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Hoofdstuk 1: Stichting Vrienden van Bandra East 
 
Statutaire doelstelling 
De statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden van Bandra East is opgenomen 
in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: 
•De Stichting heeft ten doel hulp te bieden aan kansarme kinderen en jongeren in de 
stad Mumbai, of andere plaatsen in India. Deze kinderen en jongeren worden door 
verifieerbare bronnen aldaar aangemeld. Deze hulp is met name daarop gericht dat 
deze kinderen in de gelegenheid worden gesteld onderwijs te volgen. Voorts wordt 
hulp verleend in de vorm van ondersteuning van projecten ten behoeve van 
straatkinderen/jongeren in het werkgebied van de verifieerbare bronnen aldaar. 
•Verifieerbare bronnen als bedoeld in de vorige alinea worden gedefinieerd als volgt: 
als zodanig door het bestuur van de Stichting vastgestelde natuurlijke of 
rechtspersonen in India, waaronder de Norbertijnen aldaar, die middels door het 
bestuur van de Stichting vast te stellen werkwijze op regelmatige basis 
verantwoording afleggen over de besteding van de door de Stichting aan hen 
overgemaakte bedragen. 
•De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door financiële middelen 
ter beschikking te stellen voor die hulp. Hiermee kunnen onder meer de primaire 
voorzieningen voor het volgen van onderwijs betaald worden (schoolgeld, 
schoolboeken, schooluniformen en dergelijke), alsmede de projecten voor 
straatkinderen gefinancierd worden. 
 
Wat doen wij? 
De Stichting Vrienden van Bandra East zet zich in voor de kansarme kinderen in de 
sloppenwijken en platteland van India. Zij doet dit door kinderen de mogelijkheid te 
bieden om basisonderwijs te volgen. Met scholing en een diploma op zak kunnen 
deze kinderen veelal op eigen kracht verder.  
Eveneens tracht de Stichting projecten te ondersteunen voor straatkinderen en 
jongeren, bijvoorbeeld door de bouw van klaslokalen en kindertehuizen.   
Het gemeenschappelijke doel van al deze projecten is om kansarme kinderen en 
jongeren te helpen bij hun ontwikkeling en hen daarmede uitzicht te bieden op een 
menswaardig bestaan.    
 
Kinderen  
De Stichting Vrienden van Bandra East wil het financieel mogelijk maken om arme 
kinderen van 5 tot 18 jaar de primary en secundaryschool  af te kunnen laten ronden. 
Dit zijn kinderen uit voornamelijk sloppenwijken of van het platteland.    
 
Ouderloze en gehandicapte kinderen  
Ouderloze en gehandicapten kinderen vormen een aparte categorie. Deze kinderen 
hebben extra financiële ondersteuning nodig. Ze wonen vaak in een pleeggezin of 
een tehuis.   
 
Gezinnen  
Naast individuele kinderen zet de Stichting zich ook in voor zeer arme gezinnen.  
Deze gezinnen leven, zelfs naar Indiase maatstaven, ver onder de armoedegrens. 
Zonder hulp is het voor deze gezinnen onmogelijk hun kinderen naar school te laten 
gaan. De financiële hulp voorkomt dat de kinderen moeten gaan werken om bij te 
dragen aan het inkomen van het gezin (kinderarbeid, bijvoorbeeld in steengroeven).    
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Hoofdstuk 2: Onze betrokkenheid met India 
 
Omgevingsfactoren 
India is een uitgestrekt land met vele culturen, vele talen, vele godsdiensten. Het heeft een 
ingewikkeld kastensysteem. De website www.landenweb.nl verstrekt geactualiseerde 
achtergrond informatie met betrekking tot o.a. geschiedenis, economie, bevolking en 
samenleving van India. 
India behoort tot de sterk groeiende economieën, met een (gemiddeld) groeicijfer van 7% 
over de voorbije jaren. De snelle groei is voornamelijk te verklaren door de groei van een 
consumerende middenklasse, de grote beschikbaarheid van zowel goed opgeleide als 
minder geschoolde arbeidskrachten en aanzienlijke buitenlandse investeringen.  
De groei van de welvaart heeft zich evenwel beperkt tot bepaalde geïndustrialiseerde regio’s 
en de urbane centra. Het grootste deel van de bevolking van India heeft tot op dit moment 
nog niet of in zeer geringe mate geprofiteerd van deze welvaartstoename. De  
inkomensverdeling is nog immer zeer onevenwichtig. Het verschil tussen arm en rijk lijkt 
alleen maar groter geworden. Op het platteland woont ca. 70% van de bevolking (totaal ca. 
1,3 miljard mensen) waarvan 30% onder de armoedegrens leeft.  
Vrouwen verkeren in een ondergeschikte positie, er is nog steeds sprake van kindhuwelijken 
en van kinderarbeid in vreselijke omstandigheden. 
De problematiek in India is ingewikkeld en houdt zichzelf in stand. Het kastensysteem, dat 
weliswaar officieel is afgeschaft, rechtvaardigt nog steeds onderdrukking van met name de 
Dalits en de Tribals. Deze bevolkingsgroepen staan in feite buiten de maatschappij en 
worden onderdrukt en achtergesteld. Op het platteland is de indeling in kasten nog 
prominent aanwezig en dat zal voorlopig nog wel zo blijven. 
Armoede en honger dwingen tot grootschalige kinderarbeid en de uitgestrektheid van het 
land maken gezondheidszorg en onderwijs voor velen slecht bereikbaar. Stichting Vrienden 
van Bandra East voelt zich grenzeloos betrokken bij de kansarmen van dit land. 
 
Doelgroep 
De doelgroep van de Stichting Vrienden van Bandra East betreft met name Dalits 
(kastenlozen) die worden gediscrimineerd door de bovenklassen alsmede de Tribals 
(stammen) die zich aan de onderkant van de samenleving bevinden. 
 
Missie  
Onze missie is het daadwerkelijk vorm geven aan solidariteit met mensen die in India in 
achterstandsituaties leven door hen te ondersteunen in hun lichamelijk, sociaal en 
geestelijk/spiritueel welzijn. Door financiële steun te verlenen aan projecten voor de 
kansarmen in India, met name aan kinderen, jongeren, zieken en achtergestelde 
groeperingen, ongeacht kaste of religie.   
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De Stichting Vrienden van Bandra East  is in de navolgende deelstaten actief: 
 

• Uttar Pradesh 
• Madhya Pradesh 
• Maharashtra 
• Karnataka 
• Kerala 
• Tamil Nadu 
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Hoofdstuk 3: Realisatie van de missie 
 
De Stichting Vrienden van Bandra East tracht haar missie onder meer te 
verwezenlijken door: 
•Een keer per jaar ontvangen de sponsoren een nieuwsbrief.  
•Donoren ontvangen actuele informatie over het kind of gezin wat zij sponsoren. 
•Bestuursleden spreken hun persoonlijke netwerk aan om bekendheid te geven aan 
de Stichting Vrienden van Bandra East.    
 
Aanvragen 
 
Aanvragen voor ondersteuning ontvangt de Stichting middels projecthouders in India 
welke zelf het verzoek ontvangen middels schoolhoofden en onderwijzers. 
De projecthouders zelf beoordelen eveneens de aanvraag waarbij met name naar de 
financiële situatie en de motivatie van het kind voor school en het gezin wordt 
gekeken. De aanvragen dienen voorzien te zijn van een gedetailleerde 
projectplanning waarbij onder meer wordt gekeken naar lokaal draagvlak. 
Op basis hiervan wordt een aanvraag behandeld in de bestuursvergadering van de 
Stichting Vrienden van Bandra East. 
 
Toekenning  
 
Op basis van de verstrekte informatie aan de Stichting wordt de aanvraag al dan niet 
goedgekeurd door het bestuur. Voor de beheersbaarheid en goede controle kiest de 
Stichting er bewust voor om niet meer dan 500 kinderen te sponsoren en dat op een 
beperkt aantal locaties. 
De projecthouders houden nauwlettend de vorderingen bij van de gesponsorde 
kinderen en de gezinssituatie en rapporteren hierover aan de Stichting.  
Zij zien er tevens op toe dat het geld ook voor het beoogde doel wordt gebruikt.  
De gelden worden rechtstreeks, middels de Stichting Solidair met India, aan de 
betreffende school betaald, welke vervolgens zorgt voor de schooluniformen en 
schoolboeken. 
De Stichting heeft regelmatig contact met de projecthouders over de kinderen en 
gezinnen en ontvangt jaarlijks een rapport met de leerresultaten per kind.   
Daarnaast ontvangt de Stichting voortgangsrapportages en eindrapportages met 
eindfacturen.   
 
WERVING GELDEN 
 
De gelden worden verkregen door: 
•Sponsor voor een kind of gezin; 
•Sponsor worden voor een vast jaarlijks bedrag; 
•Eenmalige schenking of legaat   
 
Sponsor voor een kind of gezin 
De Stichting is op zoek naar sponsoren die zich voor ten minste drie jaar willen 
verbinden voor het steunen van een regulier kind, een ouderloos of gehandicapt kind 
of een gezin. In alle gevallen is het doel dat het kind een substantieel deel van de 
primary en secundary school kan doorlopen. Sponsoren ontvangen van de Stichting 
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Vrienden van Bandra East van het betreffende kind of gezin een foto en een 
beschrijving van de gezinssituatie. Jaarlijks ontvangt de sponsor een rapportage over 
'jouw' kind of gezin en een kerstkaart.   
 
Sponsor worden voor een vast jaarlijks bedrag  
Deze jaarlijkse donatie wordt gedaan voor minimaal vijf jaar. Desgewenst kan de 
sponsor het doel van de donatie aangeven. Het geld wordt in ieder geval besteed 
aan het doel van de donatie.  
Vooraf kan de sponsor informeren naar lopende projecten en projecten waarvoor 
sponsoren worden gezocht.   
 
Eenmalige schenking of legaat   
 
Het is mogelijk om de Stichting op te nemen in een testament.   
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Hoofdstuk 4: Marketing activiteiten als gevolg van de doelstelling 
 
Naamsbekendheid Stichting 
Door de terugloop in het verkrijgen van sponsorgelden is het meer dan voorheen belangrijk 
naam te krijgen als Stichting.   
Voor de Stichting zelf en voor alle (potentiële) sponsoren is het belangrijk dat transparant en 
helder is hoe de gelden worden besteed. Jaarlijks wordt een financieel verslag gemaakt dat 
daarover duidelijkheid verschaft en dat aan sponsoren (op verzoek) wordt verstrekt.  
Ook ontvangen sponsoren van projecten tussentijdse, halfjaarlijkse en eindrapportages, 
zodat zij persoonlijk op de hoogte worden gehouden van de voortgang inzake de sponsoring 
van kind en/of gezin. 
 
Nieuwe sponsoren 
De huidige sponsoren behoren veelal tot de “seniorengroep” en zullen op langere termijn 
geen gelden meer (kunnen/willen) overmaken. Om die reden is het belangrijk nieuwe 
sponsoren te zoeken. Daarnaast zullen de mogelijkheden van nieuwe wervingsacties 
moeten worden onderzocht en worden vormgegeven. 
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Hoofdstuk 5: Organisatie 
 
De organisatie van de Stichting Vrienden van Bandra East wordt gevormd door het bestuur 
en de vrijwilligers. Er bestaat een nauwe samenwerking met de projecthouders in India die 
direct betrokken zijn bij de aanvraag en uitvoering van de projecten aldaar. De 
projecthouders onderhoudt de contacten met de plaatselijke schoolhoofden en onderwijzers.  
  
Bestuur 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie doch maximaal 
zeventien leden.   
Het huidige bestuur telt 5 bestuursleden. Het bestuur komt voor vergadering bijeen zo vaak 
als nodig is. 
De belangrijkste taken van het bestuur van de Stichting zijn: 

• Verzorgen van de boekhouding en administratie. 
• Bewaking voortgang projecten in India en tijdige verslaglegging. 
• Verzorgen van verslaglegging aan donoren. 
• Uitbrengen van Nieuwsbrieven en overige publiciteit. 
• Contacten onderhouden met ons netwerk in Nederland en India. 
• Verbreden netwerk door de Stichting Vrienden van Bandra East onder de aandacht te 

brengen. 
• Sociale media actueel houden. 
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Hoofdstuk 6: Financieel 
De financiële administratie en de sponsoradministratie geven het bestuur en de 
vrijwilligers permanent inzicht in de actuele stand van zaken.  
 
Begroting 
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld gebaseerd op de lopende en te verwachten 
nieuwe projecten. Tevens wordt een begroting opgesteld voor de kosten van de 
bedrijfsvoering. 
De begroting wordt vastgesteld in de bestuursvergadering. 
 
Jaarrekening en jaarverslag 
Middels de jaarrekening en het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af aan de 
huidige en toekomstige sponsoren omtrent het gevoerde beleid. 
De jaarrekening wordt opgesteld conform de richtlijn fondsenwervende instellingen  
(RJ-650) en wordt vastgesteld in de bestuursvergadering. 
  
Voor zover bepaalde informatie niet in dit beleidsplan is opgenomen wordt verwezen 
naar de jaarrekening alsmede het jaarverslag. 
 
Afwezigheid winstoogmerk 
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
De stichting laat de met de activiteiten behaalde baten maximaal ten goede komen 
aan haar doelstellingen. 
 
Bestemming liquidatiesaldo 
Zoals blijkt uit artikel 13 lid 6 van de statuten zal een eventueel batig saldo van de 
ontbonden stichting worden besteed overeenkomstig het doel van de Stichting. 
 
Beheer van de verkregen gelden en de besteding hiervan  
Het beheer van de verkregen gelden is gericht op het voorkomen van 
waardevermindering van de ontvangsten van sponsoren. 
De van sponsoren verkregen gelden alsmede de overige inkomsten worden, voor 
zover deze niet direct nodig zijn ter financiering van de projecten, voor een bepaalde 
termijn op een spaarrekening gezet. 
In gezamenlijk overleg tussen het bestuur en de penningmeester bepalen deze of 
bedragen ten behoeve van het project kunnen worden overgemaakt. Voor het 
overmaken van bedragen naar de projecten in India maakt de Stichting Vrienden van 
Bandra East gebruik van de faciliteiten van de Stichting Solidair met India te 
Heeswijk. Bedragen worden in eerste instantie naar laatstgenoemde Stichting 
overgemaakt. Deze zorgt op haar beurt weer dat de bedragen naar de 
desbetreffende instanties in India worden overgemaakt. 
 
De Stichting vrienden van Bandra East streeft er naar om de kosten voor “werving 
baten” en “beheer en administratie” zo gering mogelijk te houden. Zij tracht deze 
kosten te dekken door verkregen baten uit beleggingen en eventuele overige baten.  
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Vermogen van de Stichting 
Op grond van artikel 7 en 8 van de statuten “bestuursbevoegdheid en 
vertegenwoordiging” heeft geen enkel persoon doorslaggevende zeggenschap 
binnen de Stichting Vrienden van Bandra East.  Aldus kan geen enkele persoon 
beschikken over het vermogen van de Stichting Vrienden van Bandra East als ware 
het eigen vermogen. 
 
De Stichting Vrienden van Bandra East houdt niet meer vermogen aan dan 
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten 
behoeve van de doelstelling van de Stichting. 
 
Het vermogen van de Stichting Vrienden van Bandra East bestaat uit een algemene 
reserve en een reserve kinderen en gezinnen. 
 
Onder de algemene reserve is opgenomen een vrij besteedbare reserve ten behoeve 
van de doelstelling van de Stichting. Dit bedrag wordt extra aangehouden omdat 
door teruglopende sponsorgelden het steeds moeilijker wordt om projecten, 
waarvoor de verplichtingen voor meerdere jaren zijn aangegaan, te kunnen blijven 
financieren. Daarnaast wordt deze reserve aangehouden wanneer verliezen ontstaan 
in geval de exploitatiekosten van de Stichting onvoldoende gedekt worden door 
baten uit beleggingen en overige baten. 
 
Onder de reserve kinderen en gezinnen is opgenomen het bedrag wat nog 
beschikbaar is voor het financieren van projecten, in geval hier geen sponsoren voor 
zijn. 
 
Beloningsbeleid 
Op grond van artikel 4 lid 5 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen 
beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door 
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
De vrijwilligers welke bij de Stichting Vrienden van Bandra East werkzaam zijn 
ontvangen hiervoor desgewenst een fiscaal toegestane kostenvergoeding. Verder  
hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 
werkzaamheden gemaakte kosten. 
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Hoofdstuk 7: Publicatie 
 
De Stichting Vrienden van Bandra East voldoet aan haar publicatieplicht door middel 
van de website www.vvbe.nl. 
Hier zijn opgenomen zowel de meest actuele jaarrekening, het jaarverslag  alsmede 
het beleidsplan. 
 
Voor akkoord 
Vastgesteld in de bestuurvergadering d.d.  9 juni 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


