
 

JAARVERSLAG 2014 
 

1. DOELSTELLING 

De doelstelling van de stichting, zoals die is vastgelegd in de statuten,  is in 2014 onverkort 

gehandhaafd en niet gewijzigd.  

 

2. BESTUUR  

De samenstelling van het bestuur is in 2014 uitgebreid meteen bestuurslid zijnde mevrouw Ineke 

Jansen te Amersfoort. Bij het afsluiten van het kalenderjaar 2014 is de samenstelling van het bestuur 

als volgt 

Voorzitter  Lies Melse, Woerden 

Secretaris  Hans Schouwenaar, Tilburg 

Penningmeester Imelda Elzinga, Haarlem 

Fondsenwerving Annekoos Littel, Woerden 

Social Media  Girija Nederstigt, Hoofddorp 

Communicatie  Ineke Janse, Amersfoort 

 

3. CONTACTGEGEVENS 

Het postadres van de stichting is:  

HEINSIUSLAAN 22 

3445XH WOERDEN 

Het email-adres van de stichting is: info@dovenschoolmadurai.nl 

 

De website van de stichting is: http://www.dovenschoolmadurai.nl 

 

De Facebookpagina van de stichting is: http://www.facebook.com/stichtingdovenschoolmadurai 

 

Het Twitter account van de stichting is: http://www.twitter.com/dovenschmadurai 

  

mailto:info@dovenschoolmadurai.nl


4. WERKZAAMHEDEN IN 2014 

BESTUURSVERGADERINGEN 

Het voltallige bestuur had in 2014 vijf vergaderingen, nl. op 27 januari, 31 maart, 2 juni, 15 

september en 10 november. Daarnaast waren er veel  -vaak bilaterale, overleg momenten om de 

voortgang van actiepunten (vanuit de vergaderingen) en projecten in India te monitoren.  

 

AKTIVITEITEN 

Presentaties en andere contacten 

Er zijn in 2014 presentaties verzorgd voor resp. inhoudelijke besprekingen geweest inzake financiële 

of andere sponsoring met de volgende organisaties 

- Lionsclub Castellum Laurum, Woerden 

- Rotaryclub Woerden 

- Stichting Zooom, Woerden 

- Lutherse Kerk, Woerden 

- SPCO (schoolbestuur), Woerden 

- Kalsbeek College, Woerden 

- Margrietschool, Woerden 

Bij de presentaties is gebruik gemaakt van een standaard PowerPoint presentatie (Girija Nederstigt)  

en een filmpje (Sarah Schouwenaar). Een nieuw filmpje is bijna klaar en zal vanaf begin 2015 gebruikt 

kunnen worden bij presentaties. 

 

Door enkele donateurs  is op gelegen momenten (verjaardagen en andere feesten) het initiatief 

genomen om donateurs te werven en/of direct geld in te zamelen voor de stichting. 

Nieuwsbrieven 

De nieuwsbrief van de stichting is in 2014 drie keer verschenen: op 27 februari, 24 juni en 22 

december. De nieuwsbrief wordt in een (digitale) oplage van ruim 60 verspreid via email. 

 

Social Media 

Facebook is in 2014 in toenemende mate gebruikt om initiatieven zowel vanuit de stichting als 

informatie vanuit het YMCA Madurai te communiceren. Hoewel het bereik natuurlijk beperkt blijft 

tot andere FB gebruikers, lijkt het bij hen in ieder geval tot enthousiasme te leiden.  Eind 2014 waren 

er ruim 70 actieve volgers. 

Website 

Met hulp van Zoooom (samenwerkingsverband zzp’ers in Woerden) is in 2014 begonnen met een 

nieuw ontwerp van de website. De afronding hiervan zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 

2014 plaatsvinden.  

Subsidieaanvragen bij derden 

Er zijn in 2014 geen subsidieaanvragen bij derden ingediend. 

Projectoverleg YMCA Madurai 

Met de directie van de dovenschool resp. YMCA in Madurai wordt structureel overleg gevoerd over 



de investeringen die wij als stichting mogelijk willen maken. In 2014 kreeg dit op een bijzondere 

manier vorm omdat voorzitter Lies Melse in Madurai op bezoek is geweest, en met bestuur en 

directie de recente ontwikkelingen en plannen voor de toekomst heeft besproken. 

Bij de toekenning van onze donaties houden wij ons aan de gedachte dat concreet zichtbare doelen 

en resultaten voor donateurs het meest motiverend zijn om te helpen. Een sprekend voorbeeld was 

in 2014 de nieuwe waterput die met een donatie van onze stichting is geslagen. 

In ons jaarverslag van 2013 gaven wij echter al aan besloten te hebben jaarlijks een vastgesteld 

bedrag ter beschikking te stellen voor loonkosten. Daarmee garanderen wij immers onderwijs voor 

een groot aantal kinderen. In 2014 heeft het bestuur besloten om –mits de inkomsten dat toelaten, 

per kwartaal € 2500 aan loonkosten te doneren. 

Daarnaast is in 2014 ook gekeken naar bijzondere onderwijsactiviteiten die niet of onvoldoende 

vanuit de reguliere subsidies kunnen worden bekostigd; denk daarbij aan e en training Life Skills 

waarbij de leerlingen getraind worden in dagelijkse praktische vaardigheden om zich in het 

maatschappelijk verkeer te kunnen bewegen (transport (bus, trein) boodschappen doen, etc.). 

Zie voor het volledige overzicht van investeringen het financiële jaarverslag.  

 

5. RESULTATEN 

Het is goed om de resultaten van ons werk te kwantificeren. U ziet ze hieronder  staan. 

Donateurs 

Het aantal donateurs bedroeg in 2014: 47 (2013: 69). 

Het door donateurs bijeengebrachte geld bedroeg € 7304,98 (2013: € 8104). 

Sponsors 

In 2014 had de stichting 9 sponsors (6 in 2013) die gezamenlijk € 19365,91 bij elkaar brachten (2013: 

€ 11362). 

 

Inkomsten en kosten 

De totale inkomsten in 2014 bedroegen 26605,91 (2013: € 19466). 

De gemaakte kosten waren in 2014 € 395 (in 2013 € 84). 

Investeringen 

Er is in 2014 voor € 24700 geïnvesteerd  in projecten en loonkosten voor de dovenschool (in 2013 

voor € 3840). 

Zie hiervoor ook punt 6. 

Voor een gedetailleerd overzicht van de resultaten verwijzen wij u nogmaals naar het financiële 

jaarverslag. 

 

6. Projecten Dovenschool Madurai 

In 2014 heeft de stichting de volgende projecten financieel mogelijk gemaakt 

Maalmachine (grinder) 300 
Waterpomp 1300 

Renovatie “diner block” 4000 
Achterstallig onderhoud schoolgebouw 3000 



Life Skill training 500 

Bijscholing leraren 350 

Exposure visits & camps 450 
Counseling ouders 300 

Bijeenkomst oud leerlingen 250 
Speciale leermiddelen 250 

Kerstmaaltijd met ouders en leerlingen (335 pers.) 600 
Nieuwe schooluniformen 2400 

Schoolreisje (speciale gift van een donateur voor dit doel)  1000 

TOTAAL Projecten 14700 
 

Daarnaast is per kwartaal € 2500 aan loonkosten gedoneerd, in totaal € 10.000 over 2014.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 


