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Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belastingdienst en dat er vrijstelling is van successierechten.
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Beste vrienden en weldoeners,
 
Het jaar 2017 is al weer bijna voor de helft voorbij. 
 
Voor onze stichting wordt het geen makkelijk jaar. De grote NGO’s schroeven noodgedwongen hun budgetten voor 
projecten terug en dat merken we. Een “zeker” geachte  toezegging aan onze stichting is ingetrokken en belangrijke grote 
hulporganisaties doneren steeds minder aan projecten van derden zoals onze stichting. Maar pater “Frenske” Schlooz 
werd juist sterk, als het niet voor de wind ging en wij dus ook, zeker met jullie fantastische hulp.
SPS India, de coördinator en toezichthouder in India namens ons heeft voor 2017 maar liefst 18 projecten in twee provincies 
op het programma staan.
 
Een greep uit dat programma.
Natuurlijk beginnen we met ons eigen grote microkrediet project voor vrouwen. De kredietverstrekking en bijbehorende 
leer en participatie trajecten lopen en bijna zijn we toe aan de tweede ronde. Dat wil zeggen, dat nieuwe leningen zullen 
worden uitgegeven. Het project is hard op weg echt, zoals onze co sponsor Rotary International dat zegt, “self revolving” 
te worden. Het project draait in Basin Bridge, Chennai en in Vilathikulam, Tuticorin. 
De vorige keer vertelden wij u van mevrouw Seethalakshmi, die met zo iets eenvoudigs als het kopen en “exploiteren” 
van een koe en een kalf onderwijs voor haar twee kinderen mogelijk heeft gemaakt.
 
Deze keer aandacht voor een andere deelnemer mevrouw Veeralakshmi (28) uit het dorp 
Muthalipatti in het district Tuticorin. Ze is getrouwd, haar man heeft geen vast werk en 
ze heeft een zoon in grade 2. 
Ze is gekozen binnen haar groep tot onderneemster van de maand mei 2017. 
Ze is kleermaakster en verdient daar gedeeltelijk haar inkomen mee. Maar wat nog 
belangrijker is. Mede op aandringen van haar man heeft ze binnen de self help group, 
waar ze lid van is, haar studie Engels, die ze voor haar huwelijk en zwangerschap had 
onderbroken, weer opgepakt. Recent is ze afgestudeerd en terecht trots als een pauw, 
dat ze in haar dorp de eerste vrouwelijke graduate in Engels is.
In het kader van ons project heeft ze daarnaast met een lening van 15.000 Rs een geit 
gekocht en een klein bedrijfje opgezet, zodat ze, vertelt ze vol trots, inmiddels tot 260 Rs 
per maand (circa 4 euro) niet verdient, maar spaart. Binnen de Sembaruthi self help group 
van 11 leden en binnen haar dorp speelt ze intussen een vooraanstaande, leidende rol.  
Ze benadrukt het belang van onderwijs en draagt dat succesvol uit naar haar dorpsgenoten. 
“Nine tenth of education is encouragement” is haar uitgangspunt. 
Voorwaar een voorbeeld.

En verder. 
Tja. Eigenlijk verdienen alle achttien de projecten een hele nieuwsbrief, maar dat kan niet. Dit moet wel een nieuwsbrief 
blijven en geen boek worden.
 
Twee voorbeelden, die ons troffen dit voorjaar, daarom.
 
Don Bosco Anbu Illam in  Kavarapettai
Een opvanghuis voor weggelopen jongens, jongens, die op straat leven, jonge delinquenten en jongens, die door hun 
ouders in de steek zijn gelaten. Een verzameling, waar wij moedeloos van zouden worden. Zo niet de volgelingen van 
pater Frenske. 

                        Maastricht, juni 2017

Stichting Pater Schlooz

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

Jaarverslag 2017



Voor 

een korte impressie 

over de Stichting 

Pater Schlooz ga naar 

Google en klik op 

‘youtube stichting 

pater schlooz’

2 Jaarverslag 2017

Stichting Pater Schlooz

Onze Missie

Inhoud

www.stichtingpaterschlooz.nl

Stichting Pater Schlooz ondersteunt 
relatief kleinschalige projecten met 
een maximaal sociaal rendement. 
Van iedere gedoneerde euro 
komt minimaal 99 cent 
ten goede van de 
projecten in India.

Voorwoord     3
Stichting Pater Schlooz in het kort  4
- Rechtsvorm     4
- Correspondentieadres en bankrekening 4
- Bestuur     4
- Comité van Aanbeveling   4
- Registratie en erkenning   4
- Communicatie    4
- Werkwijze     5
- Beknopt financieel overzicht 
  Stichting Pater Schlooz 
  2000 t/m 2017    7
- Structuur organisatie   7
- Donateurs     7
Omschrijving projecten  7 t/m 14
Statuten              15
Klachtenprocedure             15
Bestuursverslag 2017                     16
Jaarrekening 2017          18 t/m 25
- Balans per 31 december 2017          18
- Baten en lasten 2017          20
- Toelichting op de balans en 
  baten en lasten           21
- Toelichting op de onderscheidende 
  posten van de balans          22
- Toelichting op de onderscheidende 
  posten van de baten en lasten         23
Specificatie bestedingen 
per doelstelling 2017/2016          23
- Overige gegevens           25
Controleverklaring accountant      26 t/m 28



3Jaarverslag 2017
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Voor de armsten der armenInhoud
Het doel van de stichting is en blijft het ondersteunen van relatief kleinschalige projecten met een 
maximaal sociaal rendement voor de armsten der armen in Tamil Nadu, India, het werkgebied van de 
naamgever van onze stichting. 

In 2017 heeft de stichting aan haar doelstelling kunnen werken door het steunen van 14 projecten met een totaalbedrag van € 230.546. 
Dit is mogelijk gemaakt door onze donateurs, vrienden en bevriende stichtingen. De kosten bleven beperkt tot minder dan 1%.
EN TOCH WAS 2017 EEN GOED JAAR.
In het voorwoord van ons jaarverslag over 2016 voorspelden wij, dat het jaar 2017 niet gemakkelijk zou worden. Enkele grote NGO’ s  
besloten of werden door de overheid gedwongen te besluiten, hun bijdragen bij te stellen of zelfs tot nul te reduceren en dat is ook 
gebeurd. Dat wij dat geen goede besluiten vonden, moge u duidelijk zijn. Één ding zou pater Frans Schlooz in zo’n geval nooit gedaan 
hebben en dat is bij de pakken neerzitten. Dat hebben wij dus ook niet gedaan. En zie, in de geest van onze pater “Gaat niet, bestaat 
niet”, ging het dus wel. 
Ondanks alle sombere vooruitzichten hebben wij een goed jaar afgesloten, zoals u hierna in detail kunt zien en lezen.

Minimaal 

  

van iedere euro komt ten 
goede van de projecten

65%

10%

20%

Om te beginnen met een relatief nieuw project van de stichting 
het micro krediet project voor vrouwen.
De ontwikkeling van dat project is misschien zelfs wel symp-
tomatisch geweest voor het jaar. Aanvankelijk bereikten ons 
berichten, dat er zich geen geringe problemen voordeden in het 
management, om maar eens een modewoord te gebruiken, van 
het project. Het leek erop, dat de uitvoerders, afkomstig als zij 
zijn uit zorg en onderwijs, te veel moeite hadden met het zakelijk 
sturen van een eigenlijk toch bancaire activiteit.
Inmiddels is duidelijk, dat er zeker problemen zijn geweest, maar 
dat die tot tevredenheid van iedereen zijn opgelost en  het 
project als geheel, bloeit en inmiddels zich zover ontwikkeld 
heeft, dat, als er geen gekke dingen gebeuren, in 2019/2020 het 
einddoel wordt bereikt. Een permanent functionerende kredie-
tinstelling, die in beginsel als volksbank een heel lang en gezond 
leven kan en zal hebben. 
Precies datgene, waarvoor niet alleen dit initiatief in 2014 is 
genomen, maar ook wat het uiteindelijke doel zou moeten zijn 
van alle hulpverlening. Namelijk, dat diegenen, die hulp nodig 
hebben, door de hulp, die ze krijgen, uiteindelijk geen hulp meer 
nodig hebben.
Chapeau voor alle betrokkenen. Wij zijn er in elk geval trots op.
Een tweede project, dat in 2017 onze speciale aandacht heeft 
gehad, is het opvangcentrum en de school voor kinderen met een 
aangeboren HIV besmetting in Nilavarapatti. 
Het project wordt uiterst professioneel en eigenlijk voorbeeldig 
geleid door Fr. Daniël en na ontvangst van zijn aanvraag voor 
uitbreiding van de school met één klaslokaal en twee toiletgroe-
pen hebben we binnen het bestuur dan ook unaniem besloten, 

dat die aanvraag gehonoreerd diende te worden. Dat is inmiddels 
gebeurd en de nieuwbouw is in volle gang.  
Ook daarop zijn we trots, want de opvang van deze kinderen, die 
de pech hebben, dat ze geboren zijn met deze ziekte of besmet-
ting, is even moeilijk als noodzakelijk. Moeilijk, omdat voor HIV 
kinderen overal en dus ook in India verregaande discriminatie 
op de loer ligt en noodzakelijk, omdat deze kinderen zonder dit 
instituut echt geen toekomst hebben.
Dat de overige projecten van onze stichting gewoon zijn voort-
gezet, leest u hierna.

Wíj zijn bijzonder blij, dat het mogelijks is geweest in wat een 
moeilijk jaar leek te worden onze doelstellingen toch te ver-
wezenlijken, overigens met handhaving van onze kostenniveau 
onder 1%.
U allen, bekende en anonieme donateurs en vrienden zijn we 
grote dank verschuldigd. Dat kunnen we niet genoeg benadruk-

ken en dat doen we dus ook.

Tot slot spreek ik namens het bestuur de hoop en de gerechtvaar-

digde verwachting uit, dat we ook in 2018 onze doelstellingen 

weer zullen kunnen realiseren en dus het werk van Frenske 

Schlooz kunnen voortzetten op weg naar het gouden jubileum 

van onze stichting in 2020.

De voorzitter,

Mr. W. J. Dols

Mei 2018
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Hoofdfunctie
juridisch adviseur

directeur F.P.N. Nelissen 

Beheer B.V. 

directeur Inmaro Acc B.V.

 

management consultant

financieel adviseur 

directeur of the Retreat, 

Yercaud, Salem                                         District in India

Stichting Pater Schlooz

Rechtsvorm
Stichting, statutair gevestigd in Venlo, Nederland.

Correspondentieadres en bankrekening 
Parkweg 5b, 6212 XN Maastricht. Nederland.

Bankrekening: 688484018

IBAN:NL26INGB0688484018 – BIC: ING-BNL2A 

Bestuur (2017)
Mr. W.J. Dols, voorzitter 

F.P.N. Nelissen, secretaris  

P.M.J. Op Heij RA, penningmeester 

drs. M. Frenken, lid t/m jan. 2017 

R. van der Naald, lid 

R.M.J.F. Kuitems, lid

Fr. R. Mariasusai s.d.b., lid  

                                          

Door de bestuurders is bevestigd dat noch hun hoofdfunctie, 

noch hun nevenfuncties, leiden tot belangenverstrengeling 

met hun bestuursfunctie bij de Stichting Pater Schlooz.

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

Registratie en erkenning
Stichting Pater Schlooz is erkend als ANBI, een algemeen nut 

beogende instelling (ANBI-RSIN nummer: 003812674) en is in 

het bezit van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen.
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Stichting Pater Schlooz 

in ‘t kort

Communicatie
• www.stichtingpaterschlooz.nl

• info@stichtingpaterschlooz.nl

• nieuwsbrieven

• jaarverslagen

• folders

• presentaties



Hoofdfunctie
juridisch adviseur

directeur F.P.N. Nelissen 

Beheer B.V. 

directeur Inmaro Acc B.V.

 

management consultant

financieel adviseur 

directeur of the Retreat, 

Yercaud, Salem                                         District in India
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Werkwijze

MINIMAAL 99 CENT
VAN IEDERE EURO
komt ten
goede van de projecten

KLEINSCHALIGE
PROJECTEN
met een maximaal
sociaal rendement

PLAATSELIJK
ADVIES
Salesianen en/of
contacpersonen

KernWaarden

• Onder plaatselijke leiding met toezicht en financiële steun vanuit Nederland 

• Vraaggericht; inspelen op noden en behoeften,  rekening houdende met advies van 

plaatselijke deskundigen 

• Bestuur besluit over toekenning donaties

• Eenmalige of jaarlijks terugkerende donaties

• Donaties soms in samenwerking met andere hulpverleningsinstanties, 

o.a. Cordaid

Jaarlijks ontvangt de stichting aanvragen uit India. 

De stichting hanteert de volgende criteria:

• Kleinschalig project

• Maximaal sociaal rendement

• Advies plaatselijke Salesianen en/of 

 contactpersonen. 
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In het verslagjaar 2017 heeft Stichting Pater 
Schlooz in totaal € 174.695,- ontvangen en 

invulling kunnen geven aan haar 
doelstellingen door financiële steun 

aan 14 projecten. 

Over het verslagjaar 2017 is een bedrag overge-
maakt van in totaal € 230.546,-

 

De kosten voor 2017 bedragen € 1.085,-. 
Dat is minder dan 1% van de bestedingen over 
het verslagjaar. In India worden geen kosten 

gemaakt, zodat de donaties geheel ten goede 
komen van de projecten.

BATEN 2017

DONATIES 2017

KOSTEN 2017

Pater Frans Schlooz:  
“geven maakt veel gelukkiger dan 
 nemen of krijgen” 



*     Voor een vergelijking op kasbasis moet bij de donaties rekening worden gehouden met een afname in de toezeggingen voor volgend jaar.
**  Exclusief aandeel Rotary in microfinanceproject

Bedragen in €

**

2000 TOT EN MET 2017 FINANCIEEL

Jaar  Baten Donaties Kosten

2000  200.430 200.970 6.571

2001  155.610 152.203 3.945

2002  124.030 157.040 3.092

2003  130.579 110.154 1.244

2004  186.633 129.493 517

2005  179.401 158.087 762

2006  183.799 173.210 729

2007  185.793 224.238 544

2008  261.161 227.714 867

 

Jaar  Baten Donaties Kosten

2009  288.834 253.715 817

2010  336.823 233.723 1.565

2011  411.849 381.740 1.469

2012  338.064 374.315 1.533

2013  396.687 348.316 1.981

2014  247.721  398.249 3.062

2015  309.184    298.976 1.626

2016  284.636    273.350 2.577

2017  174.695    230.546 1.085 

*

Stichting Pater Schlooz
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Beknopt overzicht

Structuur organisatie
Particulier hulpverleningsinitiatief. 

Alle bestuursleden werken onbezoldigd 

en zonder onkostenvergoeding.

       

Donateurs
circa 450 donateurs

   

Missie
Stichting Pater Schlooz ondersteunt 

relatief kleinschalige projecten met 

een maximaal sociaal rendement. 

Van iedere gedoneerde euro komt 

minimaal 

ten goede van de projecten in India.

Financieel overzicht Stichting Pater Schlooz 2000 t/m 2017

cent
99



Stichting Pater Schlooz

Fondsenwerving beleid
Stichting Pater Schlooz

8 Jaarverslag 2017

Sinds de oprichting is de Stichting Pater Schlooz op eigen wijze actief op het gebied van fondsen-
werving. Pater Schlooz ging tijdens zijn bezoeken aan Nederland persoonlijk langs bij gulle 
(potentiele) gevers. In de huidige tijd communiceert de Stichting via nieuwsbrieven, de website en 
daar waar mogelijk op persoonlijke wijze met haar stakeholders.

Stichting Pater Schlooz

Statutaire Zetel: Venlo • Register st. 29.428 d.d. 12-1-1970 

Correspondentie-adres: Parkweg 5b, 6212 XN Maastricht
Tel: 043 - 3101485 • Fax: 043 - 3215812 • info@stichtingpaterschlooz.nl • www.stichtingpaterschlooz.nl

ING: 68.84.84.018 • IBAN: NL26 INGB 0688 4840 18 • BIC: INGBNL2A
De stichting is erkend als ANBI algemeen nut beogende instelling. 

Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belastingdienst en dat er vrijstelling is van successierechten.
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Beste vrienden en weldoeners,
 
Het jaar 2017 is al weer bijna voor de helft voorbij. 
 
Voor onze stichting wordt het geen makkelijk jaar. De grote NGO’s schroeven noodgedwongen hun budgetten voor 
projecten terug en dat merken we. Een “zeker” geachte  toezegging aan onze stichting is ingetrokken en belangrijke grote 
hulporganisaties doneren steeds minder aan projecten van derden zoals onze stichting. Maar pater “Frenske” Schlooz 
werd juist sterk, als het niet voor de wind ging en wij dus ook, zeker met jullie fantastische hulp.
SPS India, de coördinator en toezichthouder in India namens ons heeft voor 2017 maar liefst 18 projecten in twee provincies 
op het programma staan.
 
Een greep uit dat programma.
Natuurlijk beginnen we met ons eigen grote microkrediet project voor vrouwen. De kredietverstrekking en bijbehorende 
leer en participatie trajecten lopen en bijna zijn we toe aan de tweede ronde. Dat wil zeggen, dat nieuwe leningen zullen 
worden uitgegeven. Het project is hard op weg echt, zoals onze co sponsor Rotary International dat zegt, “self revolving” 
te worden. Het project draait in Basin Bridge, Chennai en in Vilathikulam, Tuticorin. 
De vorige keer vertelden wij u van mevrouw Seethalakshmi, die met zo iets eenvoudigs als het kopen en “exploiteren” 
van een koe en een kalf onderwijs voor haar twee kinderen mogelijk heeft gemaakt.
 
Deze keer aandacht voor een andere deelnemer mevrouw Veeralakshmi (28) uit het dorp 
Muthalipatti in het district Tuticorin. Ze is getrouwd, haar man heeft geen vast werk en 
ze heeft een zoon in grade 2. 
Ze is gekozen binnen haar groep tot onderneemster van de maand mei 2017. 
Ze is kleermaakster en verdient daar gedeeltelijk haar inkomen mee. Maar wat nog 
belangrijker is. Mede op aandringen van haar man heeft ze binnen de self help group, 
waar ze lid van is, haar studie Engels, die ze voor haar huwelijk en zwangerschap had 
onderbroken, weer opgepakt. Recent is ze afgestudeerd en terecht trots als een pauw, 
dat ze in haar dorp de eerste vrouwelijke graduate in Engels is.
In het kader van ons project heeft ze daarnaast met een lening van 15.000 Rs een geit 
gekocht en een klein bedrijfje opgezet, zodat ze, vertelt ze vol trots, inmiddels tot 260 Rs 
per maand (circa 4 euro) niet verdient, maar spaart. Binnen de Sembaruthi self help group 
van 11 leden en binnen haar dorp speelt ze intussen een vooraanstaande, leidende rol.  
Ze benadrukt het belang van onderwijs en draagt dat succesvol uit naar haar dorpsgenoten. 
“Nine tenth of education is encouragement” is haar uitgangspunt. 
Voorwaar een voorbeeld.

En verder. 
Tja. Eigenlijk verdienen alle achttien de projecten een hele nieuwsbrief, maar dat kan niet. Dit moet wel een nieuwsbrief 
blijven en geen boek worden.
 
Twee voorbeelden, die ons troffen dit voorjaar, daarom.
 
Don Bosco Anbu Illam in  Kavarapettai
Een opvanghuis voor weggelopen jongens, jongens, die op straat leven, jonge delinquenten en jongens, die door hun 
ouders in de steek zijn gelaten. Een verzameling, waar wij moedeloos van zouden worden. Zo niet de volgelingen van 
pater Frenske. 

                        Maastricht, juni 2017



5. Service Clubs
6. Midden en Klein Bedrijf
7. Erfenissen en legaten
8. Andere hulpverlenende instellingen en personen
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De door de Stichting verkregen middelen komen beschikbaar via circa 450 donateurs. 

Het fondsenwervingsbeleid gaat uit van een mixed funding-model. 

 Het mixed funding-model is opgebouwd uit onderstaande onderdelen:

 1. Landelijke overheidsfinanciering
 2. Vermogensfondsen
 3. Particuliere giften (incidenteel, groot en klein)
 4. Vrienden van de Stichting Pater Schlooz

Een groep donateurs verdient een nadere toelichting vanwege het langdurige commitment dat wordt aangegaan, de Vrienden 

van de Stichting. Een Vriend van de Stichting commiteert zich in beginsel voor een periode van vijf jaar. Deel uitmaken van dit 

netwerk van Vrienden geeft niet alleen de garantie aan de deelnemer, dat hulp wordt verleend gericht op zelfredzaamheid en 

met minimale kosten, maar leidt ook tot onderlinge inspiratie. Jaarlijks wordt bijvoorbeeld een Vriendendag georganiseerd.

Tijdens deze Vriendendag vindt  altijd een interessant bedrijfsbezoek plaats en presenteert de voorzitter van de Stichting 

ondersteund met beelden, een overzicht van de activiteiten gedurende het afgelopen jaar. Tijdens de aansluitende informele 

bijeenkomst (op eigen kosten) worden de Vrienden in de gelegenheid gesteld elkaar (beter) te leren kennen en met elkaar van 

gedachten te wisselen. Aldus wordt in een heus netwerk, een begrip dat pater Frans Schlooz nauwelijks zal hebben gekend, zijn 

geest  levend gehouden. Relatiemanagement ofwel een goede, open en duurzame relatie met donateurs is immers van groot 

belang voor de continuïteit.

Een groot gedeelte van het netwerk rondom de Stichting bestaat uit de generatie, geboren vlak na de tweede wereldoorlog. 

Om de continuïteit ook voor de verdere toekomst te waarborgen, zal de Stichting zich ook actief gaan richten op de wat jongere 

generatie. Deze zogenaamde Millennials hebben een wat een andere kijk op geld doneren aan goede doelen dan de traditionele 

donateurs van de stichting.  Ze zijn weliswaar net zo begaan met goede doelen als hun ouders, maar gaan uit van wat minder 

persoonlijke meer zakelijke benadering. Uit recent onderzoek blijkt dat er voor deze jongere generatie drie belangrijke motiva-

toren zijn om te doneren: beroering, bereiken en het wegnemen van barrières. 

Als het op doneren aankomt blijken jongere mensen vatbaarder voor beroering. Emotioneel al of 

niet geraakt worden, speelt een grotere rol evenals het gevoel, dat zij zelf hebben bij het goede 

doel, dat om ondersteuning vraagt. Het doneren moet hen een goed gevoel over zichzelf geven. 

Ook sociale druk, niet van boven opgelegd, integendeel, maar meer in de vorm van het niet ach-

ter willen blijven, vrijwillige groepsdruk heet dat, vormt voor jongere mensen een trigger. Sociale 

beleving wordt dat ook genoemd, zoals bij de Ice Bucket Challenge of de nagellak voor het onge-

neeslijk zieke zesjarige jongetje in het Glazen Huis. 

Het blijkt bovendien dat 40 procent aangeeft dat zij het snelst geneigd zijn te doneren wanneer 

het hen makkelijk wordt gemaakt, zoals met iDeal of via een sms. Als er dus geen barrières zijn.

Ten slotte blijkt, maar dat geldt inmiddels ook voor hun ouders, dat zij een absolute afkeer hebben van de geïnstitutionaliseerde 

grote organisaties met hoge kosten en in hun ogen veel te dik betaalde functionarissen.

Jongeren blijken dus even aanspreekbaar op doneren voor goede doelen, maar moeten op een andere aangesproken worden. 

Vooral de sociale beleving en de eenvoud, waarmee gegeven, meegedaan kan worden, zijn belangrijker geworden. 

Sociale evenementen waarbij iedereen samen een prestatie levert en waarbij de sociale vaak internetomgeving spontaan 

oproept mee te doen en te steunen blijken een succesformule.

 

Het bestuur van de Stichting zal de komende tijd meer aandacht schenken aan het op de deze wijze benaderen van (doelgroe-

pen van) jongeren uiteraard met als doel hen meer te betrekken bij de projecten van de Stichting Pater Schlooz. 
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SMES (Schlooz Memorial Educational Scheme)
Dit betreft kleine studiebeurzen. Kinderen uit zeer arme gezinnen ontvangen 

een bijdrage in hun studiekosten.Hierdoor kunnen zij een opleiding volgen op 

een van de vele Don Bosco scholen, die voor dit programma zijn geselecteerd. 

De goede naam van die scholen draagt eraan bij dat de kinderen, na voltooiing 

van hun opleiding, vrijwel zonder uitzondering een baan vinden. Zo kunnen zij 

voorzien in hun levensonderhoud en vaak ook dat van hun familie.

Don Bosco Higher Secundary School Varadarajanpet
Een grote school met ca. 2000 leerlingen in een verafgelegen gebied, geteis-

terd door droogte, waar landbouw de enige vorm van bestaan is. Er is een 

zeer grote mate van analfabetisme. Van generatie op generatie was het enige 

perspectief om koelie (landarbeider) te worden. Deze school vormt de ont-

snapping. Jaarlijks “promoveren” hier honderden leerlingen van kansarm tot 

kansrijk. Er zijn voormalige leerlingen, die universiteitsprofessor zijn geworden, 

of medisch specialist of leidinggevend in internationale bedrijven. Met dank 

aan deze school. Aan  deze school is ook een internaat (voor jonge kinderen) 

en een hostel (voor oudere kinderen) verbonden. Kinderen, die anders door 

de afstand tot hun huis, deze school niet zouden kunnen bezoeken. Stichting 

Pater Schlooz ondersteunt deze school met internaat en hostel. Aan deze 

school is ook een project verbonden voor zeer arme, noodlijdende mensen 

(weduwen, alleenstaande bejaarden, lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten) uit de omgeving. Dit is een rechtstreekse 

“erfenis” van Pater Schlooz, die deze mensen niet in de steek wilde laten. Een “sociale raad”, samengesteld uit leraren van de 

school, beoordeelt wie voor deze hulp in aanmerking komt. De steun bedraagt uit een klein bedrag aan geld, dat periodiek aan 

deze arme mensen, voor wie de bijdrage onmisbaar is om te overleven. Op een kaart met hun foto tekenen ze met hun duim 

voor ontvangst van het geld.

1

2

Omschrijving Projecten
Stichting Pater Schlooz ondersteunt projecten in 

de volgende categorieen:

* onderwijs

* medische zorg

* opvang/huisvesting/medische zorg

* sociale begeleiding

* landbouw/voedselvoorziening

* micro finance

Veel van de projecten zijn gestart door 

Pater Schlooz en na zijn dood voortgezet onder 

beheer van de organisaties van de Salesianen van 

Don Bosco in de provincies Chennai en Trichy. 

Nieuwe projecten worden alleen aangenomen, 

indien zij  afkomstig zijn van en aanbevolen 

worden door  genoemde provinciale organisaties.
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India

Comprehensive Care Centre Nilavarapatti 
Een zeer goed geleid tehuis, waar ca. 60  met aids besmette jongens tot 16 jaar 

niet alleen onderdak, gezonde voeding en medicijnen (Bill Gates aids-remmers) 

ontvangen, maar ook sociale begeleiding. 

De kinderen gaan van hieruit naar scholen in de omgeving, krijgen een oplei-

ding en hoop op een langer leven door de medicijnen en de mogelijkheid van 

een zelfstandig bestaan. Alleen de kinderen, die wees zijn of om andere redenen 

niet in hun eigen gemeenschap kunnen blijven, worden in het tehuis opgeno-

men. Daarnaast ontvangen ca. 350 gezinnen met aids-kinderen zogenaamde 

Home Based Care. De kinderen blijven in hun gemeenschap en ontvangen thuis 

de vereiste zorg, medicijnen, voeding en sociale begeleiding. Deze thuiszorg 

heeft in principe de voorkeur, omdat kinderen in hun eigen omgeving kunnen 

blijven.

Anbu Ilam (Salem, Coimbatore en Madurai)
Opvang van straatkinderen in drie middelgrote industriesteden. 

Het tehuis in Salem was het eerste en is opgericht door Frans Schlooz zelf. 

Van huis weggelopen of in de steek gelaten kinderen worden opgevangen, 

veelal op grote bus- of treinstations, waar zij vaak letterlijk op de stoep of in 

de goot bivakkeren. Vaak zijn zij dan al slachtoffer  geworden van kinderar-

beid, prostitutie, bedelarij en ander misbruik. Eerst wordt onderzocht, of terug-

keer naar huis mogelijk is, maar is dat niet het geval, dan worden zij opgeno-

men in het tehuis. Zij krijgen onderdak, voeding, kleding en worden gewend 

gemaakt aan een “normaal” leven  met regels en regelmaat. Uiteraard is 

scholing een belangrijk onderdeel. Veel van de kinderen zijn zo klaargestoomd 

voor een goede baan of hogere opleiding. Van kansloos tot kansrijk.

3

4
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Don Bosco Technische school Polur
Ook deze school is opgericht door Pater Schlooz in een van Tamil Nadu’s 

droogste gebieden. Een groot deel van de bevolking hier bestaat uit onge-

letterde landarbeiders. Op deze school krijgen kinderen uit arme gezinnen 

een opleiding tot timmerman, elektricien, automonteur of lasser. Thans wordt 

de school bezet door 160 leerlingen, waarvan 60 intern. Night study is een 

belangrijk onderdeel van de activiteiten. Kinderen, die thuis geen huiswerk 

kunnen maken door gebrek aan ruimte of licht, kunnen hier terecht om onder 

begeleiding te werken. De kinderen ontvangen aan het einde van hun oplei-

ding een door de staat goedgekeurd diploma en kunnen zo veelal een baan 

vinden. De doem van een leven als losse landarbeider (koelie) verdwijnt.

Don Bosco Higher Secondary School Polur
Niet ver van de technische school is de Don Bosco Higher Secundary School 

gevestigd met ca. 1000 leerlingen, jongens en meisjes, de eerste gemengde 

school in de wijde omgeving, met opleiding van klas 1 van de lagere school 

tot eindexamen middelbare school (12th standard). Door de jaren heen heeft 

Stichting Pater Schlooz deze school ondersteund, enkele jaren geleden met de 

bouw van een internaat voor 150 jongens, voor wie de afstand naar school te 

groot is om dagelijks af te leggen. Met hulp van een Lions club en een grote bijdrage van Cordaid hebben wij de bouw en inrich-

ting bekostigd. Nu dragen wij jaarlijks nog steeds bij aan de kosten van voeding en verzorging van de kinderen in het internaat.

Pope John’s Garden Chennai
Dit ‘melaatsendorp’ werd in 1967 gesticht. Pater Schlooz was hier jarenlang 

directeur. 800 Melaatsen vonden hier onderdak en een veilige omgeving tot hun 

dood. Inmiddels is de ziekte gelukkig ver teruggedrongen, en is het aantal inwo-

ners teruggelopen tot 80. De vrijkomende ruimte is benut voor de bouw van een 

tehuis voor aids-jongens en recent ook een voor -meisjes. Aids is de nieuwe volks-

ziekte met hetzelfde stigma als voorheen de melaatsen. Zij worden uit schaamte 

weggejaagd uit hun gemeenschappen. Bij een recent bezoek zagen bestuursleden een aantal jongens hier voetballen. De weten-

schap, dat deze aids-patienten door de verzorging hier weer enig perspectief in hun leven krijgen, stemde tot dankbaarheid. 

Thomas Mount Hospital Chennai
Een ziekenhuis voor de armen in een sloppenwijk in Chennai, gesticht en 

uitgebouwd door Sr. Rexline, onze “moeder Teresa” in India. Bij het ziekenhuis 

hoort een opleidingsinstituut voor verpleegsters, eveneens onder leiding van 

Sr. Rexline. Daarnaast heeft zij nog de zorg voor een klein weeshuis  en heeft 

zij enkele jaren geleden  een “Rural Care Centre” opgezet, waar onder de 

hoede van het ziekenhuis gratis medische zorg wordt verleend aan vrouwen 

op het platteland. De kosten van operaties en verdere behandelingen worden 

(tot een maximumbedrag) door onze stichting gedragen. Verder wordt nazorg 

verstrekt. Voor dit project wordt financiële hulp ontvangen van Stichting 

Midos. Tenslotte heeft zij nog een bewustmakingsprogramma opgezet voor 

arme, ongeletterde vrouwen. Hierbij gaat het om voorlichting over hygiëne, 

gezond eten, de noodzaak van onderwijs etc. Ook voor Sr. Rexline heeft een 

dag maar 24 uur, maar zij slaagt erin met weinig slaap al deze werkzaamhe-

den te combineren. Sinds jaar en dag ondersteunt SPS de projecten van Zr. 

Rexline.

5
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7
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Projecten Kadambur
A) Microfinanciering 
Kadambur is een verafgelegen plaats in een heuvelig en bosrijk gebied, waar 

ongeletterde stammen in grote armoede leven. De Salesianen (SDB) proberen 

daar door middel van microfinanciering kleine onderneminkjes te laten ontstaan. 

Het gaat daarbij om kleine naaiateliers, steenbakkerijen en bedrijfjes, die bospro-

ducten, zoals honing en tamarinde verwerken. Verder worden vanuit de SDB mis-

sie enkele beroepsopleidingen aangeboden en wordt avondonderwijs gegeven in 

de dorpen. Op een boerderij wordt  agrarisch onderwijs gegeven, maar wordt ook 

gewerkt aan de bewustwording van de noodzaak om de waardevolle kruiden uit 

de heuvels en de bossen te beschermen.

B) Scholen en internaat
In Kadambur is een internaat gebouwd voor 40 stamjongens en -meisjes (gescheiden), die daardoor naar de nabijgelegen 

Government High School kunnen gaan. Met geld van SPS is enkele jaren geleden een extra verdieping op het internaat 

gebouwd. Kinderen, die te afgelegen wonen en/of  wier ouders te arm zijn om voor hen te zorgen, kunnen in dit internaat 

terecht. De kunst is het om de ouders van het nut van onderwijs te overtuigen en dat het beter is de kinderen naar school te 

laten gaan in plaats van ze mee te nemen naar de bossen om daarmee te werken aan het plukken van bosvruchten en andere 

bosproducten.

School Thalavadi
Hetzelfde als Kadambur. Uiterst afgelegen bosrijk gebied in de heuvels aan de 

grens van Tamil Nadu en Karnataka. 

Ook hier is de doelgroep de kinderen van de daar in bittere armoede levende 

stammen (tribes).  De kinderen worden vaak verplicht mee te werken op het 

land voor de “landlord”. Soms worden kinderen zelfs “verkocht” om schulden 

aan de landeigenaar af te lossen. De enige manier om aan dit lot te ontsnap-

pen is scholing. Maar de ouders, zelf analfabeet, zien veelal de noodzaak niet 

om hun kinderen naar school te sturen. Zij moeten worden overtuigd. Inmiddels is er door de Salesianen (SDB) een school 

gebouwd, die in 2014 met een tweede etage (6 klaslokalen) is uitgebreid. Stichting Pater Schlooz heeft deze uitbreiding 

mogelijk gemaakt. Er zijn thans 490 jongens en meisjes, die onderwijs krijgen op deze school en daarmee de kans krijgen een 

menswaardig bestaan op te bouwen.

Night schools Jawadhi Hills
Zie Kadambur en Thalavadi. Een afgelegen gebied, waar stammenvolkeren in 

grote armoede leven, waar de bevolking ongeletterd is, waar geen scholen zijn 

en waar de ouders het nut van school voor de kinderen moet worden bijge-

bracht. 

Omdat scholen ontbreken en de bereikbaarheid slecht is, zijn hier door SDB 

avondscholen gezet, waar kinderen kort bij huis onderwijs kunnen krijgen.

9
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De volgende drie projecten 

zijn voor tribale kinderen 

in verafgelegen gebieden, 

Kadambur, Thalavadi en 

Javadhi.
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Tribal Children Yercaud
Boven op Yercaud Hill (2000 meter hoog) is een groot seminarie gevestigd, 

waar salesiaanse priesters worden opgeleid. 

Aan dit instituut is ook een klein internaat verbonden, waar ca. 30 stam-

kinderen uit de omringende heuvels, die te ver af wonen om de scholen te 

bereiken, opvang, onderdak, voeding en medische zorg vinden en naar de 

bijgelegen scholen geleid worden. Stichting Pater Schlooz ondersteunt dit 

project reeds vele jaren. Een anekdote: tijdens een bezoek ontdekten we, dat 

de kinderen zo graag voetbalschoenen wilden hebben, zodat ze niet langer 

blootsvoets of op slippers hoefden te voetballen. Ter plekke zijn voor alle kin-

deren voetbal-schoenen voor, in onze ogen, een schijntje gekocht en konden 

wij zien, hoe intens gelukkig de kinderen met hun (gele) schoenen waren. 

Microfinanciering
Met een gift  van € 35.000, van een Rotary- club (Geleen-Sittard), vermeerderd 

met een kleine bijdrage van zuster-clubs in België  en Duitsland, en vervolgens, 

nadat het project was goedgekeurd, door Rotary- international verhoogd, is in 

totaal ca. € 100.000 beschikbaar gekomen voor microfinanciering. 

Aan zogenaamde Self Help Groups van elk 10 tot 20 vrouwen worden individu-

eel of groepsgewijs kleine leningen gegeven, waarmee ze een bedrijfje kunnen 

opstarten. Vooraf worden ze getraind en voorgelicht, waarvoor de helft van het 

totale bedrag voor het project beschikbaar is. De lening moeten de vrouwen 

met rente in termijnen binnen 1 jaar terugbetalen. 

Daarna kunnen met hetzelfde geld weer andere vrouwen geholpen worden. Er 

wordt strikt toezicht gehouden door SDB en SPS India en periodiek wordt er 

gerapporteerd. Inmiddels begonnen met de uitvoering en de eerste ervaringen 

zijn positief met enkele successtores.

Sigaram Project – VEMBU (Vilathikalum)
De ondersteuning van dit project heeft Stichting Pater Schlooz in 2014 overgeno-

men van Stichting Kamarajapuram. 

Dit project richt zich sterk op onderwijs voor kinderen en vrouwenemancipatie. 

Er wordt onder andere avondonderwijs aangeboden en er is veel aandacht voor 

voorlichting aan ouders en het ontwikkelen van de talenten en mogelijkheden 

van kinderen.

12
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Van iedere gedoneerde euro gaat minimaal 

naar de projecten

Statuten
Stichting Pater Schlooz

Klachtenprocedure
Stichting Pater Schlooz

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 ontwikke-

lingshulp, 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 

jaren en zijn onbeperkt herbenoembaar.

Er is geen directie in functie. Per 18 maart 2014 is J.H.M. Boels afgetreden als voorzitter en  benoemd tot erevoorzitter. Per 13 

december 2016 is Mr. P.M. Boels afgetreden als voorzitter en met grote dankzegging benoemd tot erevoorzitter. Hij blijft ons 

met raad en daad ondersteunen. Hij is opgevolgd door mr. W.J. Dols.

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 5B
6212 XN Maastricht
Of per mail:
info@stichtingpaterschlooz.nl
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.
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Het bestuur (2017)
Mr. W.J. Dols, voorzitter 
In functie sedert 13-12-2016

F. Nelissen, secretaris 
In functie sedert 12-03-2012

P.M.J. Op Heij RA, 
penningmeester  
In functie sedert 09-09-2005

Drs. M. Frencken, lid 
In functie sedert 01-12-2010
tot en met 31-01-2017

Fr. R. Mariasosai s.d.b., lid 
In functie sedert 09-04-2013

R. van der Naald, lid 
In functie sedert 18-08-2015

R.M.J.F. Kuitems 
In functie sedert 18-08-2015

Pater Frans Schlooz



Bestuursverslag 2017
In het verslagjaar 2017 heeft Stichting Pater Schlooz invulling kunnen geven aan 
haar doelstellingen door financiële steun aan 14 projecten.
Deze projecten zijn allemaal voorzien van een financiële onderbouwing.
Over het verslagjaar 2017 is een bedrag overgemaakt van in totaal  
€ 230.546 (zie specificatie bestedingen op pagina 23).

In het verslagjaar 2017 zijn besluiten genomen ten aanzien van de financiële steun in het kalenderjaar 

2018. Deze besluiten zijn ook gecommuniceerd met de aanvragers in India, teneinde hen zo goed mogelijk 

in staat te stellen de projecten te plannen en voor te bereiden.

De financiële bijdragen aan projecten waartoe besloten is en welke zijn bericht aan de aanvragers in 

het verslagjaar worden als verplichting verantwoord. Dit om beter inzicht te geven in de omvang van de 

bestemmingsreserve.

In 2017 bedraagt de toezegging voor 2018  € 70.000. Hierop heeft al een vooruitbetaling plaats gevonden 

van € 60.000. De kosten in het verslagjaar 2017 bedragen € 1.085. Dat is minder dan 1% van de bestedin-

gen over het verslagjaar. Er is geen personeel in dienst en de bestuurders ontvangen geen vergoeding, ook 

geen kostenvergoeding. In India worden geen kosten gemaakt, zodat de donaties geheel aan de projecten 

ten goede komen.

Beleidsplan 
Gegeven de doelstelling van de stichting zullen er geen investeringen plaatsvinden en zal geen perso-

neel 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 

doelomschrijving in de statuten in de voetsporen van pater Frans Schlooz hulp te verlenen aan armen en 

behoeftigen in Zuid-India. De geboden hulp staat in het teken van armoedebestrijding, verbetering van de 

levensstandaard, educatie, bewustwording, gezondheid en welzijn van de behoeftigen in Tamil Nadu, een 

van de armste (droogste) deelstaten in Zuid-India. Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door 

relatief kleinschalige projecten met een groot sociaal rendement financieel te ondersteunen. De projecten 

worden geselecteerd op advies van plaatselijke contactpersonen en/of lokale overheden en zijn gericht op 

blijvende verbetering en zelfredzaamheid. De ondersteuning van projecten kan eenmalig zijn of van langere 

duur en richt zich met name op onderwijs, opvang van straatkinderen, huisvesting, medische zorg, sociale 

begeleiding en verbetering van het milieu. De ondersteuning kan ook geschieden in samenwerking met 

andere hulpverlenende instanties.

In 2017 werden 14 projecten ondersteund. Hierbij geldt dat de kwaliteit van de projecten duidelijk voorrang 

heeft op kwantiteit. Naar verwachting zal het aantal projecten niet toenemen, maar eerder afnemen.

De door de stichting verkregen middelen komen beschikbaar via circa 450 donateurs en vrienden van 

Stichting Pater Schlooz, erfenissen/legaten en bijdragen van andere hulpverlenende instellingen en perso-

nen 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 toe-

zeggingen te kunnen waarmaken wordt door de stichting een prudent financieel beheer gevoerd. Er worden 

geen gelden belegd, waardoor geen beleggingsrisico wordt gelopen. De geldmiddelen worden in euros aan-

gehouden om valutarisico’s te voorkomen en er worden geen investeringen gedaan. Als de financiële positie 

dit toelaat worden vooruitbetalingen op de toezeggingen gedaan. 

Voor 2018 worden de te ontvangen giften, bijdragen en legaten begroot op een bedrag van € 140.000. 

Gezien het feit dat de ontvangsten geheel gebaseerd zijn op vrijgevigheid van de gevers, is het begroten 

met onzekerheid omgeven.

Pater Frans Schlooz:  
“geven maakt veel gelukkiger dan nemen of krijgen” 

Stichting Pater Schlooz
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  31.12.2017 31.12.2016 

  € € 

   

Actief   

 

   

 

Vlottende activa   

 

   

 

(1) Te vorderen legaten 0 8.364

     Te vorderen rente 0 9

(2) Liquide middelen 96.223 144.778

  

  96.223 153.151

     ACTIEF

Jaarrekening 2017

Balans
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  31.12.2017 31.12.2016 

  € €

   

(3) Stichtingskapitaal 45 45

(4) Bestemmingsreserve 86.178 53.106

 

  86.223 53.151

 

    

Kortlopende schulden   

  

(5) Toezeggingen voor volgende jaren 70.000 100.000

(6) Reeds hierop betaald in verslagjaar (60.000) 0

 

  10.000 100.000

   

  96.223 153.151

 

     PASSIEF

Balans
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Baten en lasten
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  Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

  2017 2017 2016
  € € € 
 
BATEN EN LASTEN    
     
Baten    
(7) Uit eigen fondsenwerving 174.695 152.000 284.473
     
    
Lasten    
(8) Besteed aan doelstellingen 230.546 150.500 273.350
(9) Wervingskosten 250 300 1.520
(10) Kosten beheer en administratie 835 1.200 1.057

Som van de lasten 231.631 152.000 275.927
     
    
Afname/toename toezegging 
voor volgende jaren (90.000) 0 10.000
   
  141.631 152.000 285.927
    
Saldo voor baten en lasten 33.064 0 (1.454)
Saldo financiële baten en lasten 8 0 163

Saldo van baten en lasten 33.072 0 (1.291)

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/ ontrekking aan: 
-Bestemmingsreserve 33.072 0 (1.291)

Het saldo financiële baten en lasten is ten gunste gebracht respectievelijk in mindering op de bestemmingsreserve.



Toelichting
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TOELICHTING OP DE BALANS EN BATEN EN LASTEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Pater Schlooz betreffen het zonder winstoogopmerk 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 voorzetting 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 onze Stichting Pater Schlooz is ingaande 1 januari 2017 Richtlijn C2 voor kleine 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 nomi-
nale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico’s die hun oor-
sprong 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 verant-
woord in het verslagjaar indien deze betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDENE POSTEN VAN DE BALANS

(1) Te vorderen legaten
     Het legaat ad € 8.364 is in 2017 ontvangen

  31.12.2017 31.12.2016
  € €
    
(2 )Liquide middelen    
ING Bank 68.84.84.018 55.175 44.311
ING Bank 10.62.600 5.741 7.286
ABN AMRO 48.40.80.903 193 224
ING Bank kwartaalspaarrekening 17 65.000
St. Solidariteit Om Leven (België) 35.097 27.957

  96.223 144.778
    
Kapitaal    
    
Het verloop van deze post is als volgt   
(3) Stichtingskapitaal 45 45
    
(4)Bestemmingsreserve   
 
Per 1 januari 2017/2016 53.106 54.397
Resultaat boekjaar 33.072 (1.291)

Ultimo 2017/2016 86.178 53.106
    

De bestemmingsreserve zal uitsluitend in het kader van de statutaire doelstelling worden 
aangewend voor de projecten. De toezegging voor deze specifieke projecten vindt plaats na 
balansdatum.

    
Kortlopende schulden   
 
(5) Toezeggingen    
In het verslagjaar zijn toezeggingen gedaan aan 
projecten voor volgend jaar 70.000 100.00
(6) In 2017 respectievelijk 2016 
hierop reeds betaald 60.000 0
  
  10.000 100.000

Gezien het bezoek van twee bestuursleden aan India in januari 2018 zijn in december 2017 
geen verdere toezeggingen gedaan. In maart en april 2018 zijn bijdragen toegekend mede 
op basis van het bezoek van projecten in India.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

 Werkelijk  Begroot Werkelijk
 2017 2017 2016
 € € €
(8) BATEN    
 
Uit eigen fondsenwerving    
Giften 174.695 152.000 284.473
    
 
-Baten van particulieren 79.473  118.656
-Baten van bedrijven 9.506  11.403
-Baten van andere organistaies 
  zonder winststreven 85.716  154.414

 174.695 152.000 284.473

Zoals vermeld in de grondslagen voor de bepaling van het resultaat, worden giften 
verantwoord op het moment van ontvangst.

LASTEN     
Bestedingen voor projecten     
  Werkelijk  Werkelijk 
  2017  2016 
  €  € 
     
(9) Bestedingen  230.546  273.350 

Bestedingen aan doelstellingen     
Opvang kinderen en onderwijs  160.616  140.136 
Apparatuur tb.v. onderwijs  0  50.000 
Huisvesting, waaronder klaslokalen 
en zonne-energie          55.000  23.214 
Sociale begeleiding            9.910              13.000 
Medische zorg en opvang            4.000              32.000 
Microfinance project            1.020              15.000
 
        230.546            273.350 

BESTEDINGSPERCENTAGE LASTEN     
     
Bestedingen aan doelstellingen  230.546  273.350 
Lasten  231.631  275.927
 
   99,5%  99,1%
     
BESTEDINGSPERCENTAGE BATEN     
     
Bestedingen aan doelstellingen  230.546  273.350 
Baten  174.695  284.473
 
   132,0%  96,1%



Pater Frans Schlooz:  
“geven maakt veel gelukkiger dan nemen of krijgen” 
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Pater Frans Schlooz:  
“geven maakt veel gelukkiger dan nemen of krijgen” 

Pater Franz Schlooz:
“niemand heeft het recht om 
 in zijn eentje gelukkig te zijn”
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(10) KOSTEN    
  
 Werkelijk Begroting Werkelijk
 2017 2017 2016
 € € €
Wervingskosten    
Drukwerk   871
Acceptgiro’s   119
Kosten CBF 250  380
Overige abonnementen   150
  
 250 300 1.520
Kosten beheer en administratie    
  
- kosten overboekingen India 
  en bankkosten 835 1.200 1.057
  
 1.085 1.500 2.577

PERCENTAGE KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING
   
 
  €  
 
Wervingskosten  250  
Baten uit eigen fondsenwerving  174.695 
 
   0,14%

OVERIGE GEGEVENS

Voorstel omtrent de bestemming van het resultaat
Het bestuur stelt voor het resultaat over 2017 ad € 33.072 ten gunste van de bestem-
mingsreserve te brengen. Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.
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Controleverklaring accountant
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Controleverklaring accountant
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Stichting Pater Schlooz
Correspondentieadres: 
Parkweg 5b, 6212 XN Maastricht, Nederland 
Tel: +31 (0)43 - 310 14 85
info@stichtingpaterschlooz.nl
www.stichtingpaterschlooz.nl Stichting Pater Schlooz

Statutaire Zetel: Venlo • Register st. 29.428 d.d. 12-1-1970 

Correspondentie-adres: Parkweg 5b, 6212 XN Maastricht
Tel: 043 - 3101485 • Fax: 043 - 3215812 • info@stichtingpaterschlooz.nl • www.stichtingpaterschlooz.nl

ING: 68.84.84.018 • IBAN: NL26 INGB 0688 4840 18 • BIC: INGBNL2A
De stichting is erkend als ANBI algemeen nut beogende instelling. 

Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belastingdienst en dat er vrijstelling is van successierechten.
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Beste vrienden en weldoeners,
 
Het jaar 2017 is al weer bijna voor de helft voorbij. 
 
Voor onze stichting wordt het geen makkelijk jaar. De grote NGO’s schroeven noodgedwongen hun budgetten voor 
projecten terug en dat merken we. Een “zeker” geachte  toezegging aan onze stichting is ingetrokken en belangrijke grote 
hulporganisaties doneren steeds minder aan projecten van derden zoals onze stichting. Maar pater “Frenske” Schlooz 
werd juist sterk, als het niet voor de wind ging en wij dus ook, zeker met jullie fantastische hulp.
SPS India, de coördinator en toezichthouder in India namens ons heeft voor 2017 maar liefst 18 projecten in twee provincies 
op het programma staan.
 
Een greep uit dat programma.
Natuurlijk beginnen we met ons eigen grote microkrediet project voor vrouwen. De kredietverstrekking en bijbehorende 
leer en participatie trajecten lopen en bijna zijn we toe aan de tweede ronde. Dat wil zeggen, dat nieuwe leningen zullen 
worden uitgegeven. Het project is hard op weg echt, zoals onze co sponsor Rotary International dat zegt, “self revolving” 
te worden. Het project draait in Basin Bridge, Chennai en in Vilathikulam, Tuticorin. 
De vorige keer vertelden wij u van mevrouw Seethalakshmi, die met zo iets eenvoudigs als het kopen en “exploiteren” 
van een koe en een kalf onderwijs voor haar twee kinderen mogelijk heeft gemaakt.
 
Deze keer aandacht voor een andere deelnemer mevrouw Veeralakshmi (28) uit het dorp 
Muthalipatti in het district Tuticorin. Ze is getrouwd, haar man heeft geen vast werk en 
ze heeft een zoon in grade 2. 
Ze is gekozen binnen haar groep tot onderneemster van de maand mei 2017. 
Ze is kleermaakster en verdient daar gedeeltelijk haar inkomen mee. Maar wat nog 
belangrijker is. Mede op aandringen van haar man heeft ze binnen de self help group, 
waar ze lid van is, haar studie Engels, die ze voor haar huwelijk en zwangerschap had 
onderbroken, weer opgepakt. Recent is ze afgestudeerd en terecht trots als een pauw, 
dat ze in haar dorp de eerste vrouwelijke graduate in Engels is.
In het kader van ons project heeft ze daarnaast met een lening van 15.000 Rs een geit 
gekocht en een klein bedrijfje opgezet, zodat ze, vertelt ze vol trots, inmiddels tot 260 Rs 
per maand (circa 4 euro) niet verdient, maar spaart. Binnen de Sembaruthi self help group 
van 11 leden en binnen haar dorp speelt ze intussen een vooraanstaande, leidende rol.  
Ze benadrukt het belang van onderwijs en draagt dat succesvol uit naar haar dorpsgenoten. 
“Nine tenth of education is encouragement” is haar uitgangspunt. 
Voorwaar een voorbeeld.

En verder. 
Tja. Eigenlijk verdienen alle achttien de projecten een hele nieuwsbrief, maar dat kan niet. Dit moet wel een nieuwsbrief 
blijven en geen boek worden.
 
Twee voorbeelden, die ons troffen dit voorjaar, daarom.
 
Don Bosco Anbu Illam in  Kavarapettai
Een opvanghuis voor weggelopen jongens, jongens, die op straat leven, jonge delinquenten en jongens, die door hun 
ouders in de steek zijn gelaten. Een verzameling, waar wij moedeloos van zouden worden. Zo niet de volgelingen van 
pater Frenske. 

                        Maastricht, juni 2017

Dank 
aan alle donateurs, begunstigers en 
iedereen die ons een warm hart toedraagt
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“Niemand heeft het recht om in zijn eentje gelukkig te zijn” 


