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          September 2016 
 
Geachte vrienden van VVBE, 
 
In deze nieuwsbrief vindt U een kort uittreksel uit de jaarrekening 2015 van de VVBE. 
Dit jaar voor het eerst opgesteld door onze nieuwe penningmeester Jos van der Burght. 
Zoals daarin gemeld wordt, lopen onze sponsorgelden helaas terug. Toch hebben we in 2015 
ongeveer evenveel kinderen en gezinnen kunnen helpen als in het voorafgaande jaar. Daarvoor dank 
aan al onze sponsoren en aan onze bestuursleden Corrie en Dick, die zeer veel werk hebben verzet 
om alles in goede banen te leiden. 
In de nieuwsbrief vindt U ook informatie over schenken en nalaten. Met name wordt toegelicht hoe 
schenken belastingtechnisch voordelig kan. Hopelijk brengt dit (nieuwe) sponsoren op het idee om 
ons werk te steunen. 
Want, ondanks het feit dat het in India economisch beter gaat, blijft onze steun hard nodig. Er zijn nog 
steeds grote bevolkingsgroepen, waaronder veel kinderen, die niet profiteren van een groeiende 
welvaart. En deze kinderen, zoals Chethan en de familie Shakeela Banu verdienen het om geholpen 
te worden. 
 
Henk Kappen, voorzitter 

 

Rapportjes kinderen 

Voor diegenen die 1 of meer kinderen steunen zijn bijgaand de rapportjes bijgevoegd. Van een paar 
locaties zijn deze nog niet binnen. Deze zullen nagestuurd worden. 

 

Jaarrekening 2015 
De jaarrekening 2015 is door het bestuur van de Stichting vastgesteld in haar vergadering van  
30 maart 2016. Het boekjaar 2015 werd afgesloten met een resultaat van € 1.683 en is als volgt 
ontstaan: 
Baten uit eigen fondsenwerving    €  74.658 
Rentebaten      €    1.504 
       €  76.162 
Besteed aan doelstellingen  € 72.209 
Kosten beheer en administratie  €   2.270 
       €  74.479 
Resultaat boekjaar 2015    €    1.683 
       ======= 
Het positieve resultaat is toegevoegd aan de reserves. 
In 2015 is aan 394 kinderen (2014: 401 kinderen) en 70 gezinnen (2014: 70 gezinnen) hulp verleend. 
Daarnaast is door de ontvangst van periodieke en gewone giften een bedrag van ruim  
€ 33.000 besteed aan overige projecten. 
 
Het bestuur streeft ernaar om ook in 2016 een zelfde aantal kinderen en gezinnen te kunnen helpen 
als in 2015. Echter de terugloop van sponsorgelden wordt een steeds grotere belemmering om deze 
doelstelling te halen. Voor overige projecten blijft de Stichting afhankelijk van de ontvangst van 
voldoende periodieke en gewone giften. 
Inzake de kosten voor beheer en administratie wordt verwacht dat deze op hetzelfde niveau zullen 
liggen als over 2015. De opbrengst uit rentebaten zullen in 2016 naar verwachting lager zijn dan  
in 2015. 
 
Jos van der Burght, penningmeester 
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Sponsor gezocht voor …. 

Chethan 

Chethan is een jongen van 8 jaar. Hij woont in NR Pura in 
de deelstaat Karnataka. Zijn moeder (29 jaar) en zijn vader 
(35 jaar) zijn beide dagloners. Hij heeft ook nog een zusje 
van 10 jaar. Hij heeft gehoor- en spraakproblemen en zit 
daarom op een speciale school. Hij krijgt spraaktherapie en 
boekt goede vooruitgang. Zijn ouders verdienen erg weinig 
en onregelmatig en zijn niet in staat om de schoolkosten te 
betalen.  
Voor € 125,= per jaar kunt u hem helpen. 
 
 

 
 

 
Shakeela Banu 
De familie woont in de sloppenwijken in Mumbai. Het gezin 
bestaat uit moeder, 7 kinderen en 2 kleinkinderen. Ze 
hebben de beschikking over 2 kamertjes. Vader en de 
oudste dochter zijn overleden. 
Shakeela verdient als schoonmaakster Rs5500 per maand  
(€ 75,=).  Dit is veel te weinig om van rond te komen. Meer 
dan 1 maaltijd per dag kan ze niet betalen. 
Voor € 240,= per jaar zou deze familie goed geholpen zijn. 
 
 

 
Schenken of nalaten? 
Schenkingen zijn van groot belang om ook de komende jaren projecten in India te kunnen blijven 
steunen. Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan VVBE, kunt u dat ook doen middels een 
periodieke gift. Dit kan door middel van een onderhandse overeenkomst. 
Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook 
geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al 
snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Als u periodiek een gift 
doet zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift.  
Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die 
anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%. De belangrijkste voorwaarden voor periodieke 
giften zijn: 

 De gift is vastgelegd met een onderhandse akte van schenking. Wij regelen dit graag voor u. 

 U moet de gift minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaar doen. Vaker en langer 
mag ook. 

 De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn. 
 
Wilt u een overeenkomst toegestuurd krijgen, stuur dan een e-mail naar info@vvbe.nl of bel naar 
0345-619326. 
 
Ook is het mogelijk om VVBE in uw testament op te nemen. Dit kan door middel van een erfstelling. 
Dit betekent dat u VVBE benoemt tot uw erfgenaam eventueel met andere erfgenamen. U bepaalt zelf 
welk percentage u aan de VVBE wilt schenken. 
Een legaat laten opnemen in uw testament behoort ook tot de mogelijkheden. Dit is een bepaald 
geldbedrag of een door u omschreven bezit.  
Omdat VVBE is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hoeft er geen erfbelasting 
betaalt te worden. Het gehele bedrag wordt dan ook uitgekeerd. Uw notaris kan u uitgebreid 
informeren. 
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