
Jaarverslag 2018 

S"ch"ng Sociaal Centrum Kerkpad Si6ard 

Het jaar 2018 had een aantal thema’s: 

Beleid en toekomst van onze s:ch:ng. 

Inzicht in waar de gelden aan besteed worden en de maandelijkse betalingen van de 
dona:es aan de zusters. 

Zijn de statuten van de s:ch:ng nog actueel en horen zij nog bij deze :jd. 

Hoe meer bekendheid geven over wat de S:ch:ng doet en daar gelden uit genereren. 

Het beleid van het bestuur van de S:ch:ng is er op gericht om voorwaarden te scheppen 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, 
worden de buitencentra aangestuurd. De S:ch:ng is aIankelijk 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 :jd van zuster Bap:sta, 
zuster Bap:sta de persoon was die haar netwerk onderhield maar ook in staat bleek om 
nieuwe weldoeners en sponsoren te werven. Zuster Bap:sta was een persoonlijkheid en zij 
had de vaardigheden om deze taak te volbrengen. Zij wordt onder andere hierbij als een 
gemis ervaren. 

Dit jaar is de S:ch:ng begonnen om maandelijks de gelden ter beschikking te stellen aan de 
zusters, dit vanuit vraag van de zusters. Iedere maand wordt door de accountant in Indore, 
aan de S:ch:ng (penningmeester) een overzicht gemaakt waar de gelden aan zijn besteed. 
De S:ch:ng vindt het belangrijk op transparant te zijn bij kri:sche  vragen van weldoeners of 
donateurs. In grote lijnen moet kenbaar gemaakt kunnen worden waar deze gelden aan 
besteed worden.                                                                                        
Elk jaar, wordt door de penningmeesters, een financiële verantwoording opgesteld. Door een 
externe accountant wordt een jaarrekening samengesteld. Deze jaarrekening is op verzoek 
opvraagbaar.  

De S:ch:ng is bezig met het onderzoeken of bestaande statuten gewijzigd kunnen worden, 
vervolgens wordt bestudeerd in hoeverre de huidige statuten nog actueel zijn. Dit onderzoek 
met eventueel de noodzakelijke stappen zullen in 2019 zijn vervolg krijgen. 



De S:ch:ng heeR onderzocht in hoeverre de website op Filantropie het juiste middel is om 
bekendheid te geven aan de S:ch:ng met als doel het aantal donateurs of sponsoren weer 
te laten groeien. Los van het fijn dat er achterstallig onderhoudt is op deze website en de 
afzonderlijke bestuursleden van de S:ch:ng niet over de deskundigheid beschikken om dat 
bij te werken, is de S:ch:ng van mening dat de Website op Filantropie niet het juiste middel 
is.                                                                                                                                                               
De S:ch:ng heeR een deskundige benaderd die de website voor een vriendschappelijke 
vergoeding gaat bouwen. Deze website zal medio 2019  opera:oneel zijn. 

Het bestuur vergaderde op:                                                                                                                      
21 maart 2018, 4 juli 2018 en op 12 december 2018. 
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