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Feestdag in India. Dewali, feest van het licht
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Aan het bestuur van

Stichting De Derde Wereld Hulp  

Oostermeerweg 1  

1184 TS  Ouderkerk a/d Amstel

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2011 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van uw stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 81.773 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 27.240,

samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van Stichting De Derde Wereld Hulp te

Amstelveen bestaande uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met

de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de

stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die

gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in

overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde

gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor

samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het

verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de

aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de

door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij

geen zekerheid omtrent de getrouwheid van  de jaarrekening kunnen verstrekken.



Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming

met  in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting De Derde Wereld Hulp bestaan uit hulpverlening aan kansarme kinderen in

India.

3.2                Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur uit:

Mw. M.L. van Coeverden-Stoeckart, voorzitter

Dhr. M.P. de Groot                         , secretaris

Dhr. D. van Ee                               , penningmeester

Mw. A. Senft                                 , lid

Mw. Dhr. R. van der Klugt             , lid

3.3                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 5 juli 1982,  verleden voor notaris Albert Jozef Maria Terhorst te Raalte is

opgericht de stichting Stichting De Derde Wereld Hulp.

Het stichtingskapitaal bedraagt € 45; de stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.4                Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het verlenen van materiële steun aan de bevolking van de derde wereldlanden,

ongeacht ras, kleur of godsdienst.

3.5                Geldmiddelen

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

a. baten, voortgekomen uit door de stichting ontplooide activiteiten;

b. subsidies;

c. schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;

d. revenuen van het vermogen;

e. alle overige bijdragen en inkomsten.
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3.6                Bestemming van het batig saldo 2011

Het voordelig exploitatieresultaat over 2011 bedraagt € 27.240 tegenover een nadelig exploitatieresutaat

over 2010 van € 7.117.

Het voordelig exploitatieresultaat is, in overeenstemming met de statuten, toegevoegd aan de reserve

projecten. 

3.7                Verwerking van het nadelig saldo 2010

Het nadelig exploitatieresultaat ad € 7.117 is in mindering gebracht op de reserve projecten.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Administratiekantoor Leijen

A.S.J. Leijen 
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Begin van de rijstoogst. Het omsnijden van de rijstaren is een zware klus.





4                BESTUURSVERSLAG 

4.1                Algemeen

Ook in het afgelopen jaar heeft SDWH weer mogen rekenen op steun van velen, waarvoor  hartelijke

dank namens de kinderen van Asha Jyothi, Korukollu, Tulip Garden en van de andere kleinschalige

projecten zoals bijvoorbeeld de sloppenwijken en diverse scholen.

Dankzij de steun van onze trouwe sponsors en de inzet van alle vrijwilligers hebben wij weer veel werk

kunnen verzetten. 

Onderstaand geven wij een korte beschrijving van de ontwikkelingen en werkzaamheden binnen de

verschillende projecten.

4.2                Asha Jyothi

In Asha Jyothi, het tehuis voor de 56 kinderen met een geestelijk en/of lichamelijke beperking, zijn zonne

panelen geplaatst voor licht. Alle ruimtes zijn hiervan voorzien.

Voor de warmwatervoorziening zijn alle aansluitingen en tap punten gemaakt; de zonne panelen hiervoor

worden in januari 2012 geleverd.

Ook is de riolering geheel vernieuwd en aangepast. 

Een slaapzaal is gepleisterd met duurzaam onderhoudsvrij pleisterwerk.

4.3                Korukollu

In Korukollu, het project voor de kinderen van de allerarmste bevolking (dagloners, koelies) is een buiten

keuken gebouwd.

Er is een bron geslagen voor drinkwater. Het drinkwater blijft steeds een probleem in Korukollu, het

water wordt na verloop van tijd brak en vuil.

Er is begonnen met de bouw van een eerste verdieping, zodat de kinderen ook na de vijfde klas hier

kunnen blijven en niet naar andere hostels hoeven te gaan in andere dorpen/steden. 

Stichting De Derde Wereld Hulp te Amstelveen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________

- 4 -

___________________________________________________________________________________________________________



4.4                Tulip Garden

In Tulip Garden, het tehuis voor de hiv positieve / aids weeskinderen, is een ziekenkamer gemaakt om

kinderen apart te kunnen verplegen met een echt ziekenhuis bed. Deze ruimte is in de oude wasruimte

gerealiseerd en buiten het gebouw is een nieuwe wasruimte gebouwd met daaraan vast een gastenkamer.

Voor personeel is er een huisje gebouwd. 

Verder is de drinkwatervoorziening op het dak van Tulip Garden uitgebreid, zodat er genoeg drinkwater

is. 

Dankzij een geweldige gift zijn alle batterijen van de zonnecollectoren vernieuwd, zodat wij de komende

jaren weer ongestoord licht hebben.

De oude transport jeep (om o.a. rijst mee naar de rijst molen te brengen) die aan vervanging toe is, is toch

nog maar een keer opgeknapt, zodat er weer een half jaar veilig mee gereden kan worden.

De jeep waarmee naar het ziekenhuis wordt gereden heeft een grote beurt en nieuwe banden gekregen.

Het schoolgebouw in het dorp is opgeknapt en de kinderen hebben allemaal een schooluniform, schooltas

en school benodigdheden. Ook de kinderen van de rattenvangers, die in hutten langs de weg wonen,

hebben dit gehad en sommigen van hen ook een fiets, zodat zij naar school kunnen komen.  

De beneden ruimtes en de gangen boven zijn allemaal geschilderd. Ook de tafels en krukjes zijn

geschilderd.

Er is een nieuw water bron geboord; deze moet in 2012 worden aangesloten.

Amstelveen, 28 december 2012
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Werken aan de conditie tijdens de vakantie.In Tulip Garden is een sportleraar aangenomen voor activiteiten tijdens de vakantie, o.a.hardlopen, fietsen,
volleyballen, sprinten, gymnastiek etc. 



Optreden van de Tulip Garden Muziekgroep



Kerstfeest in Asha Yiothi Kerstfeest in Korukollu



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2011

Na bestemming exploitatieresultaat

31 december 2011

€ €

31 december 2010

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 1.210 2.324

Rabobank Amstel en Vecht 80.563 52.208

81.773 54.532

 81.773 54.532

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 45 45

Reserve projecten 81.728 54.487

81.773 54.532

 81.773 54.532
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

BATEN                                                                 

Opbrengsten fondsenwerving 261.445 174.236

Intrestbaten 621 327

Totaal baten 262.066 174.563

Lasten

Besteding projecten 232.726 180.719

Kosten organisatie 2.100 961

Totaal lasten 234.826 181.680

Diversen - -

Exploitatieresultaat 27.240 -7.117
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3                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2011

€

31-12-2010

€

Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. 1.210 2.324

Rabobank Amstel en Vecht 80.563 52.208

81.773 54.532

Het deel van de liquide middelen dat niet direct op korte termijn voor de activiteiten van de stichting 

benodigd is, is vastgelegd op rentedragende rekeningen. Ultimo 2011 bedraagt dit deel € 75.000. 

PASSIVA

Eigen vermogen

2011

€

2010

€

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 45 45

Stand per 31 december 45 45

Reserve projecten

Stand per 1 januari 54.488 61.604

Exploitatieresultaat verslagjaar 27.240 -7.117

Stand per 31 december 81.728 54.487
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4                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

2011

€

2010

€

Opbrengsten fondsenwerving

Ontvangen donaties en giften 82.080 80.135

Ontvangen sponsorgelden 71.874 57.615

Ontvangen bijdragen onderwijsprojekten 4.036 2.244

Ontvangen bijdragen t.b.v. Asha Jyothi huis 7.509 2.680

Ontvangen bijdragen t.b.v. Korukollu 25.020 10.046

Ontvangen bijdragen Tulip Garden 68.126 16.618

Overige opbrengsten fondsenwerving 2.800 4.898

261.445 174.236

Onder de ontvangen bijdragen t.b.v. Tulip Garden is een gift begrepen van € 30.000 voor de bouw van

het nieuwe meisjeshuis voor de oudere meisjes. In november 2011 is de eerste paal geslagen, in 2012 zal

dit project worden gerealiseeerd.

Intrestbaten

Ontvangen rente 621 327

Besteding projecten

Korukollu 34.079 41.673

Tulip Garden 155.749 84.573

Asha Jyothi 42.898 54.473

232.726 180.719

Kosten organisatie

Bankkosten 1.892 1.786

Overige kosten 208 -825

2.100 961
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Rituelen bij het slaan van de eerste paal voor het huis voor grote meisjes in Tulip Garden. 


