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Beste lezer,

In dit jaarverslag kunt u lezen welke financiële steun wij in 2010 gaven aan projecten 
voor de allerarmsten in het zuiden van India. Projecten die (mede) zijn opgezet door 
pater Frans Schlooz of vanuit zijn ideeën over hulpverlening. Onderwijs was en is een 
belangrijk speerpunt hierin. Ook in 2010 ging daar weer een groot deel van de ontvan-
gen donaties naartoe. Door te investeren in een opleiding kan een structureel einde 
worden gemaakt aan de armoede van veel mensen. 

In 2010 werden ook diverse bouwactiviteiten mede mogelijk gemaakt door onze stich-
ting. Bijvoorbeeld de bouw van huisjes voor gypsies, een zeer arme en verstoten groep 
in India. Ook droegen we onze steentjes bij aan de bouw van een meisjesinternaat 
voor de Children’s Village in Veeralur. Eerder berichtten we in onze circulaires al over 
deze twee projecten.

Duurzaamheid sijpelt gelukkig ook steeds meer door in de projecten die wij onder-
steunen. Zo ging er, mede dankzij een subsidie van het Global Durability Fund, geld 
naar een keuken op basis van zonne-energie voor een van de instituten die wij  
steunen. Ook werd in een jongensinternaat een biogassysteem gerealiseerd waar-
mee koeienmest wordt omgezet in stroom. 

Met dit jaarverslag vertellen wij u vooral de cijfertjes achter 
de projecten die wij ondersteunen. Op onze website 
www.stichtingpaterschlooz.nl en in onze circulaires vertellen 
wij meer over de verhalen erachter. Ook als u vragen heeft, 
zijn wij uiteraard altijd bereid deze te beantwoorden. 
Onze contactgegevens vindt u in dit jaarverslag. 

Tot slot ben ik blij om te kunnen melden dat ook in 
2010 weer minimaal 99 cent van iedere gedoneerde 
euro naar de projecten ging. Een percentage dat we 
vanaf onze oprichting ieder jaar weer halen en waar 
we trots op zijn. Ik hoop dan ook dat u het werk van 
onze stichting zult (blijven) steunen. 

De voorzitter,
J.H.M. Boels

Voorwoord
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Stichting Pater Schlooz in het kort

Rechtsvorm
Stichting, statutair gevestigd in Venlo, Nederland.

Correspondentieadres
Parkweg 5b, 6212 XN Maastricht. Nederland

Bestuursleden en functies
J. Boels, voorzitter
Mr. P. Boels, secretaris
Drs. G. Beijer, penningmeester
P. Caris, lid
Drs. M. Frencken, lid
P. Op Heij RA, lid
G. Schoorl, lid

Comité van aanbeveling
Mr. H. van den Broek
Voormalig minister van Buitenlandse 
Zaken en Eurocommissaris.

Drs. R.P.H.M. van der Linden 
Voorzitter van de Eerste Kamer van de 
Staten Generaal

Dr. H.O.Ch.R. Ruding
Voormalig minister van Financiën.

Mr. W.F.C. Stevens
Voormalig lid Eerste Kamer 
der Staten-Generaal.

Structuur organisatie
Particulier hulpverleningsinitiatief.
Alle bestuursleden werken onbezoldigd 
en zonder onkostenvergoeding.

Donateurs
- circa 700 donateurs

Communicatie
-  www.stichtingpaterschlooz.nl
-  info@stichtingpaterschlooz.nl
-  nieuwsbrieven
-  jaarverslagen
-  folders
-  presentaties

Missie
Stichting Pater Schlooz ondersteunt 
relatief kleinschalige proje cten met 
een  maximaal sociaal rendement. 
De  stichting ziet er op toe dat van 
elke gedoneerde euro minimaal 
99 cent ten goede van de projecten 
in India komt.

Werkwijze
-  Onder plaatselijke leiding met toezicht en    
 financiële steun vanuit Nederland 
-  Vraaggericht; inspelen op noden en behoef-
 ten, rekening houdende met advies plaatse-
 lijke deskundigen
-  Bestuur besluit over toekenning donaties
-  Eenmalige of jaarlijks terugkerende donaties
-  Donaties soms in samenwerking met andere 
 hulpverleningsinstanties, o.a. Cordaid

Selectie projecten
Jaarlijks ontvangt de stichting zo’n 10 tot 20 aan-
vragen uit India. De stichting hanteert de volgende 
criteria:
-  kleinschalig project
-  maximaal sociaal rendement
-  advies plaatselijke Salesianen en/of contact-  
personen

Registratie en erkenning
Stichting Pater Schlooz is erkend als ANBI, een 
algemeen nut beogende instelling. Dit betekent 
dat, afhankelijk van de eigen situatie, de gift moge-
lijk aftrekbaar is voor de belastingdienst en dat er 
vrijstelling is van schenkingsrechten.  

Donaties en kosten

  2010 2009
  € €
 Donaties 233.723 253.715
 Kosten 1.565 817

Werkgebied Tamil Nadu, India
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Projecten
Stichting Pater Schlooz  ondersteunt  meer dan 20 projecten in 7  categorieën: 

•	 onderwijs		 •	 huisvesting	 •	 opvang/onderwijs											•				
•	 landbouw	 •	 Milieu/energie	 •	 sociale	begeleiding	

De projecten zijn  gestart door pater Schlooz of door de  lokale  Salesiaanse paters die zijn werk
voortzetten.

medische zorg/opvang

 
Onderwijs

- SMES 600 beurzen
- Don Bosco School Varadarajanpet
 (circa 1.700 leerlingen)
- Sacr. Heart Church Polur
 (circa 1.000 leerlingen)
- Agro Tech ITC Polur
- Dbica Chennai (media-opleiding)
- Dbice Trichy (media-opleiding)
- Holy Family Church Pavunjur
 (circa 900 leerlingen)
- Pius X Church Perambalur
- Sacr.Heart Church Thennangudy

 
Landbouw

- Waterputten in Varadarajanpet en  in
 Thennur

 
Huisvesting

- Gypsies Thirukazukundram
- Veeralur (internaat voor 60 meisjes)
- Sisters Home

 
Milieu/energie

- Solar project Manikandam
- Biogas project Sagayathottam

 
Opvang / onderwijs  

Tehuizen voor zwerfkinderen te:
- Anbu Ilam Salem
- Don Bosco Home Pondycherry 
- Home Away From Home Kavarapettai

 
Sociale begeleiding

- Sociaal project Varadarajanpet
 (steun voor circa 500 armen)
- Help Families Polur

 
Medische zorg / opvang

- Pope John’s Garden (melaatsen-dorp)
- Thomas Mount Hospital Chennai
- Hiv/Aids project 

STICHTING PATER SCHLOOZ
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Niemand heeft het recht om in zijn eentje 
gelukkig te zijn.
Dat was het levensmotto van pater Frans Schlooz 
(1912-1998). Deze uit Venlo afkomstige  Salesiaanse 
 missionaris  zette zich ruim  zestig jaar in voor de 
 allerarmsten in het zuiden van India. Om hen een 
 betere  toekomst te  geven, zette hij scholen op, 
stond hij aan de basis van tehuizen voor wees- en 
 zwerfkinderen en wijdde hij zich aan een 
 onderkomen voor melaatsen die,  verstoten uit de 
samenleving, in een  besloten  omgeving  veiligheid 
en  verzorging vonden.  Daarnaast was hij 
 initiatiefnemer van vele andere  medische en sociale 
 projecten. 

Pater Schlooz was een creatieve ‘ on der  nemer’ die 
met weinig geld veel wist te  bereiken. Om zijn pro-
jecten  financieel te steunen werd in 1959 een spe-

ciaal fonds en in 1970  Stichting Pater Schlooz 
 opgericht. Na de dood van  pater Schlooz in 1998 
werden de projecten  voortgezet door lokale 
Salesianen die in zijn voetsporen zijn getreden. 
 Stichting Pater Schlooz blijft zich inzetten om de pro-
jecten  financieel te  ondersteunen.

Tamil Nadu, India
Tamil Nadu, de deelstaat waar Stichting Pater 
Schlooz actief is, is  extreem arm. Met name voor 
de dalits - de zogenaamde  kastenlozen - op het 
platteland zijn goed  onderwijs, voedsel en 
 medische zorg geen  vanzelfsprekendheid. Voor 
hen zoeken wij dan ook naar  middelen en steun. 

Pater Frans Schlooz
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Hierbij geldt: van iedere gedoneerde euro gaat mini-
maal 99 cent naar de  projecten! 

De rijkdom van Pater Schlooz
De dankbare aanraking door een verzorgde 
 lepralijder, de glimlach van een arme  weduwe met 
 kinderen of de van trots stralende  dakloze 
 weeskinderen die hun  opleiding tot  naaister of 
 timmerman voltooid hadden,  maakten dat  pater 
Frans Schlooz zich heel rijk voelde. Met zijn ontwa-
penende  charme en overtui   gings kracht wist hij 
vele  fondsen bij  elkaar te  bedelen,  waardoor hij 
zijn  plannen en ideeën kon  uitvoeren. Met als 
 gevolg een betere toekomst voor vele ‘kanslo-
zen’.

Met grenzeloze energie zette pater Schlooz zich 
ruim zestig jaar in voor de allerarmsten. Hij werd 
zelfs rond zijn  tachtigste nog  gevraagd om in een 
nieuw dorp,  Varadarajanpet, het  zoveelste project 
van nul af aan op te zetten. En ook dat werd weer 
een succes. 

Volgeling van Don Bosco
Pater Schlooz was een Salesiaan. Salesianen zijn 
volgelingen van de  Italiaanse  priester  Giovanni 
Bosco (1815-1888), kortweg ‘Don  Bosco’ 
genoemd. Don Bosco wilde  verbetering brengen 
in de situatie van  achtergestelde,  kansarme jonge-
ren en richtte hiervoor in 1859 de  religieuze 
 congregatie der Salesianen op. Ook nu nog wor-
den de  projecten van Stichting Pater Schlooz veelal 
door lokale Salesianen uitgevoerd.

STICHTING PATER SCHLOOZ
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Stoomkeuken en toiletten in Polur

Voor de kinderen  van het internaat (circa 150 tot 200) van 
de school in Polur (1.000 leerlingen) is een stoomkeuken 
geïnstalleerd. Ook zijn in 2010 in Polur toiletten gebouwd 
voor een nabijegelegen (lagere) school met circa 400 
kinderen.
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Bestuurverslag 2010 
In het verslagjaar 2010 heeft de Stichting Pater 
Schlooz invulling kunnen geven aan haar doelstel-
lingen door financiële steun aan 21 projecten. Deze 
projecten zijn allemaal voorzien van een financiële 
onderbouwing. Over het verslagjaar 2010 is een 
bedrag overgemaakt van in totaal € 233.723 (zie 
specificatie op pagina 14). 

In het verslagjaar 2010 zijn besluiten genomen ten 
aanzien van de financiële steun in het kalenderjaar 
2011. Deze besluiten zijn ook in 2010 gecommuni-
ceerd met de aanvragers in India, teneinde hen zo 
goed mogelijk in staat te stellen de projecten te 
plannen en voor te bereiden. Met ingang van de 
jaarrekening 2006 worden de financiële bijdragen 
aan projecten waartoe besloten is en welke zijn 
bericht aan de aanvragers in het verslagjaar als  
verplichting verantwoord. Dit om beter inzicht te 
geven in het vermogen. 

Ultimo 2010 bedraagt de toezegging voor 2011 en 
volgende jaren €  148.000  op basis van een koers 
van € 1.700 per lakh (100.000 rps). Verder is een 
bedrag van € 25.000 gereserveerd voor het Thomas 
Mount Hospital, € 29.500 voor het Hiv.Aids project 
Salem en € 25.000 voor Pondicherry. 

De kosten voor 2010 zijn beperkt tot € 1.565,minder 
dan 0,6 % van de ontvangen giften.

Gegeven de doelstelling van de Stichting zullen  
er geen investeringen plaatsvinden en zal geen  
personeel worden aangetrokken noch zullen activi-
teiten worden ontwikkeld ten aanzien van onder-
zoek en ontwikkeling.

Na het opmaken van de jaarstukken werd van de 
fiscus bericht ontvangen dat de opgelegde aan- 
slagen schenkingsrecht over de periode t/m 2005 
zijn vervallen.

De Stichting Pater Schlooz is statutair gevestigd te 
Venlo.

Doelomschrijving statuten
1. De Stichting heeft ten doel om zonder winstoog-
merk hulp te verlenen, op welke wijze of onder 
welke benaming dan ook aan personen of instellin-
gen, die zich inzetten en zich ten doel gesteld heb-
ben de zorg en verpleging van zieken, invaliden en 
melaatsen, de zorg voor armen, onderwijs, bewust-
zijnswording, de opvang van vluchtelingen en in het 
algemeen de ontwikkelingshulp, dit alles ter  
voortzetting van de werken van pater Frans Schlooz 
of in de geest van de door hem opgezette werken, 
in India. De door de stichting geboden hulp staat in 
het teken van armoedebestrijding,de verbetering 
van de levensstandaard, educatie, bewustwording, 
gezondheid en welzijn van de behoeftigen in India 
en voorts al hetgeen daarmee verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn,alles in de ruimste zijn 
van het woord. 

2.  De stichting dient het algemeen belang. 

Er is geen directie in functie.

Het Bestuur:
J.H.M. Boels, voorzitter
Mr. P.M. Boels, secretaris
Drs. G.J. Beijer, penningmeester
P. Caris, lid
Drs. M. Frencken, lid
P.M.J. Op Heij RA, lid 
G.J. Schoorl, lid

STICHTING PATER SCHLOOZ
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Balans per 31 December 2010

Activa 31/12/2010 31/12/2009
  € €

Vlottende Activa

(1) Te vorderen legaten 80.000 0
(2) Liquide middelen  80.204  74.887

 160.204  74.887

Baten en lasten

 2010 2009
 € €

(7) Baten 336.823 288.834

Lasten
(8) Donaties 233.723 253.715
(9) Kosten 1.565 817

Totaal der lasten 235.288 254.532
Toename/afname toezegging 
voor volgende jaren 87.500 31.710

 322.788 286.242

Saldo der baten en lasten 14.035 2.592

Jaarrekening 2010
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Passiva 31/12/2010 31/12/2009
 € € 
(3) Stichtingskapitaal 45 45
(4) Bestemmingsreserve 24.659 10.624

 24.704 10.669

(5) Toezeggingen voor volgende jaren 227.500 140.000
(6) Reeds hierop betaald in verslagjaar -92.000 -75.782 

 135.500 64.218

 160.204 74.887

Jaarrekening 2010

Toelichting op de balans en baten en lasten

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Pater Schlooz betreffen het zonder winstoogmerk hulp verlenen, op 
welke wijze of onder welke benaming dan ook, aan personen of instellingen, die zich inzetten en zich tot 
doel gesteld hebben de zorg en verpleging van zieken, invaliden en melaatsen, de zorg voor armen, 
onderwijs, bewustzijnswording, de opvang van vluchtelingen en in het algemeen de ontwikkelingshulp, 
dit alles ter voortzetting van de werken van pater Frans Schlooz of in de geest van de door hem opge-
zette werken, in India.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening    
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van histo-
rische kosten.Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde.   
   
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vin-
den voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
   
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
       
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Alle giften worden op het moment van ontvangst als gerealiseerd beschouwd en als zodanig verwerkt. 
De overige baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grond-
slagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

STICHTING PATER SCHLOOZ
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Toelichting op de onderscheidende 
posten van de balans

(1) Te vorderen legaten
De Stichting kan ultimo 2010 reeds beschikken over een legaat van € 80.000. Dit legaat was ultimo 
2010 nog niet op de bankrekening van de Stichting ontvangen.

(2) Liquide middelen 31-12-2010 31-12-2009
 € €

ING Bank 68.84.84.018  8.707 5.358
Postbank 1062600  3.372 3.254
ABN AMRO 48.40.80.903  1.653  1.094
ING Res.rek.176  66.329  65.181
Solidariteit om leven 143 0

 80.204  74.887

Kapitaal
Het verloop van deze post is als volgt:
(3) Stichtingskapitaal  45  45

(4) Bestemmingsreserve
Per 1 januari 2010/2009  10.624 8.032

Resultaat boekjaar 14.035 2.592

Ultimo 2010/2009 24.659  10.624

(5) Toezeggingen
In het verslagjaar zijn toezeggingen 
gedaan aan projecten voor volgende jaren  € 227.500  € 140.000

Op basis van koers per lakh 1.700 1.500
(rps 100.000) 

(5) In december 2010 respectievelijk 2009
in het verslagjaar hierop reeds betaald  € 92.000  € 75.782

Jaarrekening 2010
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Toelichting op de onderscheidende posten 
van de baten en lasten
 2010  2009
 € €
(7) Baten
Giften  220.256  209.514

Ontvangen legaten/erfenissen  115.445 77.798

Rente banken  1.122  1.522

 336.823  288.834

Lasten

Donaties aan projecten
(8) Donaties  233.723 253.715

Een specificatie is op blz.14 opgenomen.

(9) Kosten

Kantoorbenodigdheden/Porti  217  226
Bankkosten  1.348  591

 1.565  817

De ING heeft in 2010 de kosten,bij verrassing, 
aanzienlijk verhoogd.
In 2011 werden de kosten verlaagd.

Overige gegevens

Voorstel omtrent de bestemming van het 
resultaat.

Het bestuur stelt voor het positieve resultaat 
over 2010 ad € 14.035,-  toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve.
Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening 
verwerkt.

Jaarrekening 2010
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Specificatie donaties 2010
  €   € 
  2010   2009
1. SMES, Schlooz Memorial Educational Scheme  21.655  15.500  
2. Social Service Project, Varadarajanpet  7.500  10.850 
3. Zwerfkinderenproject Anbu-Ilam, Salem  9.000  9.300 
4. Don Bosco Technische School, Polur  16.161  15.500 
5. Melaatsendorp Pope John’s Garden  7.500  21.650 
6. Fr. Schlooz Memorial Dispensary 0  6.200 
7. Pius X Church Perambalur  6.525  6.975 
8 Thomas Mount Hospital en Social Project  3.910  3.875 
9. Don Bosco Boys Home Pondicherry  7.500  17.360 
10. Sacr.Heart Church Thennangudy  5.800  3.900 
11. Don Bosco Perambur  0  1.550 
12. Help Familys Polur  9.582  8.525 
13. Holy Family Church Pavanjur 4.300  5.450 
14. Huisjes Gypsies  16.891  26.325 
15. Children Village Veeralur, girls boarding 8.446  31.000 
16. Hiv/Aids project Salem 0  0 
17. Home Away From Home Kavarapattai  15.000  7.750 
18. Sacr. Heart Church Polur Parish 9.165  6.975 
19. DBICA Chennai  0  24.800 
20. DBICE Trichy,boeken  2.975  21.700
21. Sisters Home  Acharapakkam, Sr.Rexline 50.000  25.000
22. Solar project towards a bio friendly kitchen
 Manikandam,Trichy 5.241  0
23. Biogas project Sagayathottam 16.640  0
24. Don Bosco Boys Home Varadarajanpet 3.000  0
25. Thomas Mount Hospital,Midos 6.750  0

Restituties  0  -4.987
Koersverschillen  182   -11.483 

  233.723   253.715
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Stichting Pater Schlooz
Correspondentieadres: 

Parkweg 5b, 6212 XN Maastricht. Nederland 
Tel: +31 (0)43-3101485
Fax: +31 (0)43-3215812

info@stichtingpaterschlooz.nl
www.stichtingpaterschlooz.nl


