
 

 

  

          September 2017 
 
Geachte vrienden van VVBE, 
 
De VVBE kan met tevredenheid terugkijken op het jaar 2016. Hoewel ook in dit jaar de 
sponsorbijdragen helaas  verder zijn teruggelopen, hebben we toch weer vele kinderen kunnen 
helpen. En met succes, zoals U bijvoorbeeld  in de onderstaande artikelen over Madhu en Poomani 
kunt lezen. Hier twee succesverhalen over jonge mensen die een opleiding hebben kunnen volgen 
door de bijdragen van onze sponsors. Daarvoor hartelijk dank. 
Het blijkt dat we ons werk niet voor niets doen en dat het zeker zinvol is. 
Echter, er zijn nog vele anderen die geholpen moeten worden. Wij blijven dan ook een beroep doen 
op onze sponsors. Weet dat uw geld goed besteed wordt. 
Ik dank alle  bestuursleden voor hun bijdrage maar met name  Corrie en Dick die ook dit jaar weer het 
overgrote deel van het werk voor de VVBE voor hun rekening hebben genomen. 
Ik hoop en vertrouw erop dat ook 2017 weer een goed jaar wordt en dat we veel kinderen kunnen 
helpen aan een betere toekomst. 
 
Henk Kappen, voorzitter 

 

Jaarrekening 2016 
De jaarrekening 2016 is door het bestuur van de Stichting vastgesteld in haar vergadering van  
22 maart 2017. Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een resultaat van negatief € 5.813 en is als 
volgt ontstaan: 
Baten uit eigen fondsenwerving    €  47.593 
Rentebaten      €       423 
       €  48.016 
Besteed aan doelstellingen  € 51.857 
Kosten beheer en administratie  €   1.972 
       €  53.829 
Resultaat boekjaar 2016 (negatief)   €  - 5.813 
        
De bestemming van het negatieve resultaat ad € 5.813 kan als volgt worden gespecificeerd: 
Onttrekking aan de algemene reserve    €  - 7.700 
Toevoeging reserve kinderen en gezinnen  €    1.887 
       €   -5.813 
 
In 2016 is aan 385 kinderen (2015: 394 kinderen) en 69 gezinnen (2015: 70 gezinnen) hulp verleend. 
Daarnaast is door de ontvangst van giften, donaties en periodieke uitkeringen een bedrag van ca.  
€ 12.000 besteed aan overige projecten. 
 
Het bestuur streeft ernaar om ook in 2017 een zelfde aantal kinderen en gezinnen te kunnen helpen 
als in 2016. 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 giften, donaties en periodieke schenkingen. 
Inzake de kosten voor beheer en administratie wordt verwacht dat deze op hetzelfde niveau zullen 
liggen als over 2016. De opbrengst uit rentebaten zullen in 2017 naar verwachting lager zijn dan  
in 2016. 
 
Jos van der Burght, penningmeester 
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Een goede toekomst voor Madhu 
 
Madhu Prajapati is geboren op 20 januari 1995. Ze komt uit een gezin 
van 10 kinderen, 9 meisjes en 1 jongen. Haar ouders zijn steenbakkers 
en hadden niet de mogelijkheid om al hun kinderen te laten studeren. 
Een groot aantal heeft alleen basisonderwijs. Madhu heeft andere 
perspectieven. Haar basisopleiding is betaald door een sponsor van 
VVBE.  Ze heeft de school met goed gevolg doorlopen tot en met de 
12de standaard. Vanwege de mooie resultaten kwam ze in aanmerking 
voor hoger beroepsonderwijs. Ze is civiele techniek gaan studeren en 
ook dit heeft ze inmiddels succesvol afgerond. Nu gaat ze praktische 
ervaring opdoen. Dankzij de hulp vanuit Nederland ziet haar toekomst 
er goed uit.  
 
 

 
 
 
En ook voor Poomani 
Poomani woont in Bangalore. Zijn ouders waren financieel niet in staat om 
een opleiding te bekostigen. Dankzij de hulp van VVBE heeft hij zijn 
basisopleiding tot en met de 12

de
 standaard kunnen afronden.  

Op advies van zijn mediator in Bangalore heeft hij zich aangemeld als 
trainee bij het technisch laboratorium in het Diagnostisch Centrum in 
Bangalore. Tijdens deze opleiding ontvangt hij Rs 2.000 per maand. 
Zodra hij zijn opleiding heeft afgerond kan hij in een ziekenhuis als 
labtechnicus aan het werk, waardoor hij een goed salaris kan verdienen. 
Poomani is ontzettend blij dat hij deze kans heeft gekregen. Hiermede kan 
hij ook zijn ouders helpen. Verder is hij van plan om nog meer scholing te 
gaan volgen door middel van avondstudies. 
 

 
Ook sponsor worden? 
Met een jaarlijkse bijdrage van € 65,= kunt u een kind sponsoren. Hiervan 
worden schoolgeld en leermiddelen en eventueel een eenvoudig 
schooluniform betaald.  
Doneert u liever voor een gehandicapt kind? Dat kan ook. De kosten hiervoor bedragen € 125,=. 
Naast individuele kinderen sponsoren we zeer arme gezinnen voor € 240,= per jaar. Deze gezinnen 
leven, zelfs naar Indiase maatstaven, ver onder de armoedegrens. Zonder sponsoring is het voor 
deze gezinnen onmogelijk hun kinderen naar school te laten gaan. 
De gezinsbijdrage voorkomt dat de kinderen moeten gaan werken om bij te dragen aan het inkomen 
van het gezin (kinderarbeid). 
 

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%.  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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