
Jaarverslag 2019 

Het jaar 2019 had een aantal thema’s:  

*Beleid en toekomst van onze Stichting.  

*Inzicht in waar de gelden aan besteed worden en de maandelijkse betalingen van de 

donaties aan de zusters.  

*De beleggingen van de aandelen, obligaties en liquiditeiten werden gezet middels risicovrij 

sparen. Doelstelling is er n u op gericht om een hoger rendement te behalen. 

*Middels een website meer bekendheid geven over wat de Stichting doet en daar gelden uit 

genereren. 

 

Het beleid van het bestuur van de Stichting is er op gericht om voorwaarden te scheppen met 

als doel dat de zusters in India hun werk onder de armste van de armen kunnen blijven doen. 

Immers zij hebben nauwelijks of geen inkomsten hiertoe. Vanuit het centrale centrum in 

Indore Nandanagar, worden de buitencentra aangestuurd. De Stichting is afhankelijk voor 

haar inkomsten van sponsoren en weldoeners.  Er is een tendens gaande dat het aantal 

sponsoren en weldoeners daalt enerzijds door overlijden. Wellicht anderzijds doordat in de 

tijd van zuster Baptista, zij de persoon was die haar netwerk onderhield maar ook in staat 

bleek om nieuwe weldoeners en sponsoren te werven.                                                                            

Wij vanuit de Stichting hebben er geen ruimte / tijd voor gehad en er voor gekozen niet te 

werven. Mede omdat alle bestuursleden gedurende het grootste deel van het jaar werkzaam 

zijn geweest in het arbeidsproces.  

 

De Stichting ziet al een aantal jaren een tendens dat de donaties teruglopen. Deze 
ontwikkeling is reëel en heeft aandacht binnen onze bestuursvergaderingen. Tevens heeft 
onze secretaris twee jaar geleden de projecten in India bezocht, omdat het voor de Stichting 
niet altijd even helder is hoe de gelden besteed worden. Verder heeft de Stichting ingezien 
dat wij de zusters kunnen begeleiden naar nieuwe manieren van begeleiden om uiteindelijk 
de armste mensen te  leren hoe zij onafhankelijk kunnen worden om zo zichzelf te kunnen 
helpen. Het nieuwe motto is: “van doneren naar investeren”, dat betekent dat we de zusters 
gaan voorbereiden op het moment dat zij ooit helemaal self supporting gaan zijn. 

 

De Stichting heeft in 2018 contact gelegd met een extern deskundige, die ervaring heeft in 

het opzetten van projecten in Azië en Afrika. Na verschillende gesprekken met deze externe 

deskundige gevoerd te hebben, waren de bestuursleden unaniem van mening dat hij de juiste 

persoon is die de projecten in India mogelijk een nieuwe impuls kan geven, waardoor zij in de 

toekomst meer bestaansrecht kunnen hebben. Tevens heeft zuster Ansumala afgelopen mei 

Nederland bezocht en zij heeft kennis gemaakt met de externe deskundige. Dit 

kennismakingsgesprek was een goede basis om met elkaar concrete afspraken te maken. 

Medio oktober hebben de externe deskundige en Thea Verstappen, onze secretaris, een 



aantal projecten in India bezocht. Zij hebben daar goede gesprekken gevoerd met de zusters 

en andere belanghebbenden en hebben er brainstorm sessies plaats gevonden.  Met het 

gevolg dat zusters en belanghebbende geënthousiasmeerd zijn om vorm te geven aan/ideeën 

ontwikkelen en mee te werken aan het opzetten van projecten.  Ze hebben een 'Transition 

team' van 9 zusters geformeerd en er vindt met een bepaalde regelmaat een telefonische 

vergadering plaats met de zusters, Thea Verstappen en de externe deskundige om de 

ontwikkeling actueel te houden en plannen meer te concretiseren. 

 

Ook dit jaar stelt de Stichting (hernieuwd) maandelijks de gelden (uit donaties) ter beschikking 

aan de zusters, dit vanuit vraag van de zusters. Iedere maand wordt door de zusters, voor de 

Stichting (penningmeester) een overzicht gemaakt waar de gelden aan besteed zijn. De 

Stichting vindt het belangrijk om transparant te zijn bij kritische  vragen van weldoeners of 

donateurs. In grote lijnen moet kenbaar gemaakt kunnen worden waar deze gelden aan 

besteed worden.                                                                                                                                               

Elk jaar wordt, door de penningmeester, een financiële verantwoording opgesteld. Deze 

jaarrekening wordt gecontroleerd door een extern financieel bureau. 

Middels gesprekken met de bank, heeft het bestuur zich geconformeerd aan het defensieve 

risicoprofiel wat door de bank nu en in de toekomst wordt gebruikt. 

De asset verdeling is als volgt: 

Bandbreedte: 

20-40%           Aandelen 

60-80%           Obligaties 

0%-20%          Liquiditeiten 

Toelichting  beleggingsprofiel: 

Het beleggingsprofiel dat is vastgesteld, wordt defensief genoemd. 

 

Het is bijna zover en de website van Stichting Sociaal Centrum Kerkpad is een feit 

(www.ssckerkpad.nl), middels de recente foto’s die gemaakt zijn tijdens het verblijf van Thea 

Verstappen en de externe deskundige wordt de website compleet gemaakt. 

 

Het bestuur vergaderde op 13 maart 2019, 19 mei 2019, 19 juni 2019, 12 november en 11 

december 2019 

 

 

http://www.ssckerkpad.nl/

