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1.1

Inleiding

(vervolg)

Visie
Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. En binnen de mogelijkheden,
die Stichting Thomas (ook wel genoemd 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.
Oprichting
De stichting draagt de naam Stichting Thomas Hulpfonds Madras en is opgericht
bij notariële acte op 16 mei 2002. Zij heeft haar zetel aan De Wingerd 11 in
Wierden en staat Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente
onder nummer 8107093.
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.
1.2

Organisatie en bestuur

Bestuur
Het bestuur is in 2021 ongewijzigd gebleven.
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1.2

Organisatie en bestuur

(vervolg)

Rooster van aftreden
De aanstelling van de bestuursleden gebeurt voor een periode van maximaal drie
jaar. Volgens rooster van aftreden zijn bestuursleden terstond herbenoembaar.
Coördinator projecten
Het bestuur wordt bijgestaan door de coördinator projecten.
Bestuursvergaderingen
In dit jaar zijn drie bestuursvergaderingen gehouden t.w. in de maanden februari
juli en december
Aan de orde zijn de volgende onderwerpen gekomen:
a. beleidsplan 2021;
b. financieel jaarverslag 2020;
c. lopende projecten;
d. website;
e. begroting 2021.
Beloning en vergoedingen
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 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.
Werkbezoek
Elk jaar brengen een aantal bestuursleden en de coördinator projecten het
jaarlijkse werkbezoek aan India, waarbij de projecten worden bezocht.
Alle kinderen, die door een Nederlandse familie gesponsord worden, worden
bezocht. De sponsorouders ontvangen hiervan een verslag.
In 2021 is het jaarlijkse werkbezoek geannuleerd in verband met Covid-19.
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Organisatie en bestuur

(vervolg)
(vervolg)

De werkbezoeken zijn altijd een bemoediging voor onze contactpersonen. De
voortgang en de ontwikkeling van de projecten wordt met hen besproken. Zij
bespreken met ons hun problemen en zorgen.
Wij verifiëren, dat onze gelden op de juiste wijze besteed worden.
1.3

Fondsenwerving

De inkomsten van stichting Thomas bestaan uit structurele en incidentele giften.
De stichting heeft daardoor haar werk in India kunnen voortzetten.
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Projecten

(vervolg)

1.4.1 Algemene projecten
Kindersponsorplan
In 2021 maakten 44 kinderen deel uit van ons sponsorplan. Het maandelijks
bedrag voor elk kind, € 27,50 werd in 2020voor nieuwe sponsoren verhoogd
naar € 30,00 per maand. De contactpersonen in India houden ons regelmatig op
de hoogte door een rapportage over het wel en wee van de kinderen.
Tijdens het werkbezoek was er een persoonlijke ontmoeting met de kinderen De
sponsoren ontvangen 2 maal per jaar een rapport over het door hen
gesponsorde kind.
Vakantie Bijbel School (VBS)
De VBS vindt plaats in de zomervakantie. Deze valt in India in de maanden april
en mei, de warmste periode van het jaar. Het is altijd een belangrijk evenement,
waarbij alle kinderen uit de dorpen worden uitgenodigd en ook de ouders kunnen
komen kijken. Helaas kon dit evenement dit jaar vanwege de corona crisis niet
op de gebruikelijke wijze georganiseer worden. Slechts op zeer kleinschalig
niveau konden activiteiten plaats vinden.
Wij ondersteunen dit project financieel. Het jaarlijks gebudgetteerde bedrag voor
de VBS wordt naar rato verdeeld over de contactpersonen.
Kerstgiften
Wij hebben voor dit jaar opnieuw een bedrag voor kerstgiften in onze begroting
kunnen opvoeren. Onze kerstgiften zijn een noodzakelijke aanvulling op wat
nodig is voor weduwen, kinderen en predikanten. Elk jaar wordt er met
verlangen naar uitgekeken. De kerstgiften worden naar ratio over de drie
contactpersonen verdeeld.
In totaal krijgen ruim 700 personen deze gift. De giften worden in natura
gegeven. Het kerstpakket bevat voedsel, o.a. rijst, olie en kruiden; voor de
vrouwen is er een nieuwe sari en voor de mannen stof voor een broek. De
kinderen krijgen kleding.
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1.4.1 Algemene projecten

(vervolg)

Weduwen
Wij ondersteunen meer dan 400 weduwen, die zonder onze steun een
uitzichtloos bestaan zouden hebben. Jonge weduwen worden gestimuleerd
en geholpen om in hun eigen onderhoud te voorzien. De weduwen
ontvangen de steun in natura. De contactpersonen zijn voor de uitvoering
verantwoordelijk.
Extra hulp
In een aantal spoedeisende en ernstige situaties is medische hulp geboden. Dit
betreft arme gezinnen, studenten, sponsorkinderen en een weduwe. Alle
aanvragen zijn zorgvuldig door de contactpersonen bekeken.
Project Hindustan Bible Institute & College (HBI)
Er was persoonlijk contact met de directeur van HBI. Het budget voor steun aan
studenten werd onder een aantal studenten verdeeld, die daartoe waren
geselecteerd door de directeur.
1.4.2 Projecten onder verantwoordelijkheid van Concerns India
Kinderwerk
Onderwijs
Dit jaar ontvingen we opnieuw een groot aantal aanvragen voor financiële
ondersteuning voor onderwijs: gemotiveerde kinderen van wie de ouders
financieel niet in staat zijn om onderwijs te bekostigen. Wij hebben na
zorgvuldige screening, rekening houdend met onze begroting, de aanvragen voor
meer dan 100 kinderen geheel of gedeeltelijk kunnen honoreren.
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1.4.2 Projecten onder verantwoordelijkheid Concerns India

(vervolg)

Kleding en voeding
Voor een aantal kinderen wordt een bijdrage gegeven voor kleding en voeding:
kinderen, waarvan de vader afwezig of overleden is en de moeder nauwelijks
middelen van bestaan heeft. Er wordt ondersteuning in natura gegeven.
Onderwijs jongvolwassenen
Voor een aantal jongeren is een toelage gegeven voor een bepaalde studie of
vervolgopleiding (technische en paramedische opleiding): gemotiveerde
studenten, die zelf niet de middelen hebben om een studie te betalen.
Zonder een opleiding is men vaak veroordeeld tot koelie arbeid.
1.4.3 Projecten onder verantwoordelijkheid Pioneer Trad
Ziekenhuis
In de polikliniek wordt acute hulp verleend, worden veel voorkomende ziekten
behandeld en is er de mogelijkheid voor kleine chirurgie. Er is in de dorpen rond
het ziekenhuis een groeiende vraag naar medische hulp.
Verpleegstersopleiding
In het ziekenhuis is een verpleegstersopleiding gehuisvest onder
verantwoordelijkheid van Pioneer Trad. De opleiding is erkend door de regering.
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1.4.3 Projecten onder verantwoordelijkheid Pioneer Trad

(vervolg)

Kinderhuis
Het kinderhuis ‘Amrit Vidhya Seva’, op het ziekenhuisterrein voorziet in een
behoefte en functioneert naar wens. De betekenis van de naam is: Liefde,
Educatie en Zorg. 26 Kinderen vinden hier een thuis.
13 Kinderen worden door een sponsorouder in Nederland gesponsord.
Wij geven een financiële ondersteuning. De verantwoordelijkheid voor het
functioneren van het kinderhuis ligt bij Pioneer Trad.
Medical Camp
In verschillende dorpen is dit jaar weer een ‘medical camp’ gehouden. Ook
is enkele malen een ‘medical camp’ georganiseerd voor de groep daklozen
en de allerarmsten.
Geriatrische afdeling
De geriatrische afdeling, onderdeel van het ziekenhuis is gehuisvest in de stad
Chennai, in een door de regering beschikbaar gesteld pand.
In twee zalen bieden we meer dan 40 oudere, dakloze mannen en vrouwen een
onderkomen. Driemaal per dag krijgen ze een maaltijd, ze worden regelmatig
door het personeel gedoucht en bij ziekte wordt er gezorgd voor een consult in
een ziekenhuis. Veel oude, eenzame mensen worden hier toch op waardige
manier geholpen en vinden hier een ‘thuis’. De maatschappelijk werker, die aan
dit project verbonden is, gaat er elke avond op uit om te zien of er nog oudere
daklozen onder auto’s of op een trottoir liggen te slapen. Ze zijn allemaal
welkom.
Deze afdeling is ook getroffen door de corona epidemie. Enkele ouderen hadden
meer verzorging nodig en werden overgeplaatst naar ons ziekenhuis. Op het
ziekenhuisterrein is inmiddels een afdeling geriatrie gerealiseerd. Hier worden
ouderen die meer zorg en hulp nodig hebben, gehuisvest.
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1.4.4 Projecten onder verantwoordelijkheid van Stichting Kerusomen
Kindertehuis
Het kindertehuis functioneert naar wens. Ook tijdelijk kunnen kinderen
opgevangen worden.
12 Kinderen worden door een sponsor ouder gesponsord. Voor enkelen van hen
betalen wij een vervolgstudie.
Weduwen
Een aantal weduwen krijgt een maandelijkse ondersteuning in natura.
1.5

Slotwoord

Activiteiten in Nederland.
Nieuwsbrief.
In mei en in november hebben we een nieuwsbrief kunnen uitgeven. De brieven
zijn te lezen op onze website.

Website.
De website wordt steeds geactualiseerd. Ook wat betreft de eisen die door de
ANBI worden gesteld.
De Stichting is haar weldoeners ontzettend dankbaar voor hun getoonde
betrokkenheid.
Het bestuur is de leden van het Comité van Aanbeveling dankbaar voor alle
steun.
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2.1

Balans per 31 december 2021

€

31 december 2021
€

€

31 december 2020
€

Activa
Liquide middelen

196.191,10

Vlottende activa

29.551,12

TOTAAL

238.274,33
-

225.742,22

238.274,33

Passiva
Eigen vermogen
fondsen
resultaat verslagjaar
overige dotaties resp onttrekkingen fondsen

233.254,53
-16.240,93
217.013,60
-

Voorziening stichtingskosten

217.013,60
8.728,62

73.339,71
19.122,37
92.462,08
2.016,89

94.478,97
5.019,80

Egalisatierekening koersverschillen

-

31.295,46

Vlottende passiva

-

107.480,10

TOTAAL

225.742,22
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realisatie
2021

begroting
2021

realisatie
2020

€

€

Baten

Giften
Voorziening stichtingskosten
TOTAAL

216.482,31
11.393,81

163.700,00
20.500,00

189.974,29
23.999,15

227.876,12

184.200,00

213.973,44

232.723,24
11.393,81

163.700,00
20.500,00

170.851,92
23.999,15

244.117,05

184.200,00

194.851,07

Lasten
Projecten
Stichtingskosten
TOTAAL

JAARRESULTAAT

-/-

baten en lasten voorgaande jaren
DEFINITIEF RESULTAAT

16.240,93
-

-/-
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Algemeen
De vereniging is statutair gevestigd te Wierden. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 8107093 (RISN: 810921647).
De waardering en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten.
Tenzij bij de bestreffende balanspost anders is vermeld worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Baten worden
opgenomen voor zover deze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen worden meteen
genomen
Begroting
De begroting wordt ieder jaar door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
Verslaggevingsperiode
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Controle
Ieder jaar controleert de voorzitter de jaarrekening en op basis van zijn bevindingen verleent het
Algemeen Bestuur décharge aan de penningmeester.
Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Kortlopende schulden
De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen baten en kosten en andere lasten van
het jaar gewaardeerd tegen historische kostprijs of verkrijgingsprijs.
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31-dec-21
€

31-dec-20
€

Activa
Liquide middelen
Bank
ABN-AMRO: bestuurrekeningen
ABN-AMRO: bestuurspaarrekeningen
totaal

14.158,62
182.032,48

742,00
237.532,33

196.191,10

238.274,33

Ten opzichte van 2020 is het totaal van de liquiditeiten met € 42.083,23 afgenomen.
Voor het verloop hiervan wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht (overzicht 6).
31-dec-21
€

31-dec-20
€

Vlottende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

29.551,12
-

-

totaal

29.551,12

-
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Passiva
Eigen vermogen
Fondsen
Stand per 1 januari
Totaal van de giften
Totaal van de uitgaven
overige dotaties en onttrekkingen
saldo egalisatierekening koersverschillen
saldo vooruitontvangen bedragen

Stand per 31 december

-16-

€

94.478,97

€
€

227.876,12
244.117,05 €

-16.240,93

€
€
€

31.295,46
107.480,10
€

138.775,56

€

217.013,60
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 (vervolg)

(vervolg)
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31-dec-21

31-dec-20

€

€

Vlottende passiva
Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen

€
€

totaal

-

105.739,84
1.740,26

0,00

107.480,10

Onder de vooruitontvangen bedragen waren voornamelijk vooruitontvangen giften begrepen met
de bedoeling deze t.z.t. te besteden aan vooraf opgegeven doelen.
Het saldo is in 2021 overgeboekt naar de fondsen.
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Toelichting op de resultatenrekening 2021

(vervolg)

realisatie
2021
€

begroting
2021
€

realisatie
2020
€

Baten
Giften

216.482,31

De baten van de stichting bestaan uit structurele giften voor de volgende projecten:
Hindustan Bible College & Institute
Overige studenten
Medische voorzieningen
- algemeen
- ziekenhuis
- bijzondere medische voorzieningen
- geriatrische afdeling
Jonge Christelijke Gemeenten
- algemeen
- ondersteuning predikanten
- kerstgiften
Kinderwerk
- algemeen
- onderwijs
- kleding en voeding
- VBS
- adoptieplan
- kinderhuis Vadamadurai
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(vervolg)

Daklozen
- algemeen
Weduwen
- algemeen
- weduwen
- overige weduwen
Overig
- noodfonds
- naaimachines
- Covid-19
- overige projecten
Verder ontvangt de stichting incidentele en algemene giften.
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(vervolg)
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realisatie
2021
€

begroting
2021
€

realisatie
2020
€

Voorziening stichtingskosten
dotatie vanuit de giften
ontvangen intrest
diversen
totaal

11.393,81
-

20.500,00
-

23.997,01
2,14
-

11.393,81

20.500,00

23.999,15

De dotatie aan de Voorziening stichtingskosten wordt gevormd door 5% op iedere gift in te
houden en hierin is meegenomen de gift van de deelnemers aan het werkbezoek ter
compensatie van de gemaakte reis- en verblijfkosten.
realisatie
2021
€

begroting
2021
€

realisatie
2020
€

Lasten
Projecten
Hindustan Bible College & Institute
Overige studenten
Medische voorzieningen
- algemeen
- ziekenhuis
- bijzondere medische voorzieningen
- geriatrische afdeling

855,48
7.434,00

1.300,00
9.000,00

1.433,60
7.683,00

1.902,08
47.792,04
2.716,80
23.581,14

4.100,00
57.000,00
2.500,00
18.700,00

2.425,97
52.697,10
2.116,40
16.339,59

te transporteren

84.281,54

92.600,00

82.695,66
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realisatie
2021
€
transport

Jonge Christelijke Gemeenten
- algemeen
- ondersteuning predikanten
- kerstgiften
Kinderwerk
- algemeen
- onderwijs
- kleding en voeding
- VBS
- adoptieplan
- kinderhuis Vadamadurai
Daklozen
- algemeen
Weduwen
- algemeen
- weduwen
- overige weduwen
Overig
- noodfonds
- naaimachines
- Covid-19
- overige projecten
Algemeen
totaal

begroting
2021
€

realisatie
2020
€

84.281,54

92.600,00

82.695,66

201,60
20.203,01
11.222,36

300,00
9.000,00
5.000,00

218,40
7.859,50
3.738,39

15.375,60
3.133,86
360,00
15.339,25
5.404,03

9.500,00
3.000,00
1.500,00
12.300,00
6.000,00

11.419,10
1.890,06
1.352,80
14.136,94
5.615,23

6.413,47

400,00

411,14

15.468,13
9.244,50

15.600,00
8.100,00

15.600,00
6.841,27

300,00
365,00
6.264,00
39.146,89
232.723,24

400,00
163.700,00

3.947,91
390,00
14.135,52
600,00
170.851,92
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Hindustan Bible College & Institute

Aan de hand van het verstrekte aantal deelnemers gescreend door de contactpersoon wordt
het budget bepaald.
Overige studenten
De bestede kosten zijn op hetzelfde niveau als in 2020 gebleven.
Medische voorzieningen

ziekenhuis
De hoogte van de uitgaven is beinvloed door een gunstige koers van de Indiase Rupee.
geriatrische afdeling
Door extra ontvangen bijdragen van giftgevers voor de maaltijdverstrekking zijn deze uitgaven
verhoogd in 2021
bijzondere medische voorzieningen
geen bijzonderheden
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Jonge Christelijke Gemeenten
Ondersteuning predikanten
Vanwege het hoge saldo van de fondsen is besloten om extra vergoedingen aan de predikanten
uit te keren in 2021.
kerstgiften
In 2021 zijn er ook extra kerstgiften uitgekeerd ten laste van de fondsen
Kinderwerk
onderwijs
De uitgaven voor kidnerwerk zijn met € 3.956,50 toegenoemen ten opzichte van vorig jaar.
adoptieplan
Met ingang van 1 januari 2020 heeft het bestuur besloten de maandelijkse bijdrage voor
financiele adoptie te verhogen van € 27,50 naar € 30,== om inflatoire redenen.
Daklozen
in 2021 zijn er meer gelden beschikbaar gesteld voor hulp aan daklozen
Overig
Covid-19
Regelmatig is er financiële ondersteuning geboden om het zgn coronaleed Covid-19 te verzachten.
overige projecten
Onder deze post zijn geboekt diverse uitgaven voor medische behandelingen van (in)directe
naasten van onze contactpersonen.
Verder zijn er diverse kosten gemaakt voor bouwkundige werkzaamheden en voorzieningen ten
behoeve van woningen, een kerk en het ziekenhuis van onze betrokkenen.
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realisatie
2021
€

begroting
2021
€

realisatie
2020
€

Stichtingskosten
ondersteuning contactpersonen
bankkosten
communicatiekosten (internet-/telefoonkosten)
reis-/verblijfkosten
kantoorartikelen
foto's
porti
betalingsverschillen
software-abonnement
abonnement website
overige kosten
subtotaal
egalisatierekening voorziening stichtingskosten

-/-

totaal
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4.907,67
3.031,08
99,96
407,25
1.598,81
837,84
7.684,99
3.708,82
11.393,81

8.000,00
4.000,00
4.700,00
300,00
-

1.200,00
18.200,00
2.300,00
20.500,00

-/-

7.832,88
3.647,16
6.816,14
141,73
47,95
521,83
1.583,02
199,65
434,27
657,90
18.716,49
5.282,66
23.999,15

Jaarverslag 2021

(vervolg)

2

Jaarrekening 2021

2.5

Toelichting op de resultatenrekening 2021

(vervolg)

(vervolg)

Stichtingskosten
ondersteuning contactpersonen
In dit bedrag is een bedrag voor de ondersteuning van het gezin van één van de drie
contactpersonen begrepen.
reis- en verblijfkosten
In verband met Covid-19 zijn er in 2021 geen werkbezoeken aan India geweest.
porti
Dit bedrag is besteed aan de verzending van nieuwsbrieven en rapporten adoptiekinderen.
egalisatierekening voorziening stichtingskosten
Het doel van de egalisatierekening voorziening stichtingskosten is het resultaat op de
algemene en beheerskosten buiten het behaalde resultaat op de projecten te houden.
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Jaarverslag 2021

(vervolg)

2

Jaarrekening 2021

2.6

Kasstroomoverzicht

(vervolg)

2021

2020

16.240,93

19.122,37

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

-/-

Aanpassingen voor
dotatie respectievelijk onttrekking fondsen
Geriatrische afdeling
Adoptiefonds
Noodfonds
saldo egalisatierekening koersverschillen
saldo vooruitontvangen bedragen
subtotaal
mutatie voorziening stichtingskosten
afboeking nog te besteden bedrag t.b.v. PR
mutatie egalisatierekening koersverschillen

31.295,46
107.480,10
138.775,56
19.078,80
-/- 31.295,46

-/- 29.551,12
-/- 107.480,10

126.558,90

6.110,00
-867,30
-3.225,81
2.016,89
5.282,66
5.677,91

12.977,46

-/- 137.031,22

5.689,21
33.976,06

39.665,27

Veranderingen in vlottende middelen
vlottende activa
vlottende passiva
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-/-

buitengewoon resultaat

26.713,25

71.765,10

0,00

0,00

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten (= mutatie
geldmiddelen)

-/-

26.713,25

71.765,10

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

238.274,33
196.191,10
-/- 42.083,23

166.509,23
238.274,33
71.765,10
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Jaarverslag 2021

(vervolg)

2

Jaarrekening 2021

2.7

Ondertekening van de jaarrekening

(vervolg)

Wierden, 31 maart 2022

J. van Nieuwkerk - Smelt
Bestuurslid

C. Oude Mulders
penningmeester
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