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Gevolgen financiële crisis
In 2009 werden wereldwijd talloze mensen geraakt door de financiële crisis. Ook de ontwikkelingshulp
ondervond de negatieve gevolgen ervan. Stichting Pater Schlooz kon in 2009 echter dankzij 288.834,- euro
aan donaties onverminderd doorgaan met het ondersteunen van projecten in het zuiden van India op het
gebied van onder andere onderwijs en zorg. Wij ontvingen ruim 27.500,- euro meer dan in 2008. Geld dat
nog steeds hard nodig is vanwege de uitzichtloze situatie waarin veel mensen in dit deel van India zich bevinden. Het doet mij dan ook goed te constateren dat de solidariteit van onze donateurs niet geraakt is door de
financiële crisis. Hen wil ik namens het bestuur hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
De kosten die Stichting Pater Schlooz in 2009 heeft gemaakt bedroegen slechts 817 euro. Aan onze afspraak
dat van iedere gedoneerde euro minimaal 99 cent direct bij de projecten terechtkomt, hebben we hiermee
ruim voldaan. Onder andere omdat het volledige bestuur zonder bezoldiging en onkostenvergoeding - maar
met hart voor de zaak - haar werk verricht, zijn zulke lage kosten haalbaar.
Ondernemer
De crisis heeft gelukkig wel nog meer mensen het belang doen inzien van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Pater Schlooz (1912-1998) was een maatschappelijk verantwoord ondernemer van het eerste
uur. Onder het motto ‘Niemand heeft het recht om in zijn eentje gelukkig te zijn’ signaleerde hij waar behoefte
aan was bij de allerarmsten in het zuiden van India om hier vervolgens projecten voor op te zetten die stuk
voor stuk uitgroeiden tot successen. Tientallen projecten werden door hem opgezet, uitgebouwd en geleid.
Ook nu nog, meer dan tien jaar na zijn dood, vormt hij een belangrijke inspiratiebron voor vele ontwikkelingswerkers die projecten in zijn geest opzetten en die mede door ons ondersteund worden.
Afweging keurmerk
Transparantie vinden wij als stichting heel belangrijk. Vandaar ook dat wij dit uitgebreide
jaarverslag uitgeven en onze donateurs zo veel mogelijk proberen te informeren via onder
andere een halfjaarlijkse nieuwsbrief en onze website www.stichtingpaterschlooz.nl, die
in 2009 volledig werd vernieuwd dankzij een sponsoring. Wij hebben het afgelopen jaar
ook de afweging gemaakt of wij het CBF-Keur voor goede doelen zouden aanvragen
voor onze stichting. Uiteindelijk hebben wij besloten dit niet te doen vanwege de relatief
hoge kosten die hieraan verbonden zijn. De ‘99-cent-van-iedere-euro-afspraak’ van onze
stichting zou hierdoor immers in het geding kunnen komen. Gelukkig is er echter een
goed alternatief, namelijk het CBF-Certificaat. Dit is in 2009 in het leven geroepen speciaal voor kleine goede doelen en kost gemiddeld ongeveer 400,- euro per jaar. Dit
zullen wij op korte termijn voor onze stichting aanvragen. Het publiek mag ervan uitgaan dat goede doelen met het CBF-Certificaat op verantwoorde wijze fondsen
werven en daarover verantwoording afleggen. Wij zijn blij met dit initiatief, omdat wij
denken dat het goed is voor het vertrouwen van onze donateurs om dit certificaat te
kunnen voeren.
Het bereiken van concrete resultaten in India blijft voor ons natuurlijk voorop staan
en daarbij hebben wij niets te verbergen. Sterker nog: wij zijn zo trots op ‘onze’
projecten dat wij er graag iedereen over vertellen die het maar horen wil.
Ik hoop dat u dit jaarverslag met aandacht en interesse zult doorlezen en
het werk van onze stichting in 2010 vooral zult (blijven) steunen.
Tot slot ook een woord van dank aan Samuel van den Heuvel, de
student van De Eindhovense School die dit jaarverslag prachtig
heeft vormgegeven.
De voorzitter,
J.H.M. Boels
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Stichting Pater Schlooz in het kort
Rechtsvorm
Stichting, statutair gevestigd in Venlo,
Nederland.
Bestuursleden en functies
J. Boels, voorzitter
Mr. P. Boels, secretaris
Drs. G. Beijer, penningmeester
A. Luxembourg, lid
P. Op Heij, lid
G. Schoorl, lid
P. Caris, lid
Drs. M. Frencken (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 750 donateurs
Communicatie
- www.stichtingpaterschlooz.nl
- info@stichtingpaterschlooz.nl
- nieuwsbrieven
- jaarverslagen
- folders
- presentaties
Missie
Stichting Pater Schlooz ondersteunt relatief kleinschalige projecten 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.
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Werkwijze
- Onder plaatselijke leiding met toezicht en 		
financiële steun vanuit Nederland
- Vraaggericht; inspelen op noden en behoeften, rekening houdende met advies plaatselijke 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
aanvragen uit India. De stichting hanteert de
volgende criteria:
- kleinschalig project
- maximaal sociaal rendement
- advies plaatselijke Salesianen en/of contactpersonen
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 mogelijk aftrekbaar is voor de belastingdienst en dat er vrijstelling is van schenkingsrechten.
Donaties en kosten
		
		
Donaties
Kosten

2009
€
253.715
817

Werkgebied Tamil Nadu, India

Projecten
Stichting Pater Schlooz ondersteunt meer dan 20 projecten in 6 categorieën:
• onderwijs
• opvang/onderwijs
• sociale begeleiding
• landbouw
• huisvesting
• medische zorg/opvang
De projecten zijn g
 estart door pater Schlooz of door de lokale Salesiaanse paters die zijn werk
voortzetten.

Onderwijs
- SMES 500 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
- Pius X Church Perambalur
- Sacr.Heart Church Thennangudy
- Don Bosco Perambur

2008
€
227.714
867

Landbouw
- Waterputten in Varadarajanpet en in
Thennur

Opvang / onderwijs
- Anbu Ilam Salem
(tehuis voor zwerfkinderen)
- Don Bosco Home Pondycherry
(tehuis voor zwerfkinderen)
- Home Away From Home
Sociale begeleiding
- Sociaal project Varadarajanpet
(steun voor circa 500 armen)
- Help Familys Polur

Huisvesting
- Gypsies Thirukazukundram
- Veeralur (internaat voor 100 meisjes)
- Sisters Home
Medische zorg / opvang
- Pope John’s Garden (melaatsen-dorp)
- Fr. Schlooz Memorial Hospital
(huisartsen kliniek annex ziekenhuis met
30 bedden)
- Thomas Mount Hospital Chennai
- Hiv/Aids project
O
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Pater Frans Schlooz
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 m
 edische en sociale projecten.
Pater Schlooz was een creatieve ‘ondernemer’ die
met weinig geld veel wist te bereiken. Om zijn
projecten financieel te steunen werd in 1959

een speciaal 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 projecten fi
 nancieel te ondersteunen.
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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. Hierbij geldt: van iedere gedoneerde euro
gaat minimaal 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 ontwapenende charme en overtuigings
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 ‘kanslozen’.

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 jongeren en richtte hiervoor in 1859
de religieuze congregatie der Salesianen op.
Ook nu nog worden de projecten van Stichting
Pater Schlooz veelal door lokale Salesianen
uitgevoerd.

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.
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Bestuurverslag 2009
In het verslagjaar 2009 heeft de
Stichting Pater Schlooz invulling kunnen geven aan haar doelstellingen door
financiële steun aan 20 projecten.
Deze projecten zijn allemaal voorzien
van een financiële onderbouwing.
In het verslagjaar 2009 is een bedrag
overgemaakt van in totaal € 253.715,(zie bijlage bij deze jaarrekening). M.b.t.
het verslagjaar 2009 zijn besluiten
genomen ten aanzien van de financiële
steun in het kalenderjaar 2010. Deze
besluiten zijn ook in 2009 gecommuniceerd met de aanvragers in India, teneinde hen zo goed mogelijk in staat te
stellen de projecten te plannen en voor
te bereiden.
Vanaf 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 2009 bedraagt de toezegging
voor 2010 en volgende jaren € 140.000,-.
Het bestuur is verder voornemens in
2010 een extra bedrag van € 50.000,over te maken aan het Thomas Mount
Hospital.
De kosten voor 2009 zijn beperkt tot
€ 817,- minder dan 0,4 % van de ontvangen giften.
Gegeven de doelstelling van de
Stichting zullen er geen investeringen
plaatsvinden en zal geen personeel
worden aangetrokken noch zullen activiteiten worden ontwikkeld ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling.
Maastricht, 25 mei 2010.

Gypsies in Thirukazukundram
Er is dringend behoefte aan (tweekamer) huisjes ter vervanging van
de huidige erbarmelijke hutjes van
de gypsies.
Stichting Pater Schlooz zet zich hier
voor in.
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Het Bestuur:
J.H.M. Boels, voorzitter
Drs. G.J. Beijer, penningmeester
Mr. P.M. Boels, secretaris
L.J.A. Luxembourg, lid
G.J. Schoorl, lid
P.M.J. Op Heij, lid
P. Caris, lid
Drs. M. Frencken, lid
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Jaarrekening 2009

Jaarrekening 2009

Balans per 31 December 2009
Activa

31/12/2009
€

31/12/2008
€

Vlottende Activa
Leningen aan Indiase projecten
Liquide middelen

0
74.887

74.887

1.600
107.267

Toezeggingen voor volgende jaren
Reeds hierop betaald in verslagjaar

31/12/2009
€

31/12/2008
€

45
10.624

45
8.032

10.669

8.077

140.000
-75.782

108.290
-7.500

64.218

100.790

74.887

108.867

Toelichting op de balans en baten en lasten
2009
€

2008
€

Baten

288.834

261.161

Lasten
Donaties
Kosten

253.715
817

227.714
867

254.532

228.581

31.710

53.930

286.242

282.511

2.592

-21.350

Saldo der baten en lasten

Stichtingskapitaal
Nog niet toegezegde middelen

108.867

Baten en lasten

Totaal der lasten
Toename/afname toezegging
voor volgende jaren

Passiva

Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting Pater Schlooz betroffen het zonder winstoogmerk verlenen van
hulp, op welke wijze of onder welke benaming dan ook, aan instellingen of personen die zich
inzetten en zich tot doel gesteld hebben opvoeding en scholing van kinderen en
volwassenen, de verzorging en verpleging van behoeftigen invaliden, zieken en melaatsen, de
zorg voor armen en in het algemeen de ontwikkelingshulp.
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 historische 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
vinden 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 grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de onderscheidende
posten van de balans

Toelichting op de onderscheidende posten
van de baten en lasten

Liquide middelen
ING Bank 68.84.84.018
Postbank 1062600
ABN AMRO 48.40.80.903
ING Res.rek.176

Kapitaal
Het verloop van deze post is als volgt:
Stichtingskapitaal
Nog niet toegezegde middelen
Per 1 januari 2009/2008
In 2009/2008 minder/meer toegezegd
en besteed aan donaties dan
ontvangen giften
Resteert nog niet toegezegd
ultimo 2009/ 2008
Toezeggingen
In het verslagjaar zijn toezeggingen
gedaan aan projecten voor volgende jaren
In december 2009 respectievelijk 2008
in het verslagjaar hierop reeds betaald
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31-12-2009
€

31-12-2008
€

5.358
3.254
1.094
65.181

37.935
4.011
1.592
63.729

74.887

107.267

Baten
Giften
Ontvangen legaten/erfenissen
Rente banken

2009
€

2008
€

209.514

253.946

77.798

6.064

1.522

1.151

288.834

261.161

253.715

227.714

226
591

346
521

817

867

Lasten
45

8.032

2.592

10.624

45

29.382

-21.350

Donaties aan projecten
Donaties
Een specificatie is op blz.14 opgenomen.
Kosten
Kantoorbenodigdheden/Porti
Bankkosten

8.032

Overige gegevens
€ 140.000

€ 108.290

€ 75.782

€ 7.500

Voorstel omtrent de bestemming van het
resultaat.
Het bestuur stelt voor het positieve resultaat
over 2009 ad € 2.592,- ten gunste van de nog
niet toegezegde middelen te brengen.
Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening
verwerkt.
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Specificatie donaties 2009
		
		
1. Schlooz Memorial Educational Scheme, SMES
2. Social Service Project, Varadarajanpet
3. Zwerfkinderenproject Anbu-Ilam, Salem
4. Don Bosco Technische School, Polur
5. Melaatsendorp Pope John’s Garden
6. Fr. Schlooz Memorial Hospital
7. Pius X Church Perambalur
8 Thomas Mount Hospital en Social Project
Sr. Rexline Chennai
idem ontvangen via Stichting v.d.Lindenfonds
9. Don Bosco Boys Home Pondicherry
10. Sacr.Heart Church Thennangudy
11. Don Bosco Perambur
12. Help Familys Polur
13. Holy Family Church Pavanjur Fr. Job
14. Huisjes Gypsies
15. Children Village Veeralur
16. Hiv/Aids project
17. Home Away From Home
18. Sacr. Heart Church Polur
19. DBICA Chennai
20. DBICE Trichy
21. Sisters Home
Restituties
Koersverschillen

14
14

€
2009
15.500
10.850
9.300
15.500
21.650
6.200
6.975
3.875
0
0
17.360
3.900
1.550
8.525
5.450
26.325
31.000
0
7.750
6.975
24.800
21.700
25.000
- 4.987
-11.483

€
2008
16.726
15.217
8.115
16.406
15.336
6.900
7.641
0
1.608
50.000
17.249
4.311
1.756
3.284
4.292
10.076
0
60.050
0
0
0
0
0
0
0

		
253.715
Reeds hierop betaald in voorgaand jaar 			

238.967
11.253

Betaald in verslagjaar

227.714

253.715
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