
 

 

  

          September 2018 
Beste vrienden van de VVBE, 
 
Zoals u in het verslag van de penningmeester kunt lezen, heeft de VVBE in 2017 weer een groot 
aantal kinderen en gezinnen kunnen helpen. Weliswaar waren het er minder dan voorgaand jaar, door 
verder teruglopende sponsorbijdragen, maar we zijn blij met de hulp die we hebben kunnen bieden. 
We mogen best een beetje tevreden zijn met het behaalde resultaat. Daarvoor dank aan allen die ons 
hebben gesteund. 
We hopen dat u dit blijft doen, want er zijn nog genoeg kinderen die hulp kunnen gebruiken, zoals u in 
deze nieuwsbrief kunt lezen. En elk kind is het waard om geholpen te worden. 
Het werk van de VVBE is alleen maar mogelijk dank zij de inzet van mijn mede bestuursleden. Ik wil 
hen hartelijk danken voor hun bijdrage. Met name wil ik ook dit jaar Corrie en Dick in het bijzonder 
danken. Zij nemen het overgrote deel van het werk van de VVBE voor hun rekening. Hun bijdrage is 
onmisbaar. 
Ik hoop dat we in 2018 minstens evenveel kinderen en gezinnen kunnen helpen als in 2017. En met 
de hulp van onze sponsors zal dat zeker lukken en zal het een goed jaar worden. 
 
Henk Kappen, voorzitter 
 

Jaarrekening 2017 
 
De jaarrekening 2017 is door het bestuur van de Stichting vastgesteld in haar vergadering van  
18 april 2018. 
Het boekjaar 2017 werd afgesloten met een resultaat van negatief € 3.370 en is als volgt ontstaan: 
 
Baten uit eigen fondsenwerving    € 47.812 
Rentebaten      €        93 
       €  47.905 
Besteed aan doelstellingen  € 47.645 
Kosten beheer en administratie  €   3.630 
       €  51.275 
Resultaat boekjaar 2017 (negatief)   €   -3.370 
 
De bestemming van het negatieve resultaat ad € 3.370 kan als volgt worden gespecificeerd: 
Onttrekking aan de algemene reserve    €  - 7.421 
Toevoeging reserve kinderen en gezinnen  €    4.051 
       €   -3.370 
 
In 2017 is aan 355 kinderen (2016: 385 kinderen) en 64 gezinnen (2016: 69 gezinnen) hulp verleend. 
Daarnaast is door de ontvangst van giften, donaties en periodieke uitkeringen een bedrag van ca.  
€ 11.000 besteed aan overige projecten. 
 
Het bestuur streeft ernaar om ook in 2018 een zelfde aantal kinderen en gezinnen te kunnen helpen 
als in 2017. 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 2017. De opbrengst uit rentebaten zullen in 2018 naar verwachting lager zijn dan  
in 2017. 
 
Jos van der Burght, penningmeester 
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Sponsor gezocht voor …. 
 

 
 
Siddhi Vinod Kalvekatkar is een meisje van 8 jaar oud. Ze gaat graag naar 
school. Zij woont in de sloppenwijken in Mumbai. Haar vader is gehandicapt en 
werkt in de nabijheid als landarbeider. Hij verdient Rs 3000 (€ 40,=) per maand. 
Moeder werkt als schoonmaakster en verdient ook Rs 3000 per maand.  
Haar oudere broer zit ook nog op school. De inkomsten zijn zeer karig en ze 
kunnen nauwelijks in hun onderhoud voorzien. De schoolkosten kunnen ze dus 
niet betalen. De ouders vinden het belangrijk om hun kinderen naar school te 
laten gaan. Voor € 65,= per jaar kunt u dit kind sponsoren.  

 
 
 

 
 
 
Ayushika Anthony is 12 jaar oud. Ze heeft een zus van 16 jaar oud. Ook 
Ayushika gaat graag naar school. Ze is een goede leerling. De vader is 
electricien en moeder schoonmaakster. Ook hun inkomsten zijn zeer laag.  
Ayushika is een vriendelijk meisje die goed contact heeft met haar omgeving.  
Ze wonen in een zeer dichtbevolkte sloppenwijk in Jamtara. De ouders kunnen 
nauwelijks in hun dagelijkse kosten voorzien. 
Ook Ayushika zou blij zijn met een jaarlijkse bijdrage van € 65,= voor haar 
schoolkosten. 
 

 

 
Met een bijdrage van € 65,= per jaar zorgt u ervoor dat een kind in India naar school kan gaan. 
Hiervan worden schoolgeld, leermiddelen en eventueel een schooluniform bekostigd.  
We stellen het op prijs als u zich minimaal 3 jaar voor aan een kind verbindt, zodat hij/zij 
gegarandeerd een aanzienlijk deel van de opleiding kan afronden. 
 
 

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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