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2012 was het honderdste geboortejaar van pater
Schlooz. Een bijzonder jaar voor onze stichting. Niet
alleen in zijn geboorteplaats Venlo en tijdens onze
jaarlijkse Vriendendag, maar ook op de plekken in
India waar hij gewerkt heeft, werd pater Schlooz op
diverse wijzen herdacht. Het werd duidelijk dat zijn
erfenis nog steeds zeer levendig is. Samen met vele
Salesianen in India, zorgen wij ervoor dat zijn motto
‘Niemand heeft het recht om in zijn eentje gelukkig te
zijn’ wordt voortgezet.
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Bestuursverslag Stichting Pater Schlooz 2012
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Beleidsplan Stichting Pater Schlooz 2012 t/m 2014
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Statuten Stichting Pater Schlooz
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Samen kunnen wij meer. Mede dankzij al onze donateurs en Vrienden konden wij in 2012 voor 374.315,euro financiële ondersteuning geven aan 28 verschillende projecten in Tamil Nadu in het zuiden van India.
Ook werd de belangrijke samenwerking met Cordaid
gecontinueerd en bleven de kosten opnieuw beperkt
tot minder dan 0,5% van de ontvangen giften.
Wij willen dan ook iedereen die op de een of andere
manier onze stichting steunt hartelijk bedanken.
Want samen kunnen we het verschil maken…

Klachtenprocedure Stichting Pater Schlooz
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De voorzitter,

Omschrijving projecten
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Pater Frans Schlooz
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Jaarrekening 2012
- Balans per 31 december 2012
- Baten en lasten
- Toelichting op de balans en baten en lasten
- Toelichting op de onderscheidende posten van de balans
- Toelichting op de onderscheidende posten van de baten en lasten
- Overige gegevens
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Specificatie bestedingen 2012/2011
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Specificatie bestedingen per doelgroep 2012/2011
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Controleverklaring accountant

J.H.M. Boels

juni 2013
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Uw steun is nodig.

Hoe kunt u doneren?
Ieder bedrag is welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnr. 688484018 ten name van
Stichting Pater Schlooz
(IBAN:NL26INGB0688484018 - BIC: INGBNL2A).
Door een e-mail te sturen naar:
info@stichtingpaterschlooz.nl
of te bellen naar 043-3101485
kunt u zich bovendien aanmelden als donateur.

2

U ontvangt dan twee keer per jaar onze circulaire/
nieuwsbrief met daarbij een acceptgiro waarmee
u uw (zelf gekozen) bijdrage kunt overmaken. De
bijdrage is fiscaal aftrekbaar.
U kunt ook lid worden van de ‘Vrienden van Pater
Schlooz’ In dit geval schenkt u minimaal vijf jaar
lang jaarlijks 1000 euro. De notaris van de stichting
stelt dan gratis een akte van schenking op waardoor uw gift volledig fiscaal aftrekbaar is.
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Stichting Pater Schlooz in het kort

Projecten

Rechtsvorm
Stichting, statutair gevestigd in Venlo, Nederland.

Donateurs
• circa 600 donateurs

Correspondentieadres en bankrekening
Parkweg 5b, 6212 XN Maastricht. Nederland.
Bankrekening: 688484018
(IBAN:NL26INGB0688484018 - BIC: INGBNL2A)

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

Bestuur
J.H.M. Boels, voorzitter
Mr. P.M. Boels, secretaris
Drs. G.J. Beijer, penningmeester
G.J Schoorl s.d.b., lid
P.M.J. Op Heij RA, lid
P.G.M. Caris, lid
Drs. M. Frencken, lid
F.P.N. Nelissen, lid
Fr. R. Mariasusai s.d.b., lid
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 en ten hoogste 11 leden. De bestuurders
worden geselecteerd en benoemd door het bestuur.
De bestuurders worden benoemd voor een periode
van 4 jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar.
Comité van Aanbeveling
Mr. H. van den Broek
Voormalig minister van Buitenlandse
Zaken en Eurocommissaris
Drs. R.P.H.M. van der Linden
Voormalig 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.

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

Omschrijving projecten, zie voor specificatie bestedingen pagina 20

1.*

Registratie en erkenning
Stichting Pater Schlooz is erkend
als ANBI , een algemeen nut beogende
instelling (ANBI-RSIN nummer:
NL003812674B01) en is in het bezit van het
CBF-Certificaat voor kleine goede doelen.
Beknopt financieel overzicht

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
4

Dankzij dit programma krijgen zo’n vijfhonderd jongeren tussen de 17 en
22 jaar uit zeer arme gezinnen een studiebeurs. Hierdoor kunnen ze een
beroepsopleiding volgen op een van de scholen die voor dit programma
zijn geselecteerd. De goede naam van die scholen draagt eraan bij dat
de jongeren na voltooiing van hun opleiding vrijwel zonder uitzondering
een baan vinden. Zo kunnen ze in hun eigen levensonderhoud - en
vaak ook dat van hun familie - voorzien.

Stichting Pater Schlooz 2000 t/m 2012
Bedragen in ¤			

Jaar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
20 11
2012

Baten
200.430
155.610
124.030
130.579
186.633
179.401
183.799
185.793
26 1.161
288.834
336.823
411.849
338.064

Donaties
200.970
152.203
157.040
110.1 54
129.493
158.087
173.210
224.238
227.714
253.715
233.723
381.740
374.315

Varadarajanpet (Trichy)
Kosten
6.571
3.945
3.092
1.244
517
762
729
544
867
817
1.565
1.469
1.533

Missie en werkwijze
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. Het werkgebied van de
stichting is Tamil Nadu (Chennai, Trichy) India.

SMES (Schlooz Memorial Educational Scheme) Chennai

• Donaties soms in samenwerking met andere 		
hulpverleningsinstanties, o.a. Cordaid
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

2.*

Social Service Project
Een groep van zo’n 260 zeer arme, noodlijdende mensen (weduwen met
kinderen, alleenstaande bejaarden en lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten) ontvangt maandelijks 200 roepies (ca. 3 euro). Een ‘sociale raad’,
samengesteld uit leraren van de plaatselijke Don Bosco school, beoordeelt
wie hiervoor in aanmerking komt. Die mensen worden maandelijks bezocht en ontvangen dan hun bijdrage. Op een kaart waarop hun foto staat,
tekenen ze voor ontvangst van het geld. De raad bekijkt bij haar bezoek
tevens hoe de situatie ter plaatse is en staat de mensen bij met raad en daad. De 75
roepies per maand zijn voor deze mensen in nood onmisbaar om te overleven.
Don Bosco Home / Don Bosco Higher Secondary School
Het Don Bosco Home is het internaat van de Don Bosco Higher Secundary
School. Hier verblijven ca. 65 kinderen, waarvan de omstandigheden thuis
te slecht zijn om te kunnen functioneren op de school. Een prachtige school
met thans 1896 leerlingen, allemaal kansarme kinderen uit straatarme
gezinnen. De Higher Secondary School is een van de mooiste projecten. Hier
worden momenteel 6 nieuwe klaslokalen gebouwd. Jaarlijks ‘promoveren’
op deze school honderden leerlingen van kansarm tot kansrijk. Voorbeelden
van succesvolle ex-leerlingen zijn: een universiteitsprofessor, medisch
specialisten en manager in een internationaal bedrijf.

3.*

Anbu Ilam Salem, (Trichy) zwerfkinderen

Straat- en zwerfkinderen en kinderen die gedwongen werden tot kinderarbeid worden hier opgevangen. Er is een Rehabilitation Center
waar ze in eerste instantie onderdak, voedsel en kleding krijgen en
gewend worden gemaakt aan een ‘normaal’ leven. Vervolgens gaan
ze naar het tehuis in de stad van waaruit ze naar school gaan. Velen
zijn zo al klaargestoomd voor zelfs een universitaire opleiding of een
goede baan. Ze zijn opgeklommen van kanslozen tot hoog opgeleiden met zeer goede
perspectieven.
* Projectnummer Stichting Pater Schlooz
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Projecten

Projecten

4.*

Scholen in Polur (Chennai)

Don Bosco Technische School
Deze school is opgezet door pater Schlooz in een van Tamil Nadu’s
droogste gebieden. Een groot deel van de bevolking hier bestaat uit
ongeletterde landarbeiders. Op deze school krijgen 150 kinderen uit
arme gezinnen de mogelijkheid een opleiding te volgen tot timmerman,
lasser, automonteur of elektriciën. Voor zestig van hen is er ook plaats op het bijbehorende
internaat. Ook avondscholing is onderdeel van de activiteiten. Een bijbehorende boerderij voorziet deels
in de voeding van de kinderen. Stichting Pater Schlooz draagt jaarlijks bij in de begroting.
		
				
		

Don Bosco Higher Secondary School
Op een andere plek in Polur is de Don Bosco Higher Secondary School met 1000 leerlingen (jongens en
meisjes gemengd). Stichting Pater Schlooz heeft bijdragen verstrekt aan de ontwikkeling van de infrastructuur en aan de bouw van een internaat. Ook voor de voeding van deze kinderen dragen wij bij.

5.*

11.*

De bevolking van het zeer afgelegen dorp Veeralur bestaat grotendeels uit ongeletterde landarbeiders die volledig afhankelijk zijn van
landeigenaren. Deze hebben gemiddeld maar 180 dagen per jaar
werk voor hen tegen een erbarmelijk loon. Kinderen gaan vaak niet
naar school omdat ze moeten helpen bij het dragen van suikerriet of
het hakken van hout in de bossen. Het is een heel droog gebied.
Met steun van Stichting Pater Schlooz kunnen twee waterbronnen
geboord en vier koeien aangeschaft worden die ondere andere voor melk zorgen voor de kinderen van Children’s Village in Veeralur. Inmiddels is hier dankzij de bijdrage van een donateur van Stichting Frans Schlooz
een tehuis voor (100) meisjes gerealiseerd, een zeer belangrijke voorziening in dit gebied, die er voor kan
zorgen, dat deze meisjes onderwijs gaan volgen.

Polur (Chennai), Families

Pope John’s Garden (Chennai)

8.*
13.*

In 1972 begon Dr. Sr. Rexline het St. Thomas Hospital in Chennai met slechts één
patiëntenkamer. Momenteel is het uitgegroeid tot een ziekenhuis met tweehonderd
bedden waar zo’n 400 patiënten per dag worden geholpen. Het ziekenhuis en de met steun van Stichting Pater Schlooz gebouwde - apotheek richt zich met name
op het verstrekken van goede medische zorg en medicijnen aan arme mensen.
Behalve aan het ziekenhuis geeft Dr. Sr. Rexline ook leiding aan diverse sociale projecten (opleidingen, weeshuizen etc.) in de wijken rondom het ziekenhuis. Stichting
Pater Schlooz draagt bij in de kosten hiervan.

9.*

Don Bosco Boy s Home, Pondicherry (Chennai)

Sinds 1985 wordt in dit internaat onderdak gegeven aan arme kinderen, weeskinderen, mishandelde kinderen en straatkinderen. Momenteel verblijven er
ongeveer 250 jongens. Ze krijgen onderwijs op de scholen in de omgeving of
volgen op het internaat zelf een beroepsopleiding tot timmerman of ICT-er. Ook
wordt er avondonderwijs aangeboden en is er een bureau voor banenbemiddeling. in 2012 zijn hier een nieuwe slaapzaal, keuken en gemeenschappelijke
ruimte verwezenlijkt. Stichting Pater Schlooz heeft de kosten gedragen.

10.*

Na de Tsunami van 2004 werd veel noodhulp verleend. Er is een
(middelbare) school gesticht met ca. 200 leerlingen en er worden
11 avond-studiecentra gerund, waar onder begeleiding geleerd kan
worden. Ook zijn er 7 zogenaamde self help groups actief.
* Projectnummer Stichting Pater Schlooz
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Gypsies-project Thirukazukundram (Chennai)

De gypsies zijn in India een zeer onderdrukte bevolkingsgroep.
Dit project richt zich op een groep van zestig gypsie-families (ca.
360 personen) die hun rondtrekkende bestaan hebben opgegeven omdat ze hiermee niet genoeg inkomsten meer konden
verwerven. Dankzij de Salesianen hebben zij nu een eigen stuk
grond in het plaatsje Thirukazukundram en een centrale watervoorziening, een toilet en een kleuterschooltje. Bovendien worden
(tweekamer)huisjes gebouwd ter vervanging van hun erbarmelijke hutten van stro en leem. Stichting Pater Schlooz heeft de
bouw van reeds 40 huisjes inclusief de individuele toiletten mogelijk gemaakt en zet zich ook in (Beroeps)onderwijs voor zowel
de kinderen als de volwassenen is ook een belangrijk speerpunt
in dit project, aangezien de gypsies bijna allemaal analfabeet zijn.

Projecten Pavunjur (Chennai)

Sacr. Heart Church Thennangudy (Chennai)

12.*

Op wens van donateurs werden in 1985 drie door pater
Schlooz geselecteerde families in Polur geadopteerd. De ouders krijgen financiële hulp en voor de kinderen wordt onderwijs en opvoeding betaald. Inmiddels zijn we bij de derde
generatie en is het aantal gezinnen gegroeid naar 6 met in
totaal 30 mensen. Het ideaal om deze families van bittere
armoede naar zelfredzaamheid op een menswaardig niveau
te brengen zal binnen enkele jaren verwezenlijkt zijn.

Dit ‘melaatsendorp’ werd in 1967 door pater Schlooz gesticht. Mannen, vrouwen
en kinderen die aan lepra lijden krijgen hier onderdak en verzorging. Ook zijn er
allerlei vormen van bezigheidstherapie. Het aantal bewoners ligt momenteel op
ongeveer 90. Inmiddels is er een nieuw apart gebouw voor Aids-kinderen gebouwd waar momenteel 25 kinderen verzorging en begeleiding krijgen.

Thomas Mount Hospital en social projects Dr. Sr. Rexline (Chennai)

Veeralur Girls Home (Chennai)

14.*

Op het afgelegen platteland van Pavunjur steunt Stichting Pater
Schlooz een basisschool en middelbare school waar duizend kinderen en jongeren uit zeer arme gezinnen naar school gaan. Hieraan
gekoppeld is een internaat voor veertig kinderen. Daarnaast zijn er
acht avondstudie-centra waar jeugd en volwassenen studiebegeleiding en onderwijs krijgen.

* Projectnummer Stichting Pater Schlooz
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Projecten
Overige projecten provincie Trichy

15.*

Anbu Ilam, Kavarapettai (Chennai)

DBICE Don Bosco Institute of Communication
Excellence (TRICHY)
Het Don Bosco Institute of Communication Excellence (DBICE) richt
zich op de opleiding van met name arme jongeren van het platteland
binnen de media-industrie, zodat hun toekomstperspectieven worden vergroot. Al vele kansarme jongeren die hier een opleiding tot
bijvoorbeeld cameraman, beeldbewerker of producent van tv-programma’s hebben gevolgd, hebben nu een goede baan waarmee ze
hun hele familie van een inkomen voorzien. DBICE heeft ook een
eigen productiebedrijf dat voor interne en externe klanten werkt.
Don Bosco Amsam ITC (TRICHY)
Don Bosco Ansam ITC is in 1985 opgericht. Het is een technische school met
400 leerlingen, waarvan 70 intern. De leerlingen kunnen hier een opleiding tot
bijvoorbeeld loodgieter, lasser of elektriciën volgen. Ook computer- en typecursussen behoren tot het opleidingsprogramma. Daarnaast wordt extra
aandacht geschonken aan de communicatievaardigheden en de persoonlijke
ontwikkeling van iedere leerling om zodoende hun kans op een betere toekomst
te vergroten. Stichting Pater Schlooz heeft hier de bouw van toiletten financieel
mogelijk gemaakt. Dit was een groot en urgent probleem.
Comprehensive Care Centre (CCC) Nilavarapatti (TRICHY)
Dit zorgcentrum voor jongeren vanaf 15 jaar die met HIV/AIDS
besmet zijn, werd in 2011 gebouwd met een aanzienlijke bijdrage van
Stichting Pater Schlooz in samenwerking met Cordaid. Van hieruit
wordt optimale zorg verleend aan deze kwetsbare groep. Buiten de
benodigde medische zorg, is er veel aandacht voor de psychische
begeleiding en het stimuleren van zelfredzaamheid. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de economische zelfstandigheid van de jongeren door te investeren in een opleiding en hen te begeleiden bij het
vinden van een baan.
Holy Family Hansenorium (TRICHY)
Dit is een zorgcentrum voor lepra-patiënten en zeer jonge, met HIV/AIDS
besmette kinderen. Hier wordt zoveel mogelijk aan community care gedaan:
zorg en begeleiding in de eigen omgeving van de kinderen. Als dit echter niet
mogelijk is – bijvoorbeeld omdat ze wees zijn en ook andere familieleden niet
voor hen kunnen zorgen – worden de kinderen opgevangen in het bijbehorende tehuis met zo’n 120 bedden. Ook wordt met bewustwordingsprogramma’s in diverse districten, waaronder Karur, veel gedaan aan de preventie en
opsporing van HIV/AIDS om verdere verspreiding te voorkomen.

Bosco Maiyam Palithaman (Trichy)

16*

Bosco Maiyam is een school met 950 leerlingen, waarvan 568 op de middelbare
school. 420 Kinderen, 300 jongens en 120 meisjes wonen intern in het Children
Home. De kinderen komen uit de de armste gezinnen van twee districten. In 2012
is dit voor dit huis een ‘green kitchen’ gebouwd. Dit werd mogelijk gemaakt door
een donatie van Stichting Pater Schlooz. De ‘green kitchen’ is milieuvriendelijker,
goedkoper, sneller en produceert betere voeding.
* Projectnummer Stichting Pater Schlooz
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Home away from home

Tehuis voor ruim honderd straat- en zwerfkinderen in de leeftijd van
5 tot 17 jaar. Ongeveer de helft van hen is ondergebracht in zogenaamde Foster Homes onder begeleiding van een house mother (en
de oudste groep onder begeleiding van een leraar). De kinderen volgen de eigen technische opleidingen van het instituut of gaan naar
een school in het dorp.
Anbu Ilam Technische School
De Technische School heeft de erkenning van de lokale overheid.
Straatkinderen en kinderen uit arme gezinnen kunnen hier een ambacht leren. Ook de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen
is erg belangrijk en daarom
wordt er veel aandacht aan
cultuur en heersende normen en waarden geschonken.

18.*

Don Bosco Mission Bagalur (Chennai)

In dit opleidingsinstituut worden opleidingen tot naaister, ICT-er en
drukkerijgerelateerde beroepen aangeboden. Stichting Pater Schlooz
draagt een klein deel bij in hun begroting.

Kadambur Mission (Chennai)

19.*

Met deze missie in een achtergebleven gebied in de heuvels van het district Erode wordt geprobeerd om individuele en groepsondernemingen te
bevorderen door middel van micro-financiering. Het gaat onder andere om
naaiateliers, steenbakkerijen en bedrijfjes die bosproducten zoals tamarinde en honing verwerken. Verder is er een klein internaat voor ruim veertig
jongens en meisjes die naar de nabije Government High School gaan. Zij
krijgen speciale begeleiding bij hun studie. Verder worden enkele beroepsopleidingen aangeboden en wordt avondonderwijs gegeven in de dorpen.
Tenslotte wordt er een boerderij geëxploiteerd, waar agrarische vorming
wordt gegeven, maar ook gewerkt wordt aan de bewustwording van de
noodzaak om waardevolle kruiden uit de heuvels te beschermen.

20.*

Cuddalore DBRITE (Chennai)

Cuddalore ligt nabij Pondicherry en behoorde tot het gebied waar
eind 2004 een enorme tsunami plaatsvond. Aanvankelijk werd dit
instituut opgezet als hulpdienst voor de tsunami-slachtoffers. Nu is
het uitgegroeid tot een instituut dat de ontwikkeling van de gemeenschap ten doel heeft. Daartoe bieden zij onder andere technische
opleidingen, baanbemiddeling en avondscholing aan.
* Projectnummer Stichting Pater Schlooz

9

Pater Frans Schlooz

Pater Frans Schlooz

“Niemand heeft
het recht om
in zijn eentje
gelukkig
te zijn.”

“Niemand heeft het recht om
in zijn eentje gelukkig te zijn”.
Dat was het levensmotto van
pater Frans Schlooz (19121998). 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 b ereiken. Om zijn projecten
financieel te steunen werd in 1959 een speciaal fonds
en in 1970 S
 tichting Pater Schlooz o pgericht. Na de
dood van pater Schlooz in 1998 werden de projecten
voortgezet door lokale Salesianen die in zijn voet
sporen zijn getreden. S
 tichting Pater Schlooz blijft zich
inzetten om de projecten 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 m
 edische 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!
10

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 d akloze wees- kinderen die hun
opleiding tot naaister of timmerman voltooid hadden,
maakten dat pater Frans Schlooz zich heel rijk voelde.
Met zijn ontwapenende charme en overtuigingskracht
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’.
Met grenzeloze energie zette pater Schlooz zich ruim
zestig jaar in voor de allerarmsten. Hij werd zelfs rond
zijn tachtigste nog g evraagd om in een nieuw dorp,
Varadarajanpet, het z oveelste 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 jongeren en richtte hiervoor in 1859 de r eligieuze congregatie der Salesianen
op. Ook nu nog worden de projecten van Stichting
Pater Schlooz veelal door lokale Salesianen uitgevoerd.

11

Stichting Pater Schlooz

“van iedere gedoneerde euro gaat minimaal 99 cent naar de projecten ”
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Statuten en klachtenprocedure

Bestuursverslag en beleidsplan
Beleidsplan 2012 tot en met 2014
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.				
				
De stichting is een particulier hulpverleningsinitiatief
en stelt zich ten doel om conform de doelomschrijIn het verslagjaar 2012 zijn besluiten genomen ten ving in de statuten in de voetsporen van Pater Frans
aanzien van de financiële steun in het kalenderjaar Schlooz hulp te verlenen aan armen en behoeftigen in
2013. Deze besluiten zijn ook in 2012 gecommu- Zuid India.				
niceerd met de aanvragers in India, teneinde hen 				
zo goed mogelijk in staat te stellen de projecten te De geboden hulp staat in het teken van armoedebestrijding, verbetering van de levensstandaard, eduplannen en voor te bereiden.
catie, bewustwording, gezondheid en welzijn van de
			
Met ingang van de jaarrekening 2006 worden de behoeftigen in Tamil Nadu, een van de armste (droogfinanciële bijdragen aan projecten waartoe beslo- ste) deelstaten in Zuid-India.				
ten is en welke zijn bericht aan de aanvragers in 			
het verslagjaar als verplichting verantwoord. Dit om Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door
beter inzicht te geven in het vermogen. Ultimo 2012 relatief kleinschalige projecten met een groot sociaal
bedraagt de toezegging voor 2013 en volgende jaren rendement financieel te ondersteunen. De projecten
€ 208.816,-						worden geselecteerd op advies van plaatselijke contactpersonen en/of lokale overheden en zijn gericht
De kosten voor 2012 zijn beperkt tot € 1.533,- minder op blijvende verbetering en zelfredzaamheid. De ondan 0,5% van de ontvangen giften. In India worden dersteuning van projecten kan eenmalig zijn of van
geen kosten gemaakt, zodat de donaties geheel aan de langere duur en richt zich met name op onderwijs,
opvang van straatkinderen, huisvesting, medische
projecten ten goede komen.
zorg, sociale begeleiding en verbetering van milieu.
De ondersteuning kan ook geschieden in samenwerking met andere hulpverlenende instanties.		
		
Momenteel worden 28 projecten ondersteund. Hierbij
geldt de kwaliteit van de projecten duidelijk voorrang
heeft op kwantiteit. Naar verwachting zal het aantal
projecten niet sterk toenemen.			
Bestuursverslag 2012
In het verslagjaar 2012 heeft de Stichting Pater
Schlooz invulling kunnen geven aan haar doelstellingen door financiële steun aan 28 projecten.
Deze projecten zijn allemaal voorzien van een financiële onderbouwing. Over het verslagjaar 2012
is een bedrag overgemaakt van in totaal € 374.315,(Zie specificatie bestedingen 2012 op bladzijde 20).

Statuten			
De Stichting Pater Schlooz is statutair gevestigd te
Venlo. De Stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk hulp te verlenen, op welke wijze of onder
welke benaming dan ook aan personen of instellingen,
die zich inzetten en zich ten 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 opgezette werken, in India.
De stichting dient het algemeen belang.			
De bestuurders worden geselecteerd en benoemd
door het bestuur. De bestuurders worden benoemd
voor een periode van 4 jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar. Er is geen directie in functie.

Klachtenprocedure				
Mocht u een klacht hebben over de Stichting Pater
Schlooz, haar werkwijze of die van haar bestuursleden of bij projecten betrokken personen, dan willen wij dit graag van u horen. Wij zullen dit in een
bestuursvergadering in behandeling nemen en zo
spoedig mogelijk naar u reageren.			
U kunt de klacht richten aan:			
Stichting Pater Schlooz				
Parkweg 5 B				
6212 XN Maastricht
				
Mocht deze klachtafhandeling voor u niet het gewenste
resultaat opleveren dan kunt u deze klacht schriftelijk
indienen bij het CBF. Het CBF legt de klacht voor aan
de desbetreffende instelling, conform de klachtenprocedure van het CBF.

			
Het bestuur
In functie sedert
J.H.M. Boels, voorzitter
5-11-1986
Mr.P.M. Boels, secretaris
1-5-2000
Drs. G.J. Beijer, penningmeester 6-5-1998
G.J. Schoorl, lid
1-7-2005
P.M.J. Op Heij RA, lid
9-9-2005
P. Caris, lid
20-2-2008
Drs. M. Frencken, lid
1-12-2010
F. Nelissen, lid
12-3-2012
Fr. R. Mariasusai, lid
9-4-2013

De door de Stichting verkregen middelen komen beschikbaar via circa 600 donateurs en vrienden van de
Stichting Pater Schlooz, erfenissen/legatenen bijdragen van andere hulpverlenende instellingen en personen waarmee wordt samengewerkt.			
De verkregen middelen worden toegekend aan projecten, waarbij besluiten zo spoedig mogelijk kenbaar
gemaakt worden, zodat de continuïteit van de projecten in India niet onnodig in gevaar komt. Om de
toezeggingen te kunnen waarmaken wordt door de
Stichting een prudent financieel beheer gevoerd.
Als de financiële positie dit toelaat worden vooruitbetalingen op de toezeggingen gedaan.			
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Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2012
Balans per 31 December 2012
Activa
Vlottende Activa
(1) Te vorderen legaten
(2) Liquide middelen

31/12/2012
€

31/12/2011
€

9.500
24.744

82.000
23.844

Passiva

31/12/2012
€

31/12/2011
€

45
34.199

45
35.299

34.244

35.344

208.816
-208.816

245.500
-175.000

0

70.500

34.244

105.844

(3) Stichtingskapitaal
(4) Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden
(4) Toezeggingen voor volgende jaren
(5) Reeds hierop betaald in verslagjaar

34.244

105.844

Baten en lasten
(7) Baten
Uit eigen fondsenwerving
Rente
Lasten
(8) Besteding voor projecten
(9) Kosten
- Kosten fondsenwerving
- Kosten beheer en administratie
Totaal der lasten
Afname/ toename toezegging
voor volgende jaren

Saldo der baten en lasten

Begroting
2012
€
367.682
1.000

Exploitatie
2012
€
337.194
870

Exploitatie
2011
€
409.124
2.725

368.682

338.064

411.849

367.182

374.315

381.740

300
1.200

335
1.198

326
1.143

368.682

375.848

383.209

0

-36.684

18.000

368.682

339.164

401.209

0

-1.100

10.640

Het saldo der baten en lasten is onttrokken/toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

16

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 opgezette werken,in India.			
Algemene grondslagen voor de opstelling
van de jaarrekening
Voor deze jaarrekening is RJ 650 voor Fondsenwervende instellingen van toepassing als regelgeving. 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. Baten worden

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum
zijn gerealiseerd. Lasten 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. De
erfenissen en/of legaten worden eerst verantwoord
in het verslagjaar indien deze betrouwbaar kunnen
worden vastgesteld.				

17

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2012
Toelichting op de onderscheidende posten van de balans
(1) Te vorderen legaten
De Stichting kan ultimo 2012 beschikken over een legaat van € 9.500.
Uit het oorspronkelijke legaat is in 2012 een bedrag van € 80.000 ontvangen.				
					
(2) Liquide middelen
ING Bank 68.84.84.018
Postbank 1062600
ABN AMRO 48.40.80.903
ING Res. rek. 176
Solidariteit om leven

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

31-12-2012
€

31-12-2011
€

16.519
5.800
85
2.315
25

12.755
334
187
6.555
4.013

24.744

23.844

45

31-12-2012		
31-12-2011
€
€
35.299
-1.100

24.659
10.640

Ultimo 2012/2011

34.199

35.299

De bestemmingsreserve zal uitsluitend in
het kader van de statutaire doelstelling worden
aangewend.
				
Kortlopende schulden
(5) Toezeggingen
In het verslagjaar zijn toezeggingen gedaan aan
projecten voor volgend jaar.
208.816 		245.500

Per saldo

Overige baten
Rente banken
Lasten
Bestedingen voor projecten
(8) Bestedingen

Exploitatie
2012
€

Exploitatie
2011
€

312.517
24.677

409.124
0

367.682

337.194

409.124

1.000

870

2.725

368.682

338.064

411.849

367.182

374.315

381.740

Een specificatie is op bladzijde 20 opgenomen.
Bestedingspercentage lasten
- Bestedingen aan doelstellingen
- Lasten

337.631
339.164

Bestedingspercentage baten
- Bestedingen aan doelstellingen
- Baten

337.631
338.064

45

Per 1 januari 2012/2011
Resultaat boekjaar

(6) In december 2012/2011 hierop reeds betaald

Toelichting op de onderscheidende posten van de baten en lasten
Begroting
2012
(7) Baten
€
Uit eigen fondsenwerving
Giften
367.682
Legaten/erfenissen
0

208.816 		175.000
0 		70.500

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.					

(9) Kosten
Kosten fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
- Kosten overboekingen India
- Kosten ING
- Kosten ABN
- Kosten Postbank
- Kosten Solidariteit om leven

Per saldo lager batig saldo

99,9%

€
300
1.200

€
335

€
326

678
196
50
64
210

795
161
33
70
84

1.500

1.533

1.469

Percentage kosten eigen fondsenwerving
- Kosten van eigen fondsenwerving
- Baten uit eigen fondsenwerving
Analyse tussen begroting en realisatie 2012
Minder ontvangen giften
Minder ontvangen rente
Meer bestedingen (zie bladzijde 20)
Meer kosten
Minder toezeggingen

99,5%

335
337.194
€

€

36.684
36.684
1.100

0,1%
€
30.488
130
7.133
33
37.784

37.784
37.784
Overige gegevens
Voorstel omtrent de bestemming van het resultaat.
Het bestuur stelt voor het negatieve resultaat over 2012 ad € 1.100 ten laste van de bestemmingsreserve te
brengen. Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.
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Specificatie bestedingen per doelgroep 2012/2011

Specificatie bestedingen 2012/2011
		
		
		

Projectnr.
Sticht. Pater
Schlooz

Begroot
2012
€

Gerealiseerd
2012
€

Gerealiseerd
2011
€

SMES, Schlooz Memorial Educational Scheme
1
18.800
17.350
20.073
Varadarajanpet
2
a) Social services		
7.833
6.916
9.577
b) Don Bosco Home		
3.133
2.844
3.231
Anbu-Ilam, Salem, zwerfkinderen
3
9.400
8.300
9.692
Polur, Don Bosco Technische School
4
3.133
2.906
3.345
Pope John’s Garden, melaatsendorp
5
7.833
7.619
3.346
Thomas Mount Hospital Chennai
8				
a) Social project		
7.000
7.000
3.200
b) Polikliniek		
0
0
20.800
c) Midos-project		
27.000
27.000
27.000
Pondicherry
9				
a) Don Bosco Boys Home		
7.833
7.258
8.364
b) Nieuwbouw		
32.900
30.375
0
Sacr.Heart Church Thennangudy
10
3.133
3.334
6.691
Veeralur Parish, cows and borewell
11
0
0
3.500
Polur, Families
12
24.083
30.833
26.646
Gypsies
13
19.583
18.053
20.440
Pavunjur (Fr.Job)
14				
a) Social help en kerstviering		
6.267
5.798
6.518
b) Community hall		
0
0
10.000
c) Schooluitbreiding		
23.000
23.215
16.727
Trichy, provincie
15				
a) DBICE		
45.433
41.881
15.000
b) Toiletten Amsam		
0
0
13.000
c) Hiv/aids infected youth
comprehensive care center		
0
0
97.000
d) Holy Fam. Hansenorium Hiv/aids		
13.317
12.275
14.000
e) Holy Fam. Hiv project Karur		
48.567
44.770
Steam kitchen Don Bosco
16
0
11.000
0
Anbu Ilam Kavarapattai
17			
a) Home Away from Home foster care		
26.033
20.110
21.863
b) Technische School		
0
5.000
5.000
Bagalur
18
4.700
4.352
5.018
Kadambur
19
4.700
4.352
5.018
Cuddalore
20
7.834
7.258
6.691
Diverse projecten
11
7.833
7.258
0
a) Veeralur, Girls boarding/Creche
b) Polur Parish Sacr. Heart Church
4
7.834
7.258
0
c) Toiletten Boys Home Tirupatur
0
9.000
0
d) Beatitudes Trude Vis
5
0
1.000
0
Totaal bestedingen 2012 (28 projecten)		
20

367.182

374.315

381.740

Onderwijs in €
1.
SMES
2b. Varadarajanpet
4. Polur
10. Thennangudy
14.c Pavanjur
15.a Trichy
17.b Anbu Ilam
18. Bagalur
19. Kadambur
20. Cuddalore
		
Landbouw in €
11. Veeralur

2012
17.350
2.844
2.906
3.334
23.215
41.881
5.000
4.352
4.352
7.258
112.492

2011
20.073
		
3.231			
3.345			
6.691			
16.727			
15.000			
5.000			
5.018			
5.018			
6.691			
86.794

2012
0

2011
3.500

Huisvesting in €
2012
8.b Thomas Mount Hospital
0
9.b Pondicherry nieuwbouw
30.375
13. Gypsies
18.053
14.b Pavunjur
0
15.b Trichy
0
16. Steam Kitchen Don Bosco 11.000
20. Toiletten Boys Home Tirupatur 9.000
		
68.428

2011
20.800
0
20.440
10.000
13.000
0
0
64.240

		

Opvang-onderwijs in €
3. Anbu-Ilam
9.a Pondicherry
17.a Anbu-Ilam
20. Veeralur Girls boarding
20. Polur Parish Sacr.
Heart Church
		

2012
8.300
7.258
20.110
7.258

2011
9.692
8.364
21.863
0

7.258
50.184

0			
39.919

Sociale begeleiding in €
2.a Varadarajanpet
8.a Thomas Mount Hospital
12. Polur
14.a Pavunjur
		

2012
6.916
7.000
30.833
5.798
50.547

2011			
9.577
3.200
26.646
6.518
45.941

Medische zorg/Opvang in €
5. Pope John’s garden
8.c Thomas Mount Hospital
15.c Trichy HIV/Aids
15.d Trichy Hansorium HIV/Aids
15.e Holy Fam.HIV project Karur
20. Beatitudes Trude Vis
		
Totaal generaal

2012
7.619
27.000
0
12.275
44.770
1.000
92.664
374.315

2011			
3.346
27.000
97.000
14.000
0
0			
141.346			
381.740

Specificatie kosten in €
Kosten samenhangend met fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
		

2012
335
1198
1533

2011
326
1143
1469
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Oordeel

Aan het bestuur van Stichting Pater Schlooz

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Pater Schlooz per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in
overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor
de Jaarverslaggeving.

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Pater Schlooz te Venlo
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en
lasten over 2012 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Maastricht-Airport, 9 april 2013
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Origineel getekend door R.W.J.M. Dohmen RA

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 650 voor
fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de
door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld
van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Amerikalaan 100a, 6199 AE Maastricht-Airport, Postbus 311,
6199 ZN Maastricht-Airport
T: 088 792 00 43, F: 088 792 94 03, www.pwc.nl
‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Ref.: 30.364.371/e0285765
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De vormgeving en het drukwerk van dit Jaarverslag werd volledig gesponsord.

Stichting Pater Schlooz
Correspondentieadres:
Parkweg 5b, 6212 XN Maastricht, Nederland
Tel: +31 (0)43 - 310 14 85
Fax: +31 (0)43 - 321 58 12
info@stichtingpaterschlooz.nl
www.stichtingpaterschlooz.nl
Bankrekening: 688484018
(IBAN:NL26INGB0688484018 - BIC: INGBNL2A)

