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Aan het bestuur van  
Stichting Amaidhi - Hulp aan India 
De Kluijskamp 12-71 
6545 JK  Nijmegen 
NEDERLAND 
 
Alkmaar, 23 juni 2022  
 
 
Geachte heer Deurloo,  
 
 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 
2021 van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring 
inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening en de samenstellingsverklaring zijn 
opgenomen in dit rapport. 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan het bestuur van Stichting Amaidhi - Hulp aan India 

 

De jaarrekening van Stichting Amaidhi - Hulp aan India te Nijmegen is door ons samengesteld op 
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 
en de winst- en verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is 
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
opgenomen. 
 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 
in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 
verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking 
en financiële verslaggeving toegepast. 

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert.  
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan 
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als 
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Amaidhi - Hulp aan India.  

 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 
 
 
Alkmaar, 23 juni 2022 
 
BDO Accountants 
namens deze, 
 
 
 
 
J.B. Tuijp AA  
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Bestuursverslag 

Referentie naar plaats van beschikbaarheid 
Het bestuursverslag ligt ter inzage ten kantore van het bestuur van de stichting. Het 
bestuurdersverslag is ook te vinden op www.amaidhi.nl  
 
  



  

   

JAARREKENING 2021 
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Balans per 31 december 2021 

Activa 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31-12-2021   31-12-2020 

  
€ € € € 

Vlottende activa 
        

Liquide middelen   4.766   12.070 
     

Totaal 
  

4.766 
  

12.070 
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Passiva 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31-12-2021   31-12-2020 

  
€ € € € 

Eigen vermogen 
        

Stichtingsvermogen 4.766   12.070    

  4.766   12.070 

Totaal 
  

4.766 
  

12.070 
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Staat van baten en lasten over 2021 

  2021 2020 

  
€ € 

Ontvangen giften 32.645 63.828 

Som der exploitatiebaten 32.645 63.828 

Projectkosten 39.718 65.622 

Overige bedrijfskosten 
    

Algemene kosten 231 276 
      

Som der exploitatielasten 39.949 65.898 

Resultaat -7.304 -2.070 

Resultaatbestemming     
Stichtingsvermogen -7.304 -2.070 

Bestemd resultaat -7.304 -2.070 
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Algemene toelichting 

Naam rechtspersoon Stichting Amaidhi - Hulp aan India 
Rechtsvorm Stichting 
Zetel rechtspersoon Nijmegen 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 41261594 

Belangrijkste activiteiten 
De stichting heeft ten doel: 
  
Het bevorderen van de kwaliteit van het dagelijks leven en van de zelfstandigheid van haar 
doelgroep. Haar doelgroep omvat in beginsel volwassenen en kinderen uit zuid India die onvoldoende 
beschikken over/toegang hebben tot voeding, medische zorg, opleiding en/of arbeid (kansarmen). 
  
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
- Lokale organisaties die projecten uitvoeren voor en in samenwerking met deze doelgroep, 
financieel of middels goederen te ondersteunen. Deze lokale organisaties ontvangen geen 
financiering van de Indiase overheid. 
- Die projecten te ondersteunen die beogen de capaciteiten van de kansarmen, om in hun 
dagelijks leven te verbeteren, te vergroten. De stichting maakt geen onderscheid naar ras, religie of 
geslacht. 
- Bij aanvang van elk kalenderjaar minimaal twee projecten te kiezen die dat jaar ondersteund 
worden. De lokale organisatie dient hiervoor een projectplan in en doet per kwartaal verslag van de 
procesgang aan de stichting. 
- Publiciteit te geven aan haar werkwijze door het geven van lezingen, schrijven van artikelen in 
de media en uitbrengen van een halfjaarlijks verslag ten behoeve van de donateurs. Dit verslag 
bevat een omschrijving van de projecten en een financiële verantwoording van zowel projecten als 
de stichting. Controle ter plaatse op procesgang en financiën, geschiet eenmaal per jaar door enkele 
bestuursleden. 
  
De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Locatie feitelijke activiteiten 
Zuid India 
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Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde 
grondslagen voor financiële verslaggeving. 
  

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van 
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden, aan 
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
vermelde waarderingsgrondslagen. 
 
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.  
 
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben. 

Grondslagen voor waardering activa 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 
vennootschap. 

Grondslagen voor waardering passiva 

Eigen vermogen 
De algemene reserve betreft een reservering voor toekomstige projecten en wordt opgenomen voor 
de nominale waarde. 

Grondslagen voor baten en lasten 

Baten 
De baten zijn bepaald op basis van de (te) ontvangen bedragen en worden verantwoord in het jaar 
waarop deze betrekking hebben.  
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Toelichting op balans 

Liquide middelen 

  31-12-2021 31-12-2020 

  
€ € 

Banktegoeden 
    

Rabobank, spaarrekening 1.528 8.843 
Rabobank, rekening-courant 3.238 3.227 

Totaal 4.766 12.070 

Eigen vermogen 

  31-12-2021 31-12-2020 

  
€ € 

Stichtingsvermogen 4.766 12.070 

Totaal 4.766 12.070 

Toelichting  
Van de reserves is voor projecten het volgende gereserveerd: 
- Ten behoeve van Karunalaya wordt een bedrag gereserveerd van: € 2.060,-.  
- Ten behoeve van de beurzen van schoolmeisjes van de Don Bosco English Medium School in PT 
Parru wordt een bedrag gereserveerd van € 323,50.  
- De ondersteuning van St. Joseph’s Hospital is eind 2020 beëindigd, dus hiervoor wordt niets 
gereserveerd. 
- Ten behoeve van St. Thomas Hospital wordt een bedrag gereserveerd van €323,50.  
- Ten behoeve van SIP wordt een bedrag gereserveerd van € 1.955,-. 
- Ten behoeve van SAVE Trust, wordt voor 2021 een bedrag van € 103,- gereserveerd. 
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Toelichting op staat van baten en lasten 

Baten en brutomarge 

  2021 2020 

  
€ € 

Ontvangen giften 
    

Giften ten behoeve van Karunalaya 2.235 3.412 
Giften Projecten Don Bosco School projecten 6.401 14.311 
Giften St. Joseph's Hospital - 2.486 
Giften St. Thomas Hopital 19.346 37.734 
Giften ten behoeve van SIP Memorial Home 225 60 
Giften ten behoeve van SAVE Trust 2.093 4.325 
Giften Noodhulp aan Congregatie 700 1.500 
Giften Algemeen 1.645 - 

  32.645 63.828 

 

32.645 63.828 

Projectkosten 
    

Karunalaya 4.190 5.940 
Don Bosco School projecten 11.483 11.795 
St. Joseph's Hospital - 2.486 
St. Thomas Hospital 17.365 39.664 
SIP Memorial Home - 500 
SAVE Trust 5.980 2.237 
Noodhulp aan Congregatie 700 3.000 

  39.718 65.622 

Brutomarge -7.073 -1.794 

Brutomarge 
Projectkosten   In het jaar 2021 heeft de stichting Amaidhi zich vooral geconcentreerd op de 
volgende projecten:   
  
(1)   Karunalaya  
  
Er werden schooltassen en leermiddelen gekocht voor 600 kinderen in het opvanghuis, in de 
sloppenwijk eromheen en voor de kinderen van mensen die langs de straat leven (pavement 
dwellers) De bijdrage van de Corneliuskerk  was €1.062,-, Parochiële Caritasinstelling doneerde 
€1000,-. Daarnaast zijn er 'losse donaties' voor Karunalaya die voor dit project worden gebruikt. Voor 
dit project is € 3.424,- overgemaakt naar Wilde Ganzen. Wilde Ganzen vermeerderde dit bedrag met 
een meerwaardepremie van 50% en maakte dit vervolgens over aan Karunalaya. Het totale bedrag 
was € 5.137,- (door Wilde Ganzen overgemaakt aan Karunalaya)  
  
Verder is er nog €765,- overgemaakt voor maaltijden en voedselpaketten.  
  
(2) Don Bosco English Medium School  
  
Deze school in PT Parru wordt gerund door zusters van de congregatie Franciscan Sisters of St. 
Joseph te Chennai. In 2021 zijn hier meerdere projecten uitgevoerd.  
  
Een aantal meisjes uit arme gezinnen krijgt een beurs vanuit Nederland. De vergoedingen daarvoor 
kwamen in 2021 van diverse individuele ´sponsorouders´. Een aantal sponsoren heeft bij het begin 
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van de sponsorperiode het verschuldigde bedrag voor 8 jaar opleiding in één keer betaald. De 
anderen doneren het per jaar. Vanaf 2016 zijn we begonnen met fondsvorming en ophoging van het 
sponsorgeld vanwege de toenemende kosten van de opleidingen. Voor de 22 meisjes die in het 
schooljaar 2021-2022 deel uitmaakten van het sponsorprogramma is €5.389,-overgemaakt naar de 
congregatie Franciscan Sisters of St. Joseph. Dit betreft school- en boekgelden plus schooluniformen 
voor 7 leerlingen. Dit jaar is voor het eerst een bijdrage gegeven voor 1 meisje voor een 
vervolgopleiding (duurt 2 jaar). Daarvoor is €680,- overgemaakt (alle kosten inclusief hostel, kleding 
en schoolspullen, schoolgeld) 
  
Er is €1.873,- verstrekt voor aanschaf van een drinkwaterfilter. Ook is de grootscheepse renovatie 
van 2020 afgerond met het verven van een laatste schoolgebouw. Stichting Willem Meindert De Hoop 
Fonds betaalde €1.135,- voor het opknappen van de binnenkant. Stichting Amaidhi droeg €993,- voor 
het verven van de buitenzijde. 
  
De stafleden en leerlingen kregen een zak rijst als aanvulling op de voedselpakketten van de 
overheid. €868,- in totaal daarvoor gedoneerd. 
  
Voor voedsel voor de kinderen in het hostel van de school geeft een sponsor €300,- per jaar voor, 
acht jaar lang.   
  
(3) St. Joseph’s Hospital  
  
Stichting Amaidhi heeft St. Joseph’s Hospital  in Kamalapuram sinds 2003 ondersteund bij de 
herinrichting en paramedische toerusting. Dit langjarig project is in 2008 afgesloten met de aanschaf 
van een jeep t.b.v. de kliniek en de kostschool voor meisjes op hetzelfde terrein.  
  
Stichting Amaidhi heeft in goed overleg met de zusters besloten haar steun eind 2020 te beëindigen. 
De zorg die het nabijgelegen regeringsziekenhuis biedt is dermate verbeterd dat onze bijdrage geen 
meerwaarde meer heeft.    
  
(4) St. Thomas Hospital  
  
St. Thomas Hospital is een ziekenhuis in Chennai met gratis gezondheidszorg voor de allerarmsten. 
Het wordt gerund door de congregatie van de Franciscan Sisters of St. Joseph. Stichting Amaidhi 
heeft dit ziekenhuis sinds 1997 ondersteund in tal van projecten. 
  
Er is €7.005,-   gedoneerd voor medische hulpmiddelen en medicatie voor coronapatiënten. ZWO 
heeft hieraan €1.000,- bijgedragen, de parochiële caritas van de Johannes XXIII parochie gaf ook 
€1.000,-. Een broederorde gaf €500,-, Stichting Paulus Mundial gaf €500,- en een particuliere 
donateur gaf €500,- 
  
Voor 12 meisjes die een opleiding tot verpleegkundige en verloskundige volgen, is namens een aantal 
donateurs €9.612,- overgemaakt naar de St. Theresa of Child Jesus School of Nursing, via de 
congregatie Franciscan Sisters of St. Joseph. Stichting Frangipani en Stichting Tiny en Annie van 
Doorne en een anoniem fonds hebben hieraan bijgedragen. 
  
  
(5) SIP Memorial Home  
  
Onze bestuursleden Corrie en Jan Vincent  zamelen sinds 2008 geld in voor de constructie van een 
nieuw pand. Na enkele hindernissen zoals ongeschikte grond is in 2016 begonnen met de bouw. In 
2018 heeft de laatste overmaking van geld naar SIP hiervoor plaatsgevonden: € 18.078,- Voor dit 
project is nog een eindbedrag gereserveerd, vermeerderd met de donaties van 2021 (zie bij 
reserveringen).  
  
(6)   SAVE Trust.  
  
SAVE Trust (Social Action and Value Education Trust). Deze ngo voert diverse projecten uit waarvoor 
Stichting Amaidhi bemiddelt in fondswerving.  
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Er is €3.976,- overgemaakt voor de opleiding van 2 gehandicapte studenten. €750,- collegegeld per 
student. Rest van het bedrag is besteed aan 2 laptops en internetaansluiting. 
  
Voor voeding van voormalige studenten en ouders is €50,- overgemaakt. 
  
Voor een 2-jarig project voor bijles en educatieve materialen voor 40 kinderen van mijnwerkers is 
€2.000,- overgemaakt 
  
  
(7)    Congregatie  
  
Franciscan Sisters of St. Joseph. Vanuit het hoofdkwartier van de congregatie werd in 2020 noodhulp 
verleend aan arme buurtbewoners die vroegen om voedsel, vanwege tekorten in de lockdown. 
Hiervoor is in juni €700,- overgemaakt  

Overige bedrijfskosten 

  2021 2020 

  
€ € 

Algemene kosten 231 276 

Totaal 231 276 
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Overige toelichtingen 

Werknemers 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2021 2020 

  
fte fte 

Werkzaam binnen Nederland - - 
Werkzaam buiten Nederland - - 

Totaal - - 

Ondertekening 

Nijmegen, 23 juni 2022 

Naam Handtekening 

   
Drs. Peter Deurloo 
(voorzitter) 

 

  
Dr. Nathalie de Haan 
(secretaris) 

 

  
Mr. Ine Kruijdenberg-Le 
Blanc (penningmeester) 

 

 

  
 


