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Nieuwsbrief 17  
Najaar 2019. 

 

Ontwikkelingen. 
 
Inmiddels mag ik mij al weer drie jaar betrokken weten in het bestuur 

van stichting Namaste. Drie jaar waarin ik gemerkt heb wat een enorm 
betrokken leden ons bestuur kent. Het is fijn om met elkaar samen te werken en van elkaars kennis 
en inzicht te genieten. In dat opzicht neem ik met weemoed afscheid van oud-voorzitter Joke 
Hendriks, die te kennen gegeven heeft haar bestuurlijke taak, na 20 jaar(!), neer te leggen. Binnen 
het bestuur was zij een zeer wijze en betrokken vrouw met hart voor de goede zaak. Joke maakt in 
haar eigen bijdrage verder melding van haar afscheid.  
 
Graag breng ik u hierbij op de hoogte van enkele ontwikkelingen vanuit het bestuur: 

• Het bestuur was ook in 2019 weer in de gelegenheid om haar taak voor Stichting Namaste te 
verrichten. Dankzij de betrokken sponsorouders kon het werk ten gunste van de kinderen in 
India door blijven gaan. Een woord van oprechte dank aan alle sponsorouders! Uw 
inspanningen voor de kinderen zijn zeer waardevol. Velen zijn al jaren betrokken met hun 
sponsorkind. En wat is het mooi om periodiek te vernemen, met name dankzij de goede 
rapportages vanuit de tehuizen, dat de kinderen goede voortgang maken met hun studies en 
daardoor een betere kans op een baan hebben. 

• Mijn vrouw en ik sponsoren ook een kind en haar foto pronkt tussen de foto’s van onze 
kinderen. Ze hoort er gewoon helemaal bij! Mooi is het om ook via haar afzonderlijk, contact 
te hebben. U herkent dit wellicht wel vanuit uw eigen betrokkenheid met Namaste.  

• Qua bekendheid hopen we begin 2020 een Facebookpagina te openen van Stichting 
Namaste, om ook op deze wijze de naamsbekendheid te verhogen. We streven er naar deze 
pagina levendig en actueel te houden! 

• Zelf hoop ik over een jaar de periodieke controlereis naar India te ondernemen. Ten gevolge 
van drukke werkzaamheden is een eerder bezoek niet mogelijk, maar de voorbereidingen 
zijn inmiddels al in gang gezet. Een chauffeur ter plaatse is al gevonden! Ik zie enorm uit naar 
de contacten met de vertegenwoordigers van de tehuizen en natuurlijk ook naar de sponsor-
kinderen. En, de periodieke controle van de diverse gegevens ter plaatse dient vanzelf-
sprekend ook te geschieden.  

 
Zo, aan het einde van dit jaar wens ik u voor de komende tijd goede Kerstdagen toe en gun u allen 
een voorspoedig 2020.  
Dat de ondersteuning voor ‘onze’ kinderen in India ook in het nieuwe kalenderjaar mag doorgaan! 
 
 
Frans Terwel 
(voorzitter) 
 

Financiële verantwoording 2018. 

In de bestuursvergadering van 22 juni 2019 is door de penningmeester een toelichting verstrekt op 
het jaarverslag 2018 inclusief de jaarrekening.  
 
Ter verantwoording aan de sponsorouders wordt in deze nieuwsbrief een toelichting op de 
exploitatierekening en de balans van 31-12-2018 gegeven. 
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Exploitatierekening 2018

Omschrijving Werkelijk 2018  Werkelijk 2017

INKOMSTEN

Totaal baten 19.605€  21.247€  

UITGAVEN

Totaal directe kosten 15.623€  16.168€  

Totaal indirecte kosten 2.592€    3.133€    

Totale uitgaven 18.215€  19.301€  

Resultaat 1.390€    1.946€     
 
 
De totale baten over 2018 geven in vergelijking met 2017 het onderstaande beeld:  
- het aantal sponsorouders neemt af waardoor de structurele baten verminderen; 
- de verkregen incidentele baten (giften) nemen toe. 
 
Totale directe kosten zijn de bedragen van de sponsorouders 
die worden overgemaakt naar de sponsorkinderen. 
 
Totale indirecte kosten zijn alle kosten die noodzakelijk zijn om 
als stichting de dienstverlening voor de sponsorouders en de 
kinderen te kunnen doen. Hierbij moet u o.a. denken aan 
portokosten, afschrijvingskosten ICT, kosten website en bank-
kosten. 
 
Over het boekjaar 2018 is een positief exploitatieresultaat 
geboekt van € 1.390,=. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve, die ingezet wordt 
voor incidentele uitgaven, waarover het bestuur een besluit neemt. 
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Activa: 
 
Vaste activa: 
- computerapparatuur: jaarlijks wordt 25% van het aanschafbedrag van de laptop van het 

secretariaat afgeschreven. 
 
Vlottende activa: 
- dit zijn de aanwezige liquide middelen op de door de stichting beheerde bankrekeningen. Het 

totaal aan liquide middelen bedraagt € 38.892, die onder de passiva staan verdeeld. 
 
Sponsoren nog te ontvangen: 

- dit zijn nog te innen bedragen van sponsorouders over 2018. 
 
Passiva: 
 
Kapitaalrekeningen: 
- het stichtingsvermogen, Fonds Namaste en de algemene reserve hebben hun maximale hoogte 

bereikt op basis van vastgesteld bestuurlijk beleid. Om die reden zijn deze balansposten in 2018 
gelijk aan 2017; 

- de bestemmingsreserve is in 2018 met € 1.390 toegenomen ten opzichte van 2017. Deze toe-
name is het positief exploitatieresultaat over 2018. 

 
Kortlopende schulden: 
- vooruit-ontvangen bedragen: dit zijn in 2018 reeds ontvangen bedragen van sponsorouders voor  

het boekjaar 2019 
- nog te betalen bedragen: de sponsorbedragen voor de kinderen worden elk half jaar met 

terugwerkende kracht overgemaakt naar de leidinggevenden van de tehuizen. Dit bedrag is het 
over te maken bedrag over de tweede helft van 2018 dat in januari 2019 wordt overgeboekt. 

 
Het bestuur heeft de penningmeester na zijn toelichting in de vergadering decharge verleend. Als 
bestuur hopen wij dat wij u met deze verantwoording weer voldoende inzicht hebben verstrekt in de 
financiële huishouding van de stichting. 
 

Het volledige jaarverslag 2018 zal binnenkort worden geplaatst op de website. Het meest in het oog 

springende bestuurlijk besluit, waarover binnen het bestuur in 2018 het overleg is gestart, betreft de 

wijziging van de reguliere bijdrage per sponsorkind. In enkele bestuursvergaderingen in 2018 en 2019 

is de hoogte van de reguliere bijdrage, die aan de sponsorkinderen wordt verstrekt, onderwerp van 

discussie geweest. Al jaren staat deze bijdrage op Rs. 4.660/- per jaar, hetgeen overeenkomt met 

circa € 60,- per kind. 

 

Naast deze reguliere bijdrage worden de afgelopen jaren incidentele aanvullingen op dit bedrag door 

het bestuur overgemaakt naar de sponsorkinderen. Gaan we uit van de totaal verstrekte jaarlijkse 

bijdrage (reguliere inclusief de incidentele inkomsten), dan is een gemiddeld bedrag per sponsorkind 

van circa € 160,- per jaar verstrekt. Hierbij geldt wel, dat vanwege het verstrekken van extra 

middelen aan medicijnen en studiegelden aan een selecte hoeveelheid sponsorkinderen, dat de 

onderlinge verschillen de afgelopen jaren groot geweest zijn. Als bestuur willen we alle kinderen een 

meer evenredig deel doen toekomen. 

 

Afscheid van stichting Namaste. 

Met pijn in m’n hart heb ik op de laatste vergadering afscheid genomen als bestuurslid van stichting 
Namaste. 
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Mijn kortetermijngeheugen laat me dusdanig in de steek dat ik niet meer goed genoeg als bestuurslid 
kan functioneren. 
Ik kwam met het bestuur van Namaste in contact nadat ik mijn eerste reis naar India had gemaakt. 
Mijn sponsorkind, dat een half jaar eerder wees was geworden, moest trouwen met een veel oudere 
man. De zuster die destijds hoofd was van het kindertehuis stuurde een telegram: please come to 
the wedding. 
Dat werd een onvergetelijke ervaring samen met mijn zus. Na de reis hebben wij het bestuur verslag 
gedaan van onze belevenissen. Toen werd al gevraagd of wij in het bestuur wilden komen, maar wij 
hadden beiden nog genoeg andere functies. 
In 2005 ben ik opnieuw naar India geweest, samen met mijn jongste zoon, nu om opnieuw contact te 
leggen met mijn sponsorkind. 
Toen het bestuur hiervan hoorde, vroegen ze of ik dan ook 3 tehuizen in Tamil Nadu wilde bezoeken 
en controleren, omdat geen van de toenmalige bestuursleden daartoe in staat was. 
Dat heb ik gedaan en daarna vond ik, dat ik dan ook maar lid van het bestuur moest worden. In de 
eerste vergadering werd ik gelijk tot voorzitter gebombardeerd. 
Dat heb ik vele jaren met heel veel plezier gedaan. Enkele jaren geleden heeft een nieuw bestuurslid 
deze taak al van mij overgenomen. 
In 2009 en 2013 was ik samen met de toenmalige penningmeesters voor een contact- en controlereis 
opnieuw in India. Nu werden ook de tehuizen in Kerala bezocht. Opnieuw waren het hele memo-
rabele reizen.  Ik heb er intens van genoten, al was het soms ook heel zwaar. 
In 2016 heb ik een afscheidsreis gemaakt met 2 zoons. Gelukkig is mijn sponsorkind van destijds een 
heel gelukkig getrouwde vrouw geworden die trots is op haar 2 zoons en waar ik met de oudste zoon 
regelmatig contact heb via WhatsApp. 
 

 
 

Nieuwsbrief per e-mail. 
 
In de vorige nieuwsbrieven hebben wij u gevraagd of u de nieuwsbrief per e-mail wenst te ontvangen 
om de kosten van de nieuwsbrieven te drukken. Wij willen voor de laatste maal dit verzoek nog-
maals onder uw aandacht brengen. Er zijn slechts nog een kleine groep sponsorouders die de 
nieuwsbrief per post willen ontvangen. Wilt u voortaan ook de nieuwsbrief per e-mail ontvangen 
meldt u dit dan alstublieft aan ons door een e-mail te sturen naar secretariaat@stichtingnamaste.nl  
 
En vergeet u ook niet af en toe eens een kijkje te nemen op onze website: www.stichtingnamaste.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur stichting Namaste.  

Alle leden van het bestuur wil ik bedanken voor de fijne 
samenwerking. Ook al waren we het niet altijd eens: met 
respect voor elkaars mening kwamen we er altijd wel uit. 
Ik ga jullie missen! 
 
Fijne sponsorouders, ik hoop dat u dit nog lang kunt 
blijven doen. Ik doe dit zeker ook, dus ik blijf wel op de 
hoogte van het wel en wee van stichting Namaste. 
Het ga jullie allen goed. 
 
Joke Hendriks- Meesters 

mailto:secretariaat@stichtingnamaste.nl
http://www.stichtingnamaste.nl/

