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Indirect hebben leerlingen van het Sondervick College een bijdrage geleverd om middels projecten 
van Worldmapping kennis te maken met het “echte Afrika” middels maatschappelijke (school) 
stages/expedities in Oeganda.

De grondslag voor toekenning van de subsidies wordt aangegeven in de “Subsidieverordening Welzijn 
Veldhoven 201 ľ’en in het bijzonder in de “deelverordening Ontwikkelingssamenwerking”.
Voor organisatie, documentatie, activiteiten en subsidies werd in 2015 door de gemeente Veldhoven 
(dit voor de laatste keer), č 50.652,-- (gesplitst in organisatie- en overige kosten onderdeel) ter 
beschikking gesteld. De organisatie kosten voor de POS zelf bedroegen l0Zo.

Aan het einde van het kalenderjaar maakten 9 groeperingen deel uit van ons Platform, inclusief de 
wereldwinkel.
In 2015 namen we afscheid van de stichting Madamfo doordat er geen Veldhovense bestuursleden 
meer waren; stichting “de vrienden van Kassim” is gestopt door het ontberen van vrijwilligers voor het 
project (dat grotendeels door medewerkers van de Berkt was opgezet) en de stichting “Rosote” in 
Kenia omdat de rechter had bepaald dat alleen het gebouw van de stichting bleek te zijn en de overige 
partijen gingen gewoon hun weg in Kenia zonder de stichting verder te informeren.
In het voorjaar is daartoe (gedwongen) besloten om het geheel te stoppen.
De aangekondigde terugtreding van Kwahu -Ghana werd tot nader tijdstip uitgesteld maar verkeert in 
een afrondende fase
Bovendien werd 2015 (nog) beschouwd als een transitiejaar voor de omvorming van de vier 
verschillende, oude R.K. M.O.V. parochies, tot een nieuwe, namelijk die van Christus Koning.
De verwachting is dat het aantal projecten via het missie-ontwikkelingswerk zal gaan dalen.
Nog steeds draaien alle deelnemende organisaties op vrijwilligers.

Een bijzondere vermelding verdient het feit dat het project “Madamfo specialist hospital” in de 

wedstrijd “particulier initiatief van het jaar” bij Wilde Ganzen, genomineerd was en de Ie prijs heeft 

gewonnen t.w. een bedrag van 6 10.000 . ( https://www.wildeganzen.nl/pivanhetiaar)

In de vredesweek (14 t/m. 20 september) werd bij verschillende gebeurtenissen uit het verleden stil 
gestaan; zoals het bombardement op Zeelst aan het einde van de W.O. II. bij het tijdelijke monument 
ter nagedachtenis aan de Heuvelstraat.
Op 12 december werd wederom, traditiegetrouw door Amnesty, - in het kader van de dag van de 
mensenrechten (voor de 1 le keer) - het mensenrechtenontbijt gehouden in de kantine van het 
gemeentehuis, waarbij “lopend Vuurtje” voor de muzikale omlijsting zorgde en een lid van de 
vertelgroep Verve een prachtig verhaal voordroeg.

Ook deed een groep studenten — evenals verleden jaar - van het Sondervick College (Havo/Vwo) dit 
jaar weer mee om een bijdrage te leveren aan een ontwikkelingsproject in Oeganda. Via “World 
mapping” kregen zij projecten aangedragen en bezochten zij het project van verleden jaar.
De benodigde gelden hiervoor worden in de loop van het jaar verkregen door zgn. 
“sponsoractiviteiten” te organiseren. Een incidentele bijdrage van de POS is nog in beraad.

De P.O.S. organiseert gemiddeld vier keer per jaar vergadering waarbij alle aangesloten groeperingen 
worden uitgenodigd en waar zo mogelijk verdieping van (project)plannen en de voortgang van de 
(ontwikkeling)activiteiten op de agenda staan.
Daarnaast zijn er een aantal bestuursvergaderingen geweest waarbij onderwerpen als 
budgettoedelingen aan de orde zijn geweest evenals de toetreding van mogelijk nieuwe groeperingen 
en wat ons, als POS, te doen staat nadat eind 2016 de financiën zijn opgedroogd !
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Veldhoven

Jaarverslag 2015 - Deelnemers aan de POS vergaderingen

POS Bestuur (per 31 december 2015)
Voorzitter: Ted Peer 
Secretaris: Ties van Kemenade 
Penningmeester: Roel de Bruijne

Amistad para Cuba, vertegenwoordigd door Gerard Beurskens.
Amnesty International Veldhoven, vertegenwoordigd door Marlien Buijsman.
Stichting Kwahu Ghana, vertegenwoordigd door Anne Marie van Heek.
Stichting Medisch Centrum Togo, vertegenwoordigd door Henk Bergman of Tiny Roelofs. 
MOV-groepen Christus Koning,vertegenw. door Mieke Sandkuijl en/of Hans van Hak. 
Stichting Na Maono, vertegenwoordigd door Petra van de Peppel.
Stichting Pastoor Vekemans Fonds, vertegenw. door Aad Faasen of Tonnie Haegens 
Samen Verder Veldhoven, vertegenwoordigd door Marlien Buijsman.
Wereldwinkel Veldhoven, vertegenwoordigd door Mieke van Lisdonk 
ZWO-Raad, vertegenwoordigd door Marijke van Erk.

Van deze groeperingen vindt U een activiteitenverslag in dit jaarverslag en, indien van 
toepassing, een financieel verslag.

CDA, vertegenwoordigd door Babs Elsenaar.
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Verdeling van de proiectbiidraaereqelinq 2015

Uitgangspunten:
Opbrengsten tot c. 4.538,- * (hfl. 10.000,-) krijgen een weging van 10.

Opbrengsten tussen de C 4.538,- en de C 22.689,- (hfl. 10.000,- en hfl. 50.000,-) krijgen een weging van 5. 

Opbrengsten boven de C. 22.689,- krijgen een weging van 1.

Groepering Opbrengst Opbrengst Opbrengst

POS leden:

Amistad para Cuba vanaf 2015

2015

8.186

2014 2013

Christus Koning - MOV Jozef 869 1.060 1.497
Christus Koning - MOV Lambertus 3.818 4.393 3.489
Christus Koning - MOV St. Maarten 952 983 1.085
Christus Koning - MOV Willibrordus 3.028 3.346 3.017
Esperanza - 5.589 4.437
Kwahu Ghana 9.701 15.575 30.635
Madamfo - 10.000 11.613
Medisch Centrum Togo 3.990 7.555 7.405
Na Maono 17.120 14.600 2.299
Rosote - - 3.107
Samen Verder 11.327 16.475 21.785
Unicef Veldhoven\ - 2.086
Vekemans Fonds 101.631 127.632 86.376
Vrienden van Kassim - - 10.853
ZWO-raad 15.786 19.151 18.478

Subtotaal 176.408 226.359 208.162

Ondersteunina incidentele acties:

Amistad para Cuba t/m 2014 - 4.890 4.712
Basisschool Berckacker schoolraad - - 5.051
Basisschool Cobbeek - -

Basisschool de Rank - 816 4.951
Sondervick College 16.675 21.315
Weeskinderen Rwanda - - 1.965

Totaal 193.083 253.380 224.841

Projectbijdrage 34.611 41.849 42.428
Bijdrage in 7o van de opbrengst 17,9370 16,527o 18,8770

Opbrengst
2012

1.186
5.903
1.152
3.996
2.148

18.212

6.427
7.072
4.124

23.929
1.768

102.000
10.444
17.514

205.875

5.179
5.662
2.273

816

3.315

223.120

45.302
20,307o

Bijdrage vlg 
verdeling 

2015

Bijdrage vlg 
verdeling 

2014

Bijdrage vlg 
verdeling 

2013

Bijdrage vlg 
verdeling 

2012

2.686
323 366 538 478

1.419 1.517 1.255 2.104
354 339 390 464

1.125 1.156 1.085 1.610
0 1.943 1.596 866

3.006 3.859 5.183 4.584
0 2.789 2.905 -

1.685 2.320 2.148 2.209
4.573 3.672 827 2.339

0 - 1.118 1.662
3.350 4.032 4.734 5.536

0 - 750 712
9.082 9.251 7.188 8.682

0 - 2.768 3.019
4.291 4.545 4.140 4.443

31.893 35.789 36.626 38.708

1.809 1.664 1.958
- - 1.725 2.055
- - - 916
- 313 1.707 329

2.718 3.938 - -

- - 707 1.336

34.611 41.849 42.428 45.302
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Opbrengsten
Datum JĮ, m,*ĩï. litre n ”#ACsiVlteiî Bedrag (Cį
2014 Zie jaarrekening 9.660,60

— —- --Totaal
Uitgaven aan Derde Wereld projection)
Datum Doei Bedrag (C)
2ÖĨ4 Projecten Cuba 9.995,05

- - --- ------
Totaal

Gemaaide kosten om het doei te realiseren
Datum Kostenpost Bedrag (O
2014 Organisatiekosten, administratiekosten, utc 598,86

Organisatiekosten Cubafestìvai 902.57

Totaal 1501,45

Beschrijving project in het ontwikkelingsgebied :

Ojiafii^teQjugMba

Onze projecten in Cuba:

Het Project "Equino Therapia*:
Dft is eeo project in Santiago tie Cuba waaraan 8ľ mearvoucfig gehandicapte Wnderen 
deelnemen. Deze Wnderen volgen een therapie met huifbed en paarden.
Dtt project wordt begeleid door een team van 9 medewerkers onder leiding van Nlvia, een 
vrļwüiger uit onze netwerk In Cuba. In samenwerking met de Cubaanse overheid, dat twee 
paaiden schonk, speelt het geheel zich af In de dierentuin van Santiago. Met behulp van ore» stichting Is 
een huifbed gerealiseerd, We M|ven dít project ondersteunen en fedlîteren, onder andere In verband met 
het transport vaan gehandicapten van en naar de dierentuin. Onze vrijwíMgers in dit project worden door de 
stichting geíaaliteerd, onder andere met middelen om te communiceren met hel bestuur in Nederland 
(telefoon, inktpatronen, etc).

In het verleden b een project gerealiseerd voor dagopvang voor volwassen verstandelijk gehandicapten. 
Onze vrijwiMgsiar in Cuba, Nlvia Pupo, begeleidt dl project. Ook de» dagopvang wordt vanuit Ambtad 
ondersteund en gefaciliteerd.

In 2014 zfn we gestart met het project "Agua limpía en casa” project (project ‘schoon water In hub').
Door het project EqumoTherepia zijn we in aanraking ptomw met de thubsituehes van deelnemers. Met 
de ervaring van de gezinnen waarvan een kind deelneemt aan het “Equine Therapta*-profeei te de situate 
van een aantel gezinnen met een verstandelijk gehandicapt gezinslid in beeld gebracht Daarbij 
constateerden we grote structurele gebreken, vooral in de bastsvoeraenlngen wor ŵ2e Wnderen,
Daarom b de Stichting ‘Amfatad Pare Cuba' spectate aandacht gaan besteden aan 
thuiswonende kinderen met een verstandelijke ertfof lichamelļke beperking, Vaak ontbreekt 
het thub aan basishygiine: geen schoon urinebestendlg matras, geen sanitaire voorzieningen 
en slechte drinkwatervoorziening Ir» huis.
De Stichting vóórziet in deze basisbehoeften: er wordt gezorgd voor een urinebestendig
matras, een eenvoudig toilet en schoon drinkwater. Onze vriįwfltgster Nîvîa legt huisbezoeken af*, deze
worden aan het bestuur gerapporteerd vla mobiele telefoon. Ook hiertoe fadltteert de stichting de
, jw-ŢÎt, , iíltirtritnvnjwimgers. ^
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lamrdkaaittg Sttehting Amísttá. Pa» Cuba 2015

Ontvangsten
61.495,-

Opbrengst Paîadar « 1207,40
Festival «4,446*65
Verkoop CD*s e.d. t 250,-
Subsidie POS 62.238,-
Rente 6 2335

Totaal ontvangsten f 9.660*60

Uitgaven
Projecten 6 9,995,05
Organisatiekosten « 598,88
Idem festival 6 902^7
Inkop® festival 6 9913
Diversen 6 290.-

Totaal «Agaven mmm
Saldo oiitvangsfett ~ uitgaven -İ1UUI

Beginsaldo:
Spaarrekening
Lopende tekening

«4.043,93
«5.667:25

Totaal begtastido «9.711,18

Saldo «Mvangaai - «Agaven

Totaal Hik

Riadgatftfì
Spaarrekening
Lopende rekening
Totaal

63.567,48
liJUja

Hik
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De regisseur, die twee jaar geleden nog te gast was op het Filmfestival Rotterdam, werd eind 
vorige maand in Rusland veroordeeld tot twintig jaar celstraf omdat hij kritiek had geúit op de 
Russische bezetting van de Krim. Zowel de regisseur als een getuige liet tijdens het proces 
weten te zijn gemarteld.
Sentsov werd ruim een jaar geleden gearresteerd. Sindsdien zit hij vast. Tijdens het proces 
klaagde de Russische Federatie de filmmaker aan voor 'de voorbereiding van terroristische 
aanvallen'. Zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten hebben de arrestatie van de 
regisseur al meerdere malen zwaar veroordeeld. De bezoekers van de bibliotheek werden in 
de gelegenheid gesteld een petitie te ondertekenen om daarmee een eerlijk proces voor Oleg 
Sentsov te eisen.

Vredesweek van 14 t/m 20 september:
Amnesty groep Veldhoven verleende haar medewerking aan de vredesweek. Twee leden van 
de Amnesty groep liepen mee in de fakkeltocht vanaf het monument nabij het City-centrum 
naar de Willibrorduskerk in Zeelst waar tijdens een kerkdienst de slachtoffers van het 
bombardement op Zeelst werden herdacht.

10 december activiteiten:
Op donderdag 10 december, de Dag van de Rechten van de mens, organiseerde 
Amnestygroep Veldhoven van 11.00 uur tot 16.00 uur een Schrijfmarathon in de bibliotheek 
in Veldhoven.
Om 11.00 uur schreven burgemeester Jack Mikkers en de jonge burgemeester Byron Sterk die 
op dat moment stage liep, de eerste twee brieven en gaven daarmee het startsein voor de 
marathon. De hele dag door kwamen er mensen schrijven voor Zunar uit Maleisië, Phyoe 
Phyoe Aung uit Myanmar, Albert Woodfox uit Amerika, Waleed Abu Al Khair uit Saudi- 
Arabië en Yecenia Armenia uit Mexico.
Leyla Yunus was op 9 december 2015 vervroegd voorwaardelijk vrijgelaten en haar man Arif 
Yunus op 12 november. Zij hebben het beiden heel zwaar gehad en hebben ernstige 
gezondheidsproblemen.
Naar alle zeven personen werd een groet gestuurd om hen een hart onder de riem te steken. 
Deze eerste Schrijfmarathon werd een groot succes. Er werden 167 brieven geschreven.
Op donderdagavond werd tijdens een meditatieve bijeenkomst in de Immanuëlkerk het 
gedicht "Als ik vrijkom" gelezen door één van de leden van de Amnestygroep. Er werden 
groetenkaarten verstuurd en brieven meegenomen om thuis te schrijven.
Op 12 december organiseerde Amnestygroep Veldhoven voor de 1 Ie keer het 
mensenrechtenontbijt in de kantine van het gemeentehuis. Vijfenzestig personen gaven 
gehoor aan de uitnodiging. Na een welkomstwoord van de contactpersoon van de groep zette 
Wethouder van Dongen haar naam in de groetenkaart aan Leyla en Arif Yunus uit 
Azerbeidzjan. Leyla en Arif hadden kritiek geúit op de regering en werden veroordeeld tot 
respectievelijk 814 en 7 jaar gevangenisstraf. Zij vonden het ongepast dat de Europese Spelen 
in juni 2015 in Azerbeidzjan werden gehouden terwijl de regering van het land de 
mensenrechten op grote schaal schendt. Leyla werd op 9 december vervroegd, voorwaardelijk 
vrijgelaten en haar man op 12 november. Waarschijnlijk is dit gebeurd vanwege hun zeer 
slechte gezondheid. Binnenkort moeten zij voor een andere rechtbank verschijnen om terecht 
te staan voor "hoogverraad". Amnesty International roept de regering op om alle aanklachten 
te laten vervallen en hen onvoorwaardelijk vrij te laten! Beiden hebben het erg zwaar gehad 
en met de groetenkaart willen we hen een hart onder de riem steken.
Engelien, lid van vertelgroep VerVe, vertelde een prachtig verhaal en het actie ondersteunend 
koor Lopend Vuurtje uit Eindhoven zong liederen over o.a. zinloos geweld, over de gedachten 
die vrij zijn, over mensen die vluchten voor oorlog en geweld en de starre houding van
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STICHTING KWAHU - GHANA

Secretariaat: Linde 18

5509 NG VELDHOVEN
E-mail: schier# xs4afl.nl 
Website: www.kwahu-ghana.nl 
Banknr. 1338.48.973

AANMELDING : bij de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) 
van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning via de gemeentelijke Regeling Projectbijdragen. 

JAAR : 2015

Naam aanvraqende organisatie:
Stichting Kwahu-Ghana Veldhoven

Naam en adres contactpersoon :
Poul de Gier 
Linde 18
5509NG Veldhoven

Datum aanvraag : 18 februari 2016

Beschrijving actie in Veldhoven:
Geen acties ondernomen (zie projectbeschrijving)

Beschrijving project in Derde Wereld:
De laatste twee jaar hebben onze activiteiten in het teken gestaan van de afronding 
van onze bemoeienissen met Abokyikrom, het dorp met omgeving waarvoor wij ons 
vanaf 2000 hebben ingezet. De bedoeling was om eind 2014 te stoppen, maar we 
hebben daar meer dan een jaar aan vast geknoopt, omdat het ons gelet op de 
ontwikkelingen in het dorp, verstandig leek om de coöperatie AFCS (Abokyikrom 
Farmers Cooperative Society) en de grasscutter fokkende boeren nog te 
ondersteunen. Naast de Ghanese landbouwkundige hebben wij daartoe via de 
Nederlandse Ambassade in Ghana de consultant Kelly de Vries (een Nederlandse) 
kunnen inschakelen. Zij is vanaf september t/m januari van dit jaar actief bezig 
geweest om een aantal problemen bij AFCS op te lossen. Daarnaast zijn er 
tegenslagen geweest bij de afronding van de nieuw te bouwen school voor 
voortgezet onderwijs. Het bleek namelijk dat de aannemer geen kans zag om tegen 
de afgesproken prijs van C 30.000,- de school af te bouwen. In overleg met de 
belangrijkste sponsor, Wilde Ganzen, is toen besloten om extra C 5.000,- te 
investeren, waarbij uit eigen middelen het grootste bedrag is gevoteerd. Intussen ziet 
er naar uit dat de school binnen enkele maanden opgeleverd wordt, de AFCS in 
rustiger vaarwater is gekomen en wij onze bemoeienissen kunnen gaan afsluiten en 
de stichting opheffen. Er wordt binnen onze organisatie gewerkt aan een afsluitende

POS jaarverslag 2015 19



zorg poor iedereen

Medisch Centrum Togo

Jaarverslag MC Togo 2015
15 februari 2016

De stichting Solidariteit Medisch Centrum Puits de Jacob, Derde Wereldlandactiviteiten 
Veldhoven is op 9 februari 2009 opgericht.
We hebben ons in de afgelopen járen vooral gericht op het zoeken naar donateurs, die 
maandelijks een bedrag van minimaal vijf euro willen storten. Met dat geld ondersteunen we 
het Centre Medical 'La Source’ in Togo. Daarnaast hebben we in het verslagjaar een actie 
gevoerd voor de noodzakelijke vervanging van een röntgenapparaat.

rj i

Een nieuwe röntgenkamer
De hoogste prioriteit in het investeringsplan van het Medisch Centrum La Source vormt de 
inrichting van een nieuwe röntgenkamer. Het Medisch Centrum La Source beschikt over twee 
röntgenapparaten van respectievelijk 15 en 25 jaar oud. Vervanging van reseŕve-onderdelen is 
moeilijk en kost erg veel tijd, waardoor de apparatuur gemiddeld slechts zes maanden per 
jaar beschikbaar is. Dit betekent dat 400 à 600 duizend mensen in het verzorgingsgebied van 
het centrum verstoken zijn van behoorlijk röntgenologisch onderzoek. Omdat dit zo niet 
langer kan, heeft onze stichting aangeboden te helpen bij de financiering van een nieuw 
apparaat dat ongeveer C 30.000 kost.

POS jaarverslag 2015 21



zorg voor iedereen

Medisch Centrum Togo

Balans

Activa 31-12-2015 31-12-2014 Passiva 31-12-2015 31-12-2014

e e f e

Eigen vermogen 17.735 13.253

Toegezegde
vergoedingen tomend jaar 6.000 6.000

totaal Eigen vermogen 23.735 19.253

Vlottende activa Vottende passiva

Overige vorderingen 
Liquide middelen

633
23.114

339
18.965

Te betalen bankkosten
Overige schulden

12 51

totaal Vlottende activa 21747 19.304 totaal Vottende passiva 12 51

totaal Activa 23,747 19,304 totaal Passiva 23.747 19.304

Resultatenrekening

Baten 2015 2014 * toe- of 
afname

6 « *

Periodieke giften 7.225 5.745 25,8*
Incidentele giften 780 1.810 -56,9»
Bijdragen POS 3.134 2.348 33,5*
Rentebaten 143 139

totaal Baten 11.282 10.042 12,3*

Lasten

Betalingen aan MC Togo 4.000 6.000 -33,3*
Betalingen aan Wilde Ganzen 2.310
Bankkosten 176 196
Overige kosten 314 328

totaal Lasten 6.800 6.524

totaal resultaat 4.482 3.518 27,4*

Het bestuur.
Het bestuur bestaat uit Henk Bergman (voorzitter), Tiny Roelofs (penningmeester), Luuk Nagel 
(secretaris), Jack Bergman en Jochem Nagel (bestuursleden). Het bestuur vergaderde over de 
opstelling van het jaarverslag 2014, de ínhoud van een nieuwe nieuwsbrief, de aanpassing van 
onze folder, de investeringsbegroting 2014/2016 van het Medisch Centrum La Source, de 
éénmalige actie met medewerking van De Wilde Ganzen, de ontwikkelingen binnen het 
solidariteitsfonds en de ínhoud van de website. We herbenoemden Jochem Nagel voor vier 
jaar in ons bestuur.
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bijlage bij aanvraag:
aan:

2015
Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven j POS

betreft: Financieel overzicht 2015
M.O.V. - kerkwijk H. Jozef

Ontvangsten: i
collectes MOV + giften 220
kerstactie 242
subsidie POS 366
totaal 828

+ opbrengsten MOV-kerkcollectes: é
mei Ned. Misionaris 57
aug Miva 153
okt. Wereldmissiemaand 66
dec. Adventsactie 59
totaal 335

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: ē
Project Kroonstad (Dominicanen/Versantvoort) 300 
Project Kankala (Broeder Harrie Moolenaar) 600
afdracht kerkcollectes 335
subtotaal 1235
af: subsidie POS 366
betaald voor ontwikkelingswerk 869

saldo bank 
saldo bank

01.01.2015 MOV-H.Jozef
31.12.2015 MOV

162
138

Hans van Hak 
30 maart 2016.
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2015
Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven 7 POS

betreft: Financieel overzicht 2015
M.O.V. - kerkwijk H.Lambertus

Ontvangsten: C
kerstactie 1830
subsidie POS 1517
totaal 3347

+ opbrengsten MOV-kerkcollecten: C
mei Nederl. missionaris 785
aug. Miva (voorl) 250
okt. Wereldmissiemaand 400
totaal 1435

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: C
Zuster Francien Leijten, Curacao 1300
Broeder Gerard Groenen, Brazilië 1300
Pater Frans Baartmans, India 1300
Afdracht kerkcollectes 1435
subtotaal 5335
af: subsidie POS 1517
betaald voor ontwikkelingswerk 3818

saldo bank 01.01.2015 MOV Lamb 140
saldo bank 31.12.2015 MOV 2201

bijlage bij aanvraag:
aan:

Hans van Hak 
30 maart 2016
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2015
Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven 7 POS

betreft: Financieel overzicht 2015
M.O.V. - kerkwijk St. Maarten

bijlage bij aanvraag:
aan:

Ontvangsten: i.
Collecten voor MOV 4- giften 100
kerstcollecte 513
subsidie POS 339
totaal 952

+ opbrengsten MOV-kerkcollecten: î
Mei Week Ned Missionaris 91
okt. Wereldmissiemaand (voorl) 150
totaal 241

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: 6
Metsi'i project Akkum - Kameroen 1050
afdracht kerkcollectes 241
subtotaal 1291
af: subsidie POS 339
betaald voor ontwikkelingswerk 952

saldo bank 01.01.2015 MOVSt.M 212
saldo bank 31.12.2015 MOV 150

Hans van Hak 
30 maart 2016
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2015
Projektgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven I POS

betreft: Financieel overzicht 2015

bijlage bij aanvraag:
aan:

M.O.V. - Kerkwijk H.Willibrordus

Ontvangsten: C
contributie wereldkerk 285
actie ontwikkelingswerk 231
kerstcollecte incl.bank 1325
postz, bidpr. Giften Correntina 350
subsidie POS 1156
totaal 3347

+ opbrengsten MOV-kerkcollectes: 6
mei Nederl. missionaris 137
aug. MIVA 102
sep Pax 77
okt. Wereldmissiemaand 120
nov. Oecumene 110
dec. Adventsactie 103
totaal 649

Afdrachten voor missie-ontwikkelingswerk: 6
Project par. ptr Theo Slaats in Tanzania 2900
stg. Correntina Brazilië 350
afdracht Wereldkerk 285
afdracht kerkcollectes 649
subtotaal 4184
af: subsidie POS 1156
betaald voor ontwikkelingswerk 3028

saldo bank 01.01.2015 MOV- H.WİII. 948
saldo bank 31.12.2015 MOV 2212

Hans van Hak 
30 maart 2016.

POS jaarverslag 2015 31



Opbrengsten
Datum Activiteit Bedrag (C)
27-04-2015 Oranjemarkt verkoop sieraden 145,-
12-12-2015 Kerstmarkt Tweespan 106,-
Gehele jaar Goede doelen pot schoonheidssalon Balance 313,17
maandelijks Donaties donateurs uit Veldhoven 5,- per maand 195,-
maandelijks Donaties donateurs uit Veldhoven 10,- per maand 240,-
25-02-2015 Periodieke gift donateur uit Veldhoven 150,-
Jan/febr
2015

Periodieke gift 3 x 25,- donateurs uit Veldhoven 75,-

14-12-15 Periodieke gift donateur uit Veldhoven 50,-
17-12-2015 Donatie ASML foundation 5000,-

Totaal 6274,17
Uitgaven aan Derde Wereld project(en)
Datum Doel Bedrag (C)
05-10-15 Project Nove Blue Sky 3 maandelijkse donatie 

grootboekkaart 7000
1.380,-

14-01/
23-10-15

Project Nove Blue Sky uitgaven 2015 grootboekkaart 7001 14.540,-

05-01/
05-10-15

Project Mudzini Kwetu 3 maandelijkse donatie
Grootboekkaart 7010

1.200,-

Totaal 17.120,-
Gemaakte kosten om het doel te realiseren
Datum Kostenpost Bedrag (C)
2015 Folder, postzegels, vistaprint, stickers, cartridges

Grootboekkaart 4400
187,20

2015 Abonneeservice maandblad ontwikkelingshulp grootboekkaart 
4600

25,-

2015 Reiskosten t.b.v. bezoek Oegandadag Amersfoort 86,15
2015 Bankkosten ivm transfer naar Kenia en Oeganda grootboekkaart 

4760
220,10

Bankkosten grootboekkaart 4780 67,94

Totaal 586,39

*: zie bijlage: “grootboekkaarten samengevať waar alles “gemarkeerd” terug te 
vinden is.
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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Velìtioven

AANMELDING : bij de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (TOS) van een 
ontwikkelingsproject, am in aanmerking te kamen voor ondersteuning via de 
gemeentelijke Regeing Projectbijdragen.

JAAR : 201S

Haam aarwranende organisatie : Stichting Pastoor Vekemans Fonds

Naam en adres contactpersoon ÄJkJ.C. Faasen
Nieuwe Kerkstaat 50 
5507 LS Veldhoven

Datum aanvraag 28 februari 2010

Beschrijving acties in Veldhoven :
Middelen woeden gegenereerd door kletSngirazameing middels een 30 tal kfedíngoofrtaíners verspreid daar 
Veldnoven. Daarnaast zijn er diverse sponsoren (w.o. Veídhovens bedrijven en organisaties) en donateurs 
(w.o. Vefdhovens partioufieffiin). Daarnaast bijdrage POS en rente op vermogen.

Halfjaarlijks worden sponsoren,. donateurs, en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de activiteiten 
van ons fonds en de resultaten daarvan middels een nieuwsbrief. Tevens communiceren wij hierover 
middels onze urtgebreide website en verschijnen er met regelmaat berichten en actualiteiten .over ons fonds
in de Veldhovense media (Veídhovens Weekblad, Ah renberger ed).

Opbrengsten
Datum Activiteit Bedrag (Ěj
2015 Kleding inzameling 51.272

Project en kostenbĩjdrage TOS S.251
Schenkingen en donaties 140.301
Rente 3.232

Totaal 213.140
Uitgaven aan Derde Wereld profecĥfenl
Datum Doei Bedrag |t)

Zie bijlage met projecten 1 TD.8B2

Gemaakte k'
Totaal

jsten om het doel te realiseren
Datum Kostenpost Bedrag (Él

Interneten website 00
Porto ed 2.B07
Verzekeringen 3Q@
Overige 772

Totaal 4.Ū71
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STICHTING PASTOOR VEKEMANS FONDS 
OVERZICHT VAN PROJECTEN EN DONATIES 2015

Nr. Project Nr. Omschrijving Bedrag (C)

1 11-222 N^ai'/weef-materialen * salaris Leerkracht. Vakstudie drop-out meisjes
Jorfiat

1.830

2 12-247 Naai- en weeflessen (vakstudie) voor arme Tribal drop-oouts te Bhaiswar en 
Gumla

5.490

3 12-248 Verzorgen van computerlessen voor arme drop-outs High School in Bhaiswar 
en Gumla. (3e termijn]

2.135

4 13-257 Naai- en kleermaker programma's (vakstudie) voor arme Tribal drop-outs in 
Nimha en Sìmdega (2e termijn)

2.806

5 14-275 De aanleg van een irrigatiesysteem voor de irrigatie van groentetuin en 
theeplantage om het inkomen te kunnen verbeteren voor de Primary Hindi 
Medium Hostel schoolkinderen - Jalpaiguri

5.871

6 14-276 Aanschaf van een schoolbus voor de Primary School in Kodaura 21.459

7 14-277 De bouw van een Gezondheidscentrum - J hirtgo 18.977

8 15-278 De aanschaf van 50 lessetjes voor de leerlingen van de English Medium
School te Ambikapur

1.690

9 15-279 De aanschaf van 50 lessetjes voor de leerlingen van de English Medium
School te Dharamjaĩgarh

1.827

10 15-280 De aanschaf van 50 lessetjes voor de Ursulîne School te Kartīc 4.151

11 15-281 De aanschaf wit 40 lessetjes voor de Mirmal Nîketan English School te
Kauri pa har

3.025

12 15-282 De aa nschaf van meubilair voor leerlingen en leerkrachten van de St. Ursula 
English School te Dhekhtajtílĩ

2.251

13 15-283 De aanleg van een waterpomp en watertank installatie voor de Ursulîne
Hostel te Kartic

1.548,

14 15-284 De aanschaf van een traktor voor de Ursulîne Hostel te Rajabari 16.322

15 2015 Kinderen van de Stichting 5.000

16 2015 USC1 - Sponsorkinderen 16.500

110.882
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» SAMEN VERDER»
Werkgroep voor ontwikkelingshulp, uitgaande van de gezamenlijke Rooms-Katholieke en Protestantse Kerken 

m samenwerking met Hivos en Simavi in de regio Eindhoven 
Gironummer 155 22 22 - Banknummer 10 10 54 033

FINANCIEEL OVERZICHT 2015: SAMEN VERDER afdeling Veldhoven

Beginsaldo per 31-12-2014

Koffie en thee op telavond april 2015

Materialen zoals druk en kopieerwerk 
Rekening Drukwerk Adams

Algemene kosten:
Kosten RABO pakket (1,80 -i-1,40 per maand) 
Diverse kosten repsentatie etc.

Afdracht naar Samen Verder Eindhoven

Totale uitgaven 2015

Bijdragen:
Solidariteitsmaaltijd
Collecte oecumenische dienst
POS bijdrage organisatiekosten 2014 restant
POS voorschot organisatiekosten 2015
POS projectbijdrage 2014
Collecte opbrengst 2015

Totale inkomsten 2015

Eindsaldo per 31-12-2015

Begroting Kosten/
Uitgaven

e 24,00 6 24,00

e 750,00 e 598,47

e 20,40 e 34,20
e 50,00 e 87,53

e i6.ooo,oo e 16.938,16

e 16.844,40 E 17.682,36

« 100,00 6 180,44
e 80,00 6 76,50
eo,oo e 200,00

e 8oo,oo e 700,00
e 5.000,00 e 4.032,00

e 12.000,00 e 12.703,36

e 17.980,00 e 17.892,30

Veldhoven, 14-2-2016

Namens de werkgroep Samen Verder Afdeling Veldhoven: 
Hans Keehnen, Pastoor Bertrandstraat 5, 5504 GT Veldhoven. 
Email: hans_keehnen@hotmail.com

E 545,55

E 755,49
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waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal 
kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun 
bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, 
transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een 
stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter 
leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De 
Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt 
kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden 
zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij 
aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. 
Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals 
zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze 
een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging 
lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook 
de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen 
ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en 
marketing communicatiemiddelen.
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ZWO-Raad van de Protestantse Gemeente te Veldhoven
Aanmelding bij de POS Veldhoven van een ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen 
voor ondersteuning via de gemeentelijke "Regeling Projectbijdragen 
Ontwikkelingssamenwerking".

Jaar: 2015

Naam van de aanvragende organisatie:
ZWO-Raad van de Protestantse Gemeente te Veldhoven.

Naam en adres van de secretaris van de ZWO-Raad:
Hr. G. van den Bos 
Zevenberg 21
5508 AH Veldhoven 

tel. 040 2519294
Nadere informatie over financiële gegevens:

Mevr. A. Sanders, penningmeester,
Bloemstok 6
5509 MZ VELDHOVEN 
040 2545811

In het afgelopen jaar heeft de ZWO-Raad op diverse manieren haar bijdrage geleverd m.b.t. 
Ontwikkelingssamenwerking. Zij doet dit veelal in samenwerking met Kerk in Actie te Utrecht.

Onze grote projecten zijn Brazilië en Edukans in Addis Abbeba.
Hierbij steunen we in Brazilië het project Cebi, waarbij we vrouwen ondersteunen in hun 
ontwikkeling. Dit doen we d.m.v. uitwisseling via mail met een vrouwengroep in Noord 
Brazilië.
Voor het andere project dat we via Edukans in Addis Abbeba steunen . Hierbij worden 
kansloze kinderen opgevangen en worden lokale leraren opgeleid.

Informatie over deze projecten in Brazilië staan o.a. op de website van Kerk in Actie.

Naast dit project is afgelopen jaar via Kerk in Actie ook aandacht besteed aan andere 
structurele projecten en noodhulp in verschillende landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika . 
De ZWO-Raad verzamelt zijn fondsen door een jaarlijkse vrijwillige bijdragen-actie, door 
collectes en door incidentele gaven. Daarnaast is de bijdrage vanuit de POS zeer welkom.
Met medewerking van Kerk in Actie in Utrecht, dat ons van informatie voorziet, publiceren 
wij regelmatig in ons kerkblad SAMEN.
De projecten worden op themazondagen in het jaar extra onder de aandacht gebracht van de 
kerkgemeenschap om zo bewustwording te bewerkstelligen.

Eventueel is er een overzicht van alle projecten van Kerk in Actie beschikbaar, evenals het 
(binnenkort te verschijnen) jaarverslag.

Op bovenstaande wijze hebben wij in 2015 EUR 20.331,- afgedragen.
Daaronder was ook de POS bijdrage van 6 4.545,- die besteedt is aan het project in Brazilië 
en Ethiopië.
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Projectgroep
Ontwikkelingssamenwerking

Veldhoven

AANMELDING : bij de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking Veldhoven (POS) van een 
ontwikkelingsproject, om in aanmerking te komen voor ondersteuning via de 
gemeentelijke Regeling Projectbijdragen,

JAAR : 2015

Naam aanvragende organisatie : Sondervick College

Naam en adres contactpersoon : T. Fransen, Knegselseweg 30, 5504 NC Veldhoven

Datum aanvraag : 02-02-2015

Beschrijving acties In Veldhoven:
De aanpak op het Sondervick College is als volgt geweest. Leerlingen en docenten mogen een voorstel 
doen voor een goed doel, waarbij voor ons als voornaamste criteria gelden;

- Zowel vooraf als na afloop willen wij voldoende informatie hebben over de aard van het project om 
de motivatie van de leerlingen te verhogen en de interesse te behouden. Met name wat wordt er 
gedaan met het bedrag van de sponsoring, m.a.w, wat wordt er gerealiseerd.

- Het project moet vooral bedoeld zijn voor kinderen, bij voorkeur in de leeftijdsgroep die aansluit bij 
die van de leerlingen op het Sondervick College.

De gelden worden vooral verkregen door zgn, ‘sponsoracties*.
De publiciteit wordt gezocht via onze website waar uitdrukkelijk de goede doelen vermeld en beschreven 
worden, de informatiekanalen naar ouders toe middels nieuwsbrieven, leerlingen wordt verteld in de lessen 
wat en waarom het doel gekozen is en tijdens de cheque uitreiking wordt de media betrokken.

Opbrengsten
Datum Activiteit Bedrag fC)
2015 Training for life

Er hebben diverse acties plaatsgevonden tb.v, het training for life 
project. Jaarlijks wordt er door de sponsorgroep binnen het 
Sondervick College een goed doei project uitgezócht De 
opbrengst minus de kosten die gemaakt zijn bedraagt

Totaal C 16.613,50
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