020 de verplichtingen na te kunnen komen en/of nieuwe
projecten op te starten. Wel heeft Marijn zijn bronnen aangeschreven in een
speciale kerstactie waar positief op gereageerd is door verschillende mensen.
Mede door deze bijdragen, de jaarbijdragen van de zgn. "tientjesleden" en
enkele onvoorziene grotere giften is er zo toch nogal wat geld binnen
gekomen. Wij vinden ook, dat we geen spaarrekeningen hoeven te genereren.
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Financiële verantwoording
Datum

Beschrijving transactie

1-1-2019
1-1-2019

C Debet (-)

Credit (+)

Saldo

Saldo 31-12-18 rekening courant

€ 578,73

€ 578,73

Saldo 31-12-18 Bedrijfsrekening

€ 68.283,59

€ 68.862,32

Bijboeking Rente over 2017

€ 7,97

€ 68.870,29

Totaal donaties 2019

€ 16.945,00

€ 85.815,29

Bankkosten 2019

€ 120,33

€ 85.694,96

ADMIN. En Verzendkosten 2019

€ 75,00

€ 85.619,96

Anbi registratiekosten 2019

€ 34,99

€ 85.584,97

Kosten Website

€ 0,00

€ 85.584,97

Gefinancierde projecten 2019

€ 44.155,00

€ 41.429,97

Begroting 2020
Datum
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Beschrijving transactie

C

Debet (-)

Credit (+)

Saldo

Saldo 31-12-19 bedr. Rek.

€ 40.241,56

€ 40.241,56

Periodieke donaties 2019

€ 2.500,00

€ 42.741,56

Verwachte donaties (kerst)
actie 2019

€ 3.000,00

€ 45.741,56

Rente opbrengst

€ 5,00

€ 45.746,56

Saldo rek courant

€ 288,41

€ 46.034,97

Financiering projecten

€ 15.000,00

€ 31.034,97

Financiering continuiteit
projecten

€ 10.000,00

€ 21.034,97

bankkosten

€ 250,00

€ 20.784,97

Admin. En Verzendkosten

€ 200,00

€ 20.584,97

Website

€ 250,00

€ 20.334,97

ANBI registratiekosten

€ 35,00

€ 20.299,97

Jaarverslag Stichting Jeugdwelzijn Zuid-India

Plannen voor 2020
Uiteraard zullen de ontwikkelingen van het Vedapatti project nauwlettend
gevolgd worden door het bestuur. Bij het tot stand komen van dit jaarverslag
zal er een India-reis plaatsvinden in februari 2020 door Marijn en Jan. Bezoek
voor het reisverslag t.z.t. onze website. Het zit in de planning om een tweede
reis te organiseren aan het eind van 2020.
Ook zal in 2020 opvolging worden gegeven aan nieuwe projecten die tijdens
de bovengenoemde reizen zullen worden geïnitieerd.
Tevens is gewerkt aan een andere, meer praktische, invulling van de
bestuursvergadering. Er wordt nu minder tijd besteed aan technische discussie
over projectaanvragen waardoor er meer tijd overblijft voor inhoudelijke
discussies. Een van de kernvragen is hoe de Stichting nieuwe
samenwerkingsverbanden kan aanknopen met organisaties buiten de RK kerk
in Zuid-India en bijvoorbeeld meer kan aanhaken bij hindoeïstische en
moslimorganisaties.
Ook zal het bestuur proberen om de betrokkenheid van maatschappelijke
groeperingen in Nederland bij de activiteiten van de Stichting verder te
ontwikkelen. Een voorbeeld is het project Precious Plastic waarbij
samenwerking tussen Noord en Zuid een extra meerwaarde kan creëren.
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