Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Thomas Hulpfonds Madras

Nummer Kamer van
Koophandel

0 8 1 0 7 0 9 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

De Wingerd 11, 7641 CT WIERDEN

Telefoonnummer

0 5 4 6 5 7 4 7 7 4

E-mailadres

info@stichtingthomas.nl

Website (*)

www.stichtingthomas.nl

RSIN (**)

8 1 0 9 2 6 6 4 7

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en India

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

8

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

vacant

Secretaris

vacant

Penningmeester

Dhr. C. Oude Mulders

Algemeen bestuurslid

Mver. J. van Nieuwkerk-Smelt;Mevr. Z. Oosterhof-Huisman

Algemeen bestuurslid

Mevr. M.G. Baars; Mevr. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Visie: Idereen heeft recht op een menswaardig bestaan. En binnen de mogelijkheden,
die Stichting Thomas( ook wel genoemnd Thomas Foundation) worden geboden,
tracht zij de nood onder een beperkt deel van de allerarmsten in een tweetal
regio's van India te lenigen. Het gaat om de allerarmsten vanuit het netwerk van
de drie contactpersonen aldaar.
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel: het stichten, in stand houden en beheren van een fonds ten
behoeve van hulpverlening middels kleinschalige projecten in de regio Madras, India.
De projecten richten zich op: sociale opvang, medische zorg, scholing en
kennisoverdracht.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Activiteiten in Nederland: Fondswerving, website volgens de wet en regelgeving
geldend voor ANBI's, Uitgave nieuwsbrief 2 maal per jaar, actualiseren
informatiepakket, presentaties voor kerken, verenigingen, etc. via persoonlijke
netwerken.
Activiteiten in India: Stichting Pioneer Trad, omvat steun aan: Ziekenhuis in
Vadamadurai (gelegen bij Chennai), Kindertehuis in Vadamadurai, sponsorkinderen.,
Geriatrische afdeling, mikrokrediet voor vrouwen, VBS ( vakantie bijbelschool),
Kerstgiften.
Stichting Concerns India, Omvat steun aan: kinderwerk, studenten, sponsorkinderen,
weduwen, medische voorzieningen, VBS, kerstgiften.
Stichting Kerusomen: Omvat steun aan:kindertehuis, naaimachine project,
sponsorkinderen, weduwen, kerstgiften.
HBI Hindustan Bible College & Institute: omvat steun aan studenten en onderwijs.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten worden uitsluitend verkregen door fondswerving. Dit wordt gedaan middels
verschillende PR kanalen.
De stichting heeft enkele vaste sponsoren, donateurs en adoptie ouders voor
sponsorkinderen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen gelden worden besteed aan de projecten in India. elk van de boven
genoemde stichtingen in IIndia werkt met een begroting.
Ieder jaar wordt een werkbezoek afgelegd om de projecten te controleren.
Er wordt een kleine reserve aangehouden op een spaarrekening, met name om
noodsituaties op te vangen. Tevens geoormerkt geld voor projecten.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

http://beheer.webprodie.nl/userfiles/stichtingthomas.nl/Jaarver
slagen/Beleidsplan%202021.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzamheden. Zij ontvangen
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten. De reis-en verblijfkosten van bestuursleden komen niet ten laste van de
Stichting Thomas maar worden uit eigen middelen betaald.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In 2021 zijn er in verband met Covid-19 geen werkbezoeken geweest.
Normaliter worden er dus wel jaarlijkse werkbezoeken afgelegd, waarbij de projecten
worden bezocht.Alle kinderen, die door een Nederlandse familie gesponsord worden,
worden dan bezocht. De sponsorouders ontvangen hiervan een verslag.
De weduwen, die de stichting ondersteunt, komen dan bijeen om het team te
ontmoeten.
Tijdens de bezoeken vindt er overleg plaatse met onze contactpersonen.
De werkbezoken zijn een bemodiging voor hen.
De voortgang en de ontwikkeling van de projecten wordt dan besproken.
Wij verifiëren altijd, dat de gelden op de juiste wijze besteed worden.
De verdere activiteiten met verslaglegging van de projecten is te vinden in ons
jaarverslag 2021. Zie link hieronder. Ook te vinden op onze website:
www.stichtingthomas.nl onder rubriek: Jaarverslagen.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

http://beheer.webprodie.nl/userfiles/stichtingthomas.nl/
Jaarverslag%202021%20Algemeen%20en%20Financieel.pdf

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€

€
196.191

€

+
€

238.274

+
€

225.742

238.274

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

225.742

€

+

238.274

+

-16.241

€

50.418

Bestemmingsfondsen

€

233.254

€

75.357

Voorzieningen

€

8.729

€

5.019

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

0

Totaal

€

225.742

€

+
€

50.418

€

€

29.551

-16.241

€

107.480

€

238.274

+

http://beheer.webprodie.nl/userfiles/stichtingthomas.nl/Jaarverslag%202021%20Algemeen%20en%20Financieel.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

228.000

+

€
€

228.000

214.000

+
214.000

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

228.000

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

11.000

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

214.000

€
€

233.000

171.000

€

24.000

244.000

€

195.000

-16.000

€

19.000

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

http://beheer.webprodie.nl/userfiles/stichtingthomas.nl/
Jaarverslag%202021%20Algemeen%20en%20Financieel.pdf

http://beheer.webprodie.nl/userfiles/stichtingthomas.nl/
Jaarverslag%202021%20Algemeen%20en%20Financieel.pdf

Open

