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JAARVERSLAG 2020
1. DOELSTELLING
De doelstelling van de stichting is onverkort gehandhaafd en dus niet gewijzigd.
2. BESTUUR
Het bestuur ziet er aan het eind van 2020 als volgt uit
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Imelda Elzinga, Santpoort-Noord
Fondsenwerving en communicatie
Ineke Janse, Amersfoort
3. CONTACTGEGEVENS
Het postadres van de stichting is:
Heinsiuslaan 22
3445XH Woerden
Het email-adres van de stichting is:
dovenschoolmadurai@gmail.com
De website van de stichting:
http://www.dovenschoolmadurai.nl
De facebook-pagina van de stichting is:
http://www.facebook.com/stichtingdovenschoolmadurai
Het twitter-account van de stichting is:
http://www.twitter.com/dovenschoolmadurai

4. WERKZAAMHEDEN IN 2020
Bestuursvergaderingen
Het bestuur had in 2020 geen fysieke vergaderingen. In plaats daarvan waren er vele
overlegmomenten om de voortgang van de actiepunten van de bestuursvergaderingen te
monitoren en af en toe nieuwe ontwikkelingen te bespreken: per email en zonodig
telefonisch.

Activiteiten
Vanwege de covid19-crisis zijn er geen sponsor- of andere wervingsacties uitgevoerd.
5. RESULTATEN
Hieronder ziet u de (financiële) resultaten over 2020 in relatie met 2019 staan.
Sponsors/donateurs 2020
In 2020 had de stichting 3 sponsors, samen goed voor € 2405.92
In 2020 had de stichting 20 donateurs, samen goed voor € 5542.50
Sponsors/donateurs 2019
In 2019 had de stichting 4 sponsors, samen goed voor € 8304.74
In 2019 had de stichting 26 donateurs, samen goed voor € 5055.Inkomsten/uitgaven
In 2019 bedroegen de totale inkomsten € 13359.74 en de gemaakte kosten € 327.71
(bankkosten en website)
In 2020 bedroegen de totale inkomsten € 7948.42 en de gemaakte kosten € 386.36
(bankkosten en website)
6. Projecten
Zoals reeds aangegeven zag het bestuur zich genoodzaakt hierbij te beperken tot
ondersteuning van de loonkosten.
De school wordt erkend door de overheid. In totaal zijn er momenteel bijna 200 leerlingen
geregistreerd. Daarvan volgen er zo’n 160 onderwijs bij de dovenschool, de anderen volgen, onder
verantwoordelijkheid van de dovenschool, programma’s in het reguliere onderwijs. Er zijn 27
leerkrachten in dienst, waarvan slechts een klein deel betaald kan worden van de overheidssubsidie
(5). De ondersteuning die Stichting Dovenschool Madurai geeft, is goed voor zo’n 8 leerkrachten.
Om een klein beetje continuïteit te kunnen geven houden we steeds een buffer van € 5000,- in kas
zodat we onze steun steeds voor 2 kwartalen kunnen garanderen. In 2020 hebben we hiervoor in
totaal € 10.000 gedoneerd.
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