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BESTUURSVERSLAG 2012
1. ALGEMEEN
De Stichting Vrienden van Pater Peeters is opgericht op 22 december 1978 en staat ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 41.102619.
Pater Peeters behoorde tot de congregatie C.I.C.M. (Congregatio Immaculati Cordis Mariae). In
België en Nederland beter bekend als paters Scheutisten. In zijn geboorte dorp Ulvenhout was een
comité actief om zijn werk in Congo financieel te ondersteunen en hieruit is de Stichting Vrienden
van Pater Peeters ontstaan. Pater Peeters is op 23 december 2005 op Sparrendaal te Vught
overleden. Het financieel ondersteunen vanuit Nederland,Ulvenhout, van projecten aangevraagd
door de Provinciale Raad van de Paters Scheutisten in Oost en West Kasayi (Rép. Dém. du Congo)
wordt voortgezet.
De Stichting heeft als doel gelden in te zamelen voor de financiering van projecten die door de
Provinciale Raad van de Paters Scheutisten (C.I.C.M) in Kananga, (R.D.Congo) worden
voorgesteld. Onder projecten worden verstaan: projecten in het kader van hulpverlening aan
kansarmen in de sectoren gezondheid, vak-onderwijs, onderdak verlenen met speciale aandacht
voor vrouwen en jongeren en projecten op het gebied van het pastorale werk.
De Stichting Vrienden van Pater Peeters geldt voor de Belastingdienst als een ‘Algemeen Nut
Beogende Instelling’ én vanaf 1 januari 2008 voldoet onze instelling aan de voorwaarden voor
aanwijzing als ANBI. Onze Stichting is opgenomen op de ANBI-lijst onder de naam “Stichting
Vrienden van Pater Peeters”.
Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) beoordeelt grote en kleine instellingen op kosten en
bestedingen en verstrekt het CBF-Keur als aan hun regels voldaan wordt. Van 01-12-2010 tot 0112-2013 heeft het CBF onze stichting het “CBF-Certificaat voor kleine goede doelen” toegekend.
Als erkend goed doel is St. Vrienden van Pater Peeters daarom voor giften en legaten geen
belasting verschuldigd en als gever is de hele gift aftrekbaar voor zover uw giften aan goede doelen
de 1% van uw inkomen te boven gaan. In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk om de hele gift te
kunnen aftrekken als periodieke gift.
Organisatie en convenant
Sinds 1 maart 2010 is de Congregatie van de Paters Scheutisten opgegaan in de “Province
d’Afrique Australe”, verder te noemen AFA, waar de CICM in Kasayi provincies, Zambia en Zuid
Afrika onder vallen. Onze Stichting correspondeert met de provinciaal in Kasayi, pater Oscar
Nkolo, die ook participeert in AFA, en de algemeen econoom pater Cosmas Malissa. Met deze
laatste worden de contacten betreffende geldtransfers en financiën onderhouden.
In verband met de veranderde tijden en reorganisaties zal de conventie van 1996, die
overeengekomen is tussen onze Stichting en de provincie van de Scheutisten, aangepast worden.
Een bestuursdelegatie, bestaande uit de penningmeester, de secretaris en een lid, is in juli 2012 in
Congo, provincies Kasayi op bezoek geweest. In oost- en west-Kasayi zijn projecten bezocht en
besproken en is een discussie gevoerd over de aanpassingen van het convenant. In 2013 verwachten
we het aangepaste convenant te kunnen ondertekenen.
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2. BESTUUR.
Gedurende het jaar 2012 bestond het bestuur van de Stichting uit de navolgende personen:
A.C.J. Rops

voorzitter
Molenstraat 10

m.i.v. 20 november 1992
4851 SH Ulvenhout.

J.P.F.M. Schram

penningmeester
Geerakker 2

m.i.v. 14 december 2010
4861 AZ Chaam

A.M.W. de Swart-van Gestel secretaris tot 7 juni 2011
Sterstraat 14

m.i.v. 3 maart 2000
4851 BG Ulvenhout

M.W.T.H. Timmermans

secretaris vanaf 7 juni 2011
Boonakker 5

m.i.v. 14 september 2010
4851 SB Ulvenhout

A.H.M. Verschuren

bestuurslid
Annevillelaan 54

m.i.v. 22 december 1978
4851 CD Ulvenhout.

F. Douwen (C.I.C.M)

bestuurslid
Brasschaatsebaan 126

m.i.v. 9 juni 2009
2970 Schilde (België)

Er hebben geen veranderingen plaatsgevonden in het bestuur. Dhr. Verschuren heeft zijn
bestuurslidmaatschap verlengd. Het bestuur is in 2012 op 24 januari in Ulvenhout, 15 mei in
Teteringen, 11 september in Schilde (België) met vervolg 2 oktober in Ulvenhout en 11 december
in Ulvenhout in vergadering bijeen geweest. Er zijn enkele bestuursbesprekingen tussendoor
geweest in verband met voorbereidingen van het bezoek aan de provincies Kasayi in juli 2012.
Bezoek aan Congo, provincies Kasayi
De penningmeester, dhr. J. Schram, secretaris mw. M. Timmermans en lid pater F. Douwen zijn in
juli als delegatie naar Congo gevlogen. Een € 7.381 is hiervoor uitgegeven met als doel: een
aangepast inzicht en ervaring te krijgen tijdens het verblijf met bezoek aan projecten. Welke
wensen zijn er welke prioriteiten gaan we volgen van projecten in de komende jaren? Kunnen we
aan onze donateurs de inzet van hun gelden verantwoorden? Wat is de relatie tussen de congregatie
Scheut in Congo en de Stichting in Nederland in de toekomst.
In Oost Kasayi was pater Polycarp Mvita onze gastheer in Mbuyimayi. Vandaar uit is het
programma van 9 projectenbezoeken geregeld, dwz transport, onderdak en communicatie.
Vanwege de slechte wegen zijn 2 reisdagen nodig om naar Kananga, west Kasayi, te komen. Daar
is onderdak verleend in het hoofdverblijf van de Scheutisten. De communiteit aldaar heeft voor
transport, projectbezoek en communicatie gezorgd voor bezoek aan 9 projecten. Er is daardoor een
actuele beeldvorming ontstaan en zijn de relaties met verschillende projecten en personen
geïntensiveerd. Deze reis met ervaringen draagt zeer bij aan begrip voor de vernieuwende situatie
aan beide kanten en het ontwikkelen van een visie en beleid voor de toekomst. Zie bijlage 1:
reisverslag: “Missie in Congo, Projecten nú en in de toekomst”.
Na terugkomst is in augustus besloten om de relatie te continueren, want de NOOD voor
ondersteuning van kansarmen blijft bestaan.
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Vele gesprekken zijn gevoerd met paters en projectverantwoordelijken. Ook heeft een bijeenkomst
plaatsgevonden met het hoofd van de Provinciale Raad , Oscar Nkolo en de aanwezige leden van de
commissies die ten behoeve van de EPB de projectbeoordeling doen. Gezien de veranderde situatie
van beide partijen is een aangepast convenant nodig. Die onderwerpen zijn uitvoerig besproken. Er
wordt nu gewerkt aan een nieuw convenant, dat in 2013 ondertekend gaat worden.
Rapportage
Pater Frans Douwen heeft destijds met pater Peeters in de provincie Kasayi gewerkt en verblijft nu
Schilde (B). Hij is goed op de hoogte van de Stichting in Nederland en de situatie in Congo. Hij
verzorgt de contacten, die in het Frans gevoerd worden met de Provinciale Raad in Kananga in
Congo. De door Provinciale Raad van de paters Scheutisten goedgekeurde projectaanvragen en
rapportages worden naar Frans Douwen toegezonden. In de loop van 2012 heeft hij die taak
overgedragen aan de secretaris Marijke Timmermans, Ulvenhout. Inmiddels is er vaak en snelle
communicatie en correspondentie via het e-mail verkeer tussen de partijen.

3. ACTIVITEITEN.
Propaganda Bureau Breda
Het bureau , dat sinds de oprichting van S.V.v.P.P zorg draagt voor de administratie en
fondsenwerving, heeft een nieuwe flyer gemaakt voor verspreiding via de Mikrogids in 2012.
Een 4 tal keer heeft de Stichting een gesprek gehad met dhr. Tim Meuldijk over de opdrachten en
werkwijze van het bureau om tot vernieuwde communicatie en samenwerking te komen.
Bewustwording en Fondsenwerving
In 2012 is 3 keer de nieuwsbrief met o.a. thema’s ‘leven aan de rand’ en ‘lezen en schrijven is geen
luxe’ naar de donateurs gestuurd. Zo blijven ze goed op de hoogte van activiteiten van hun gelden.
De Actie Bewust, die ook in 2008 is uitgevoerd, is nogmaals 3x ingezet. Deze flyer “Mensen met
een toekomst” is in een aantal provincies (±70.000 adressen)met het bestand van de KRO
Mikrogids meegegaan. In de Mikrogids van week 15 is een ‘advertorial’ geplaatst. In totaal zijn
hier € 20.690 aan uitgegeven, helaas zijn de resultaten van deze inzet nog moeilijk in te schatten.
Aangezien Actie Bewust naast het hoofddoel stimulering van de bewustwording van de mensen
ook een gedeeltelijk fondsenwervend karakter heeft, is een deel van de kosten opgevoerd als kosten
voor fondsenwervende activiteiten en dit deel bedraagt € 3.620.
Erfenissen, Nalatenschappen, Giften en Schenkingen
In 2012 zijn legaten en erfenissen toegewezen voor een bedrag van € 24.562 (soms uitbetaling
later) en is €164.307 aan giften en schenkingen binnen gekomen. Gezien de vergrijzing en
vermindering van het bestaande bestand kunnen we niet meer op grote bedragen rekenen volgens
de penningmeester.
Brieven aan donateurs.
Ivm de ontvangst van donaties, o.a. Stichting Arm Kinderhuys en het Arme Weeshuys der Kercken
van Breda en andere instellingen, sturen we bedankbrieven om de band en donatiegelden te
behouden.

Stichting Vrienden van Pater Peeters
Financieel verslag 2012

3

Stichting Kostverloren heeft St. Vrienden van Pater Peeters in het najaar benaderd met het bericht
dat €10.000 beschikbaar is voor projecten in Congo. Na het invullen van de aanvraag formulieren
zijn de projecten, ALFA(=alfabetisering) in Mbuyimayi en Mpokolo(= onderdak straatjongen en
bezoek gevangenis) in Kananga ingediend. Beide projecten zijn bezocht door de bestuursdelegatie
en geschikt bevonden voor het doel van de gever. In december is de goedkeuring van St.
Kostverloren ontvangen en vindt de uitvoering in 2013 plaats.
Bezoeken aan collega instanties
• Bezoek van organisatie in Broechem, België in onze vergadering. Voorstel om samen te
werken in fondsenwerving via de teruggekeerde paters van Scheut in België. Voorlopig nog
niet van de grond gekomen.
• Bezoek van én aan Mensen met een Missie Den Haag. In de 2 ontmoetingen gezocht naar
‘wat voor elkaar te betekenen’, daar zij en wij projecten in Congo ondersteunen. Daar het
beleid van St. Vrienden van Pater Peeters nog niet voldoende concreet is, zal een volgend
contact nog even op zich laten wachten.
• Bezoek aan workshops Wilde Ganzen in Eindhoven. Samen met alle andere stichtingen
van Particulier Initiatief, die subsidie krijgen van de Wilde Ganzen, een uitwisseling van
ervaring en komen tot visie en voortgang van projecten ondanks “vergrijzing” in Nederland
en ook aan de andere kant.
• Bezoek van Martine Monga, directeur van project Kankala in Kananga, aan Nederland en
België. Een uitwisseling van ervaring en ideeën over verschillende onderwerpen en ook
goed voor wederzijdse kennismaking van culturen. Vandaar ook een bezoek met velen aan
het Chassé theater in Breda bij een optreden Benda Bilini, de gehandicapten band uit
Kinshassa.
• Bezoek aan communicatie bedrijf De Maan in Ulvenhout. Ze hebben pro-deo gezorgd voor
een logo voor de Stichting. Aan de hand van 5-tal voorstellen heeft het bestuur in de
september vergadering de definitieve keuze gemaakt. Dit logo wordt sindsdien gebruikt op
brieven, mails, enveloppen, etc.
CBF certificaat
Na een aantal mails en telefoongesprekken om de juiste informatie en gegevens te verstrekken,
heeft onze Stichting in 2012 wederom goedkeuring gekregen voor het CBF certificaat voor kleine
goede doelen. In het CBF jaarverslag 2012 is dit terug te vinden op blz 41 onder ‘Pater Peeters, st.
Vrienden van’.
Projecten
Dit jaar is de methode van aanvraag en goedkeuring projecten aangepast ivm veranderingen in
Congo / Kasayi en Nederland/ Ulvenhout. De door de provinciale raad van de paters Scheutisten in
Kananga voorgestelde projecten in hun vergadering van november 2011, heeft ons bestuur in de
vergadering van 24 januari 2012 besproken en goedgekeurd.
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De reorganisatie van de veranderde projectindeling werkt: de zonnepanelen projecten en de kleine
projecten zijn gebundeld in 2 projecten (resp.EPB 717nr. 718. 1 t/m 14). De St. Vrienden van Pater
Peeters ontvangt van de provinciale raad een begroting van de globale kosten van alle kleine
projecten. Op het eind van het jaar zou de eindverantwoordelijke van deze projecten ons een
rapport van de uitvoering en het gebruik van de subsidies zenden. De helft van deze kleine
projecten heeft hun verantwoording aan ons doorgegeven. De aanschaf van de zonnepanelen is
door omstandigheden vertraagd en naar 2013 doorgeschoven.
Er zijn projecten van € 2000 tot € 6.500 die eenmalig aangevraagd zijn. De 5 projecten met een
permanente structuur (gedurende vele jaren) dienden ook hun begroting en aanvraag in voor 2012.
Van alle projecten verwachten we dat ze een totaal financieel overzicht van het project geven,
hetgeen niet altijd gebeurd is. Dit vooral omdat soms van meerdere instanties subsidie wordt
gevraagd en de verantwoording van de gelden zuiver moet blijven.
Op het eind van 2012 hebben wij de provinciale raad in Kananga bericht dat €100.000 beschikbaar
is voor 2013.

4. Bestedingsverslag
Begin 2012 is €161.066 geoormerkt voor projecten in Congo, voor de provincies west en oost
Kasayi.(zie bijlage 2 met extrait de compte van rekening nr. 2251 Etraide Pays Bas (EPB) en
bijlage 3 sectoren verdeling) Daarna is nog een nabetaling van projecten uit voorafgaande jaren
ingediend en zijn in 2012 alsnog betaald. In totaal is een bedrag van € 194.056 in 2012 naar
Kananga overgemaakt
De projecten zijn als volgt verdeeld over de sectoren:
A. Formation: €22.472
Training / onderwijs zijnde: beroepsonderwijs (EPB 700) alfabetisering (EPB 703) varkensteelt
(EPB 705) Bouw klaslokaal (EPB 713) Eén project voor gehandicapten is niet uitgevoerd in 2012.
(EPB711) Het betreffende bedrag is later teruggestort op de rekening van de econoom in Kananga.
B. Social € 33.500
Weeshuizen en Straatjongens/gevangenis
Projecten die onze Stichting al jaren geld geeft voor ondersteuning in levensonderhoud zijnde:
weeshuizen (EPB 704+712+720) en straatkinderen (EPB 722)
C. Santé € 10.000
Twee gezondheidsprojecten voor de bouw van polikliniek (EPB 710) en geld voor aids patiënten
(EPB 720)
D. Oeuvres pastorales €37.500
Workshops voor catechisatie + handleidingen (EPB 701+ 702), herstel of onderhoud van kerken
(EPB708+714+716+719).
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E. Petit projets agrecole €11.122
Twee herbebossing projecten (EPB706+709)en het bouwen van een varkenshok (EPB715) en
werkschuur (EPB 707)
F. Petite Projects Varia € 15.072
Deze EPB 718 (1t/m14) betreffen oa. water putten en toiletten, sportmaterialen, geluidsinstallaties,
etc. verspreid over de beide provincies. De bedragen variëren van 250 tot 2.579 per project.
G. Zonnepanelen. € 31.400
Vooral de panelen voor locaties op het platteland waarvan 5 in oost en 19 in west Kasayi.
H. Nabetaling projecten. € 32.990
Uit een paar projecten uit 2010 en 2011, vooral het herstel en onderhoud van kerken en gebouwen,
kwam nog het verzoek tot nabetaling. Na goed beraad is daar alsnog toestemming voor gegeven en
is het bedrag in 2012 overgemaakt.

Helaas komt achterstallige rapportage en financiële afhandeling nog voor ondanks de voorwaarde
en herinnering dat er gerapporteerd moet worden. Van 21 projecten ontbreken 3 rapportages en 3
projecten hebben een nieuwsbrief die niet aan rapportage voorwaarden voldoet. Van de kleine
projecten ontbreekt ongeveer 50% van berichtgeving.
Door middel van mails blijven we hameren op de rapportage zowel inhoudelijk als financieel.
Indien niet aan de rapportage wordt voldaan wordt een aanvraag voor 2013 niet goedgekeurd.
In december zijn aanvragen binnengekomen, dwz de door de Provinciale Raad voorgestelde
projecten én door hen afgewezen projecten. Het bedrag was hoger (€ 134.029) dan het beschikbaar
gestelde bedrag voor 2013. Vandaar de opdracht aan de Raad om de projecten te herzien en binnen
de € 100.000 te blijven. De aangepaste lijst is in 2013 binnen gekomen.
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5 Begroting 2013 en vrij besteedbaar vermogen
Baten eigen fondsenwerving
Giften, schenkingen
Nalatenschappen

€ 155.000,€ 15.000,€ 170.000,-

Kosten eigen fondswerving
Directe verwervingskosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie
In procenten van de eigen fondsenwerving

Resultaat eigen fondsenwerving

Renteopbrengsten van spaarrekeningen

Totaal beschikbaar voor doelstelling

€ 46.000,€ 6.500,€ 52.500,21,2%
€ 117.500,€ 2.500,€ 120.000,-

Bestedingen
Subsidies te verstrekken aan projecten

€ 100.000,-

Totaal te besteden aan doelstelling € 100.000,Verwacht overschot

Totaal

€ 20.000,€ 120.000,-

Toename vrij besteedbaar vermogen

€ 20.000,-

Dankzij de financiële steun voor het werk in Congo, dat pater Jan Peeters destijds begonnen is,
weten zijn opvolgers, paters en leken, zich nog steeds geholpen. De Stichting sluit zoveel mogelijk
aan bij hun wensen voor ontwikkeling van de maatschappij aldaar en de verbinding met de kerken.
Gezien de veranderende situatie probeert de Stichting haar visie en beleid te heroriënteren en te
formuleren in 2013.

Ulvenhout, 21 juni 2012
Stichting Vrienden van Pater Peeters

dhr.J.F.P.M. Schram, penningmeester

dhr. A.C.J. Rops, voorzitter
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Bijlagen bij het bestuursverslag 2012
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Bijlage 1

Missie in Congo,
Projecten EBP nú en in de Toekomst
Juli 2012
Reden van de Missie
Het Bestuur van Stichting Vrienden van Pater Peeters vindt het in 2011, met o.a. enkele nieuwe
bestuursleden, zaak om weer een bezoek aan de projecten in de provincies Kasayi, Congo, te organiseren.
Het laatste bezoek was in 1996, dus lang geleden. Uit die tijd dateert de overeenkomst / convenant tussen
de partijen en die dient bijgesteld te worden. Gezien de omstandigheden, verkiezingen in Congo in
november 2011 en de mobiliteit van leden, is de Missie in juli 2012 uitgegaan; bestaande uit secretaris
Marijke Timmermans, penningmeester Jacques Schram, en bestuurslid Frans Douwen.
Doel van de Missie, het werkbezoek.
Uitgangspunt:
Uitwisseling van gedachten en ervaring van de te bezoeken projecten en de betrokkenen die we
ontmoeten. “We moeten ons verwachten aan verrassingen”, zegt Frans Douwen.
Laat ons vooral luisteren naar wat ze zeggen. We laten onze interesse blijken voor wat daar speelt. We
geven ze een duwtje in de rug voor de initiatieven die ze nemen.
We hebben geen controlerende houding!
We zullen minder reizen maar meer ‘voelen’ van de mensen, die we zien/ontmoeten. Wie van de mensen
straalt echt enthousiasme uit, dat is de beste informatie tijdens de bezoeken om inzicht te krijgen in de
projecten.
In 16 jaar tijd is er veel veranderd:
• In Congo. Het is een rijk land, maar de vorderingen in ontwikkelingen zijn minder dan de meeste
andere Afrikaanse landen. Bovendien is er de voortdurende oorlog in het Oosten van het land.
Vergrijzing is daarin een belangrijk aspect. Het aantal Belgische en Nederlandse paters in Kasayi
is sterk terug gelopen. De communicatie lijkt makkelijker via internet / mail en telefoon, maar de
gebruikelijke briefwisseling met het thuisfront is veel minder. Via welke lijnen komen de
aanvragen binnen en wie beoordeelt ze?
Hoe nu de processen gaande houden?
• In Nederland en België. Veel paters zijn teruggekeerd naar hun vaderland ivm gezondheid en
leeftijd. Velen zijn inmiddels overleden zoals pater Jan Peeters. De korte directe lijnen met de
achterban in Kasayi zijn nu moeilijker te onderhouden.
Hoe nu de contacten / rapportage gaande houden?
• Het zijn niet meer alleen Paters die project aanvragen indienen, maar meer lekenorganisaties en of
individuele vrijwilligers/ organisatoren. Er is daardoor en verschuiving in de soorten aanvragen.
Soms grote projecten, maar evenzeer veel kleine project aanvragen. Wat is haalbaar en
beheersbaar?
Welke prioriteiten gaan we stellen voor type en grootte van aanvragen?
• De poel van vrienden van pater Peeters vergrijst ook. Donateurs zijn overleden of stoppen met hun
gelden. Hoe houden we het aantal donateurs op peil in de huidige crisis? Hoe kunnen we nieuwe
donateurs werven?
Stichting Vrienden van Pater Peeters
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Kunnen we verantwoorden aan de donateurs waar hun geld aan besteed wordt?
Wat is het bedrag dat we de komende (5) jaren kunnen garanderen?
• De overeenkomst tussen Stichting Vrienden van Pater Peeters en de Provinciale Raad van de
Provincie CICM Afrique Australe (AFA) dient na 16 jaar bijgesteld te worden. Een discussie ter
plaatse met de Provinciale Raad en de Missie is een gelegenheid voor uitwisseling van gedachten
en ideeën.
Met deze informatie kan de Missie, de Stichting VvPP, later tot een concept convenant komen.
Kortom: Wat is de toekomst van de Stichting Vrienden van Pater Peeters en
Wat heeft dat voor consequenties voor de relatie met vele Congolezen en hun kansen tot steun bij
hun ontwikkeling?
De EPB Projecten in 2012
In 2012 hebben we besloten ieder jaar een nieuw eerste getal te nemen, dit jaar met 700.
In totaal zijn er 5 permanente subsidie projecten, nl nrs: 700, 701,702,703,704.
Er zijn 12 ‘grote’ projecten, met bedragen die variëren, ± € 2.000 tot € 6.500
In totaal zijn in 2012 een 24-tal zonnepanelen aangevraagd van € 1.300 per stuk
Er zijn kleine projecten onder de code 718, waarvan 5 in oost en 10 in west Kasayi.
Begin 2012 zijn 4 nagekomen projecten binnen gekomen.
In totaal is een bedrag van € 161.066 overgemaakt aan de provinciaal econoom in Kananga, Cosmas
Malissa.
Tijdens het verblijf in de Kasayi provincies van 18 tot en met 29 juli 2012 zijn zoveel mogelijk projecten
bezocht om een beeld en inzicht te krijgen.
We hebben alle 5 permanente projecten bezocht.
We hebben de 4 nakomende projecten bezocht.
We hebben 6 unieke (eenjarige) projecten gezien
We hebben 1 klein project en een paar zonnepanelen gezien
We hebben veel achtergrond informatie gekregen bij de projecten of door andere gesprekken met paters
en leken.
Hieronder kunt u meer lezen over de bezoeken.
Gedachten na de Missie:
• Net zoals ruim 20 jaar geleden in het verslag werd geschreven, is het bedroevend om te zien dat de
infrastructuur van het land geen enkele aandacht krijgt. De structuur die voorheen is opgebouwd
zakt in elkaar en maakt dat vele zaken niet meer werken, wegen bijna onbegaanbaar zijn, etc. Wel
is er natuurlijk een grote sprong gemaakt met de aanwezigheid van vele mobile telefoons. De
communicatie is op vele plaatsen prima. Uitslagen van staatsexamens worden via de telefoons
kenbaar gemaakt. Als adres gebruiken velen al het GSM nummer.
• De cultuur bestaat vooral uit “overleven”. De situaties zijn erg moeilijk; voor bijna de gehele
bevolking is er armoede. Er is slechts een kleine toplaag die rijk zijn! (gemaakt). De salarissen
voor zover die uitbetaald worden ligt tussen $30 en $60 per maand. Een kip kost $…, een bier $ 1,
een plastic stoel $13 en een Chinese motor $1300. De prijzen voor maïs en sorghum zijn weinig
gestegen werd verteld.
Stichting Vrienden van Pater Peeters
Financieel verslag 2012
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•

•

•
•

•

•
•

De steden zijn erg snel gegroeid; toeloop van vele jongens en kinderen uit de dorpen naar de stad
in de hoop op “werk” / inkomen. Geen wonder dat er veel “wezen” (heel jong al) in de stad zijn.
Er is een verschil tussen de formele en informele sector in de steden. Er is een groot te kort aan
drinkwater. De gezondheid wordt aangetast o.a. met tyfus en malaria, terwijl er weinig medicijnen
zijn.
Er zijn posters en borden over SIDA/Hiv, maar er wordt weinig aan gedaan. De medicijnen, die in
principe gratis verkrijgbaar zijn, zijn niet te vinden. Je moet al een krachtige intermediair hebben
om aan de Anti-Retro Viro te komen. Volgens verhalen is HIV niet een éérste probleem, maar
oplossen van drinkwater en eten heeft hoogste prioriteit bij de mensen.
Er zou meer aandacht besteed kunnen worden aan overlevingskansen bv in de landbouw;
bewustwording en verantwoording van dagelijkse zaken, volwassen onderwijs zoals alfabetisatie;
samenwerken in de gemeenschap / commune.
Succes en resultaat van projecten hangt vaak af van de inzet, onderlinge relaties van de
betrokkenen en continuïteit. De voortdurende vraag aan paters om geld (Sinterklaas spelen) kan
(en wil ook) niet meer beantwoord worden. Dit vraagt om andere houding van beide partijen, die
enige tijd nodig heeft.
De Stichting zoekt naar donaties om over zoveel mogelijk gelden te beschikken voor aanvragen in
de Kasayi. De voorwaarden en criteria zullen strakker zijn dan voorheen. Als er geen rapportage
komt in het jaar van aanvraag van het project zal er geen geld meer volgen. Deze mening zijn de
economen, Cosmas Malissa in west en Antonio Sapang in oost Kasayi ook toegedaan!

De Stichting zal voorlopig de relatie met de provinciale Raad CICM continueren, want de
NOOD van (concrete aanvraag) ONDERSTEUNING blijft bestaan. De Stichting hoopt de
armen in Kasayi nog lang een kans te geven.
In het najaar 2012 wordt het concept Convenant opgemaakt en naar de Provinciale Raad
gestuurd. Een veranderde samenstelling van de 2 commissies voor de project aanvragen; een
verduidelijking van de prioriteit van soorten, type projecten, de geldstroom van grote en van
kleine projecten, de vereiste rapportage, etc. De Raad antwoord met hun aanpassingen in de
concept versie om uiteindelijk tot een definitieve overeenkomst te komen in 2013, als N’sopo
Francois het voorzitterschap van pater N’kolo Oscar heeft overgenomen.
Opgemaakt, Ulvenhout, augustus 2012
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Bijlage 2

Bankrekening CICM Kananga, februari 2012
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Bijlage 3
Liste Rapports EPB Projets subsidiés dans les Kasayi’s
EPB

PROJETS

EPB 700
EPB 703
EPB 705
EPB 711
EPB 713

Centre Mpandilu, Kananga
Projet Alpha, Mbujimayi
Pocherie ecole Tubuluku, Kananga
Centre handicape equipement
niet uitgevoerd !
Classes centre Misericorde

A. FORMATION

EPB 712
EPB 720
EPB 722
EPB 710
EPB 720

Centre de Sante Ba Bowa
Cerdes assist maladies pauvres

C. SANTE

EPB 706
EPB 707
EPB 709
EPB 715

Reboissement Tshilumba
Jardin.Enfant Luiza / garage
Reboissement Tshilomba
Elevage porc fr. St. Joseph

info

4.472
5.000
6.500
4.000
2.500

X
X
---

20.000

x

bedankbrief

2.500
8.000
3.000

X
x
x

nwsbrief
nwsbrief

4.000
6.000

X
X

6.000
12.000
5.000
3.000
3.000
8.500

X
X
X
X
X
X

3.100
2.222
4.000
1.800

--X
--X

1.400
1.400
250
850
1.000
889
926
1.000
600
600
1.318
1.060
1.200
2.579

X
X
--X
----X
X
----X
--X
---

X

€ 10.000

D. ŒUVRES PASTORALES
Oeuvres Balami, Kananga
CIAM, Kananga
Salle Polivante 2 collines,
Eglise Kamana
Charpente Eglise Musadi-Ditu
Chambrettes Mgr.Kasanda

Rap
port

€ 33.500

Centre Mamu Angélique, enfants abandonnés –
Mbujimayi
Betu Bana Mbujimayi
Kankala Centre nutrition
Prison et Mpokolo

EPB 701
EPB 702
EPB 708
EPB 714
EPB 716
EPB 719

Aide
€
€ 22.472

B. SOCIAL
EPB 704

d.d. 31 dec. 2012

€ 37.500

E. PETITS PROJETS : Agrecole € 11.122

EPB 718
EPB 718/ 1
EPB 718/ 2
EPB 718/ 3
EPB 718/ 4
EPB 718/ 5
EPB 718/ 6
EPB 718/ 7
EPB 718/ 8
EPB 718/ 9
EPB718/ 10
EPB718/ 11
EPB718/ 12
EPB718/ 13
EPB718/ 14

EPB 717

F. Petite projets : varia

€ 15.072

Sonore Gilbert Katembo
Sonore Tshilomba R Tshikele
Puits Deaux C. Lutumba
Banc Dipumba P. Mvita
Reservoir d’eau mme Kapinga
Form. Animateurs abbe Kayila
2 classes Ep Moyo Mupeluke
Sonorisation Kabaluanda
Equip.sport Demba Ab Ilunga
Sportif Ab Augustine Kalamba
Sonore St. Gabriel Tshikula
Poste sodure Mikalayi
Encadrement Jeunes Katende
Latrines Bitanda
G. PROJETS : Panneaux Solaire
5 pann. Kasayi oriental
19 pann. Kasayi occidental

€ 31.400

31.400
-----

In bestelling
In bestelling

161.066

TOTAL

Stichting Vrienden van Pater Peeters
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Stichting Vrienden van Pater Peeters te Chaam

1

Balans per 31 december 2012
(ná verwerking voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA
31 december 2012

31 december 2011

€

€

€

€

Vlottende activa
Vorderingen
overige vorderingen en overlopende activa

18.094

33.317

Liquide middelen
bank, rekening-couranten
spaarrekeningen

12.892
251.671

1.595
307.173
264.563

308.768

–––––––––

–––––––––

282.657

342.085

==========

==========
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PASSIVA
31 december 2012

31 december 2011

€

€

€

€

Eigen vermogen
bestemmingsreserves
overige reserves

125.000
151.570

125.000
211.179
276.570

336.179

6.087

5.906

–––––––––

–––––––––

Kortlopende schulden
niet-rentedragende schulden
overige schulden en overlopende passiva

282.657

342.085

==========

==========
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Stichting Vrienden van Pater Peeters te Chaam

2

Staat van baten en lasten over 2012
2012

Baten
Giften en schenkingen
Nalatenschappen

Directe kosten
Besteed aan doelstelling
bruto-marge
Lasten
publiciteits- en communicatiekosten
algemene kosten

Baten minus lasten
Financiële baten en lasten
rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Tekort

begroot
2012

afwijking
2012

2011

€

€

€

€

164.307
24.562

175.000
20.000

-10.693
4.562

150.386
117.631

–––––––––

–––––––––

–––––––––

–––––––––

188.869

195.000

-6.131

268.017

218.507

190.500

28.007

135.845

–––––––––

–––––––––

–––––––––

–––––––––

-29.638

4.500

-34.138

132.172

29.092
5.108

37.500
5.000

-8.408
108

21.220
4.170

–––––––––

–––––––––

–––––––––

–––––––––

34.200

42.500

-8.300

25.390

–––––––––

–––––––––

–––––––––

–––––––––

-63.838

-38.000

-25.838

106.782

4.229

4.500

-271

3.966

–––––––––

–––––––––

–––––––––

–––––––––

-59.609

-33.500

-26.109

110.748

==========

==========

==========

==========

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
overige reserves

2012

2011

-59.609

110.747

==========

==========
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3

Toelichting op de jaarrekening

3.1

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Stichtingsactiviteiten
De stichtingsactiviteiten bestaan uit gelden inzamelen voor financiering van projecten die door de Provinciale
Raad van Paters Scheutisten (C.I.C.M) in Kananga (Rép. Dem. du Congo) worden voorgesteld. Onder
projecten worden verstaan: projecten in het kader van materiele hulpverlening en projecten op het gebied van
het pastorale werk..

Toepasselijk verslaggevingsstelsel
Volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (titel 9 BW 2) is de rechtspersoon geen stichting waarop
de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW van toepassing zijn. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen
van de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen.

3.2

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De waardering van activa en passiva is gebaseerd op het stelsel van historische kosten, tenzij hierna anders
aangegeven. Niet genoemde activa en passiva zijn voor de nominale waarde in de balans opgenomen.
De grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Financiële instrumenten
In de balans opgenomen financiële instrumenten zijn bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële
waarde en de vervolgwaardering tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is de
kostprijs waarbij de kosten van de transactie in de waardering worden begrepen. Een eventueel agio of
disagio bij het aangaan van een contract of transactie, komt ten gunste of ten laste van de staat van baten en
lasten gedurende de looptijd van het contract. Een agio of disagio komt niet separaat op de balans.
De toerekening (amortisatie) van de transactiekosten, rente en agio of disagio aan de staat van baten en
lasten geschiedt op basis van de effectieve-rentemethode. Toepassing van de effectieve-rentemethode houdt
in dat op basis van de effectieve rentevoet op annuïtaire wijze rentebaten en rentelasten aan de
verslagperiode worden toegerekend. Als de lineaire amortisatie niet tot belangrijke verschillen leidt ten
opzichte van het toepassen van de effectieve-rentemethode, wordt lineaire amortisatie toegepast.

3.3

Grondslagen voor de bepaling van de baten en lasten

Bepaling van baten en lasten
Algemeen
Ontvangsten worden verantwoord in periode waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Uitgaven zijn in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Baten
De baten uit giften, schenkingen en nalatenschappen worden verantwoord in de het boekjaar waarin de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld zonder dat de door de stichting gemaakte kosten in mindering
zijn gebracht.
Rentebaten en -lasten
De rentebaten betreffen het van derden ontvangen en te ontvangen bedrag aan interest over het boekjaar. De
rentelasten betreffen het betaalde en te betalen bedrag aan interest over het boekjaar.
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4

Toelichting op de posten van de jaarrekening

4.1

Vlottende activa

Vorderingen
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar en terstond opeisbaar.

4.2

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves
Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:
Stand per
01-01-2012

€
continuïteitsreserve

Onttrekking
boekjaar

€

125.000

==========

Stand per
31-12-2012

-

==========

€
125.000

==========

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen.
Overige reserves
In de overige reserves hebben zich de volgende mutaties voorgedaan:
31-12-2012

stand begin boekjaar
uit resultaatbestemming

31-12-2011

€

€

211.179
-59.609

100.432
110.747

–––––––––

–––––––––

151.570

211.179

==========

==========

Het saldo van deze reserve wordt conform de doelstelling gebruikt voor de verbetering van de
leefomstandigheden van de armste bevolkingsgroepen van de Kasayi.
Van het saldo is binnen het kader van de doelstelling een deel bestemd voor toekomstige wervingskosten.

4.3

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2012

Werknemers
Gedurende het boekjaar had de stichting geen werknemers in dienst.
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Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het bestuur van Stichting Vrienden van Pater Peeters
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Vrienden van Pater Peeters te
Chaam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten
en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende
instellingen". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Vrienden van Pater Peeters per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in
overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende
instellingen".
Tilburg, 21 juni 2013
ABAB Accountants B.V.
Was getekend
Drs. H.A.G.M. Ogier
Accountant-Administratieconsulent
ABAB Accountants B.V., Ellen Pankhurststraat 1K, 5032 MD Tilburg, Postbus 10085, 5000 JB Tilburg.Telefoon (013) 464 72 72. Telefax (088) 467 00 10.
Internet www.abab.nl. Bankrekening nr. 15.12.19.400. ABAB is lid van het internationale netwerk Premier
Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18028690.
Op verzoek wordt een exemplaar hiervan toegezonden.
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Specificaties balans per 31 december 2012

1.1

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
De overige vorderingen en overlopende activa zijn als volgt te specificeren:
31-12-2012

Te vorderen nalatenschappen
Te vorderen rente

31-12-2011

€

€

16.823
1.271

30.569
2.748

–––––––––

–––––––––

18.094

33.317

==========

==========

31-12-2012

31-12-2011

Liquide middelen
De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:

ING, rekening-courant
Rabobank, rekening-courant
ING Spaarrekening
ING zakelijk deposito
ING zakelijk deposito
ING Vermogen Spaarrekening

1.2

€

€

12.501
391
26.671
50.000
175.000

32
1.563
207.173
100.000
-

–––––––––

–––––––––

264.563

308.768

==========

==========

31-12-2012

31-12-2011

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva
De overige schulden en overlopende passiva zijn als volgt te specificeren:

Te betalen kosten Postbank
Te betalen kosten Rabo RC
Te betalen kosten PBB
Te betalen accountantskosten

€

€

2.765
3.322

399
4
2.659
2.844

–––––––––

–––––––––

6.087

5.906

==========

==========

Stichting Vrienden van Pater Peeters
Bijlagen • pagina 19

2

Specificaties staat van baten en lasten over 2012

Nalatenschappen
Nalatenschappen

Besteed aan doelstelling
Besteed aan projecten in Congo
Bewustwordingsactie "Mensen met een toekomst"
Kosten bezoek aan Congo

Publiciteits- en communicatiekosten
Bankkosten
Bureaukosten
Drukwerk
Aandeel kosten fondsenwerving flyeracties
Ola's
Enveloppen
Giroverwerking
Porto/verzendkosten
Internet

Algemene kosten
Accountantskosten
Kamer van Koophandel
Notariskosten
Bestuurskosten
Centraal Bureau Fondsenwerving

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Renteopbrengsten

2012

begroot 2012

2011

€

€

€

24.562

20.000

117.631

==========

==========

==========

194.056
17.070
7.381

190.500
-

135.845
-

–––––––––

–––––––––

–––––––––

218.507

190.500

135.845

==========

==========

==========

1.067
8.798
2.031
3.620
920
1.015
1.449
10.192
-

1.500
7.000
15.000
1.000
1.000
1.500
10.000
500

1.509
6.991
1.726
509
939
1.227
8.069
250

–––––––––

–––––––––

–––––––––

29.092

37.500

21.220

==========

==========

==========

3.328
24
50
1.351
355

3.000
150
500
1.000
350

2.844
49
451
476
350

–––––––––

–––––––––

–––––––––

5.108

5.000

4.170

==========

==========

==========

4.229

4.500

3.966

==========

==========

==========
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Stichting Vrienden van Pater
Peeters

Model C: Toelichting lastenverdeling

Specificatie 3

Verdeling van lasten

Doelstelling

naar bestemming

Projecten

Werving baten
Bewustwording Bezoek

Congo
Subsidies en bijdragen

Eigen fondsen

Congo

Beleggingen

Beheer en

Totaal

Begroot

Totaal

administratie

2012

2012

2011

werving

-

-

-

-

-

-

-

-

-

194.056

-

-

-

-

-

194.056

190.500

135.845

Aankopen en verwervingen

-

17.070

7.381

-

-

-

24.451

-

-

Uitbesteed werk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Publiciteit en communicatie

-

-

-

29.092

-

-

29.092

37.500

21.220

Personeelskosten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Huisvestingskosten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kantoor- en algemene kosten

-

-

-

-

-

5.108

5.108

5.000

4.170

Afschrijving en rente

-

-

-

-

-4.229

-

-4.229

-4.500

-3.966

Totaal

194.056

17.070

7.381

29.092

-4.229

5.108

248.478

228.500

157.269

Totaal besteed aan doelstelling

218.507

Totale baten

188.869

15%

-2%

3%

Afdrachten

Percentage van de totale baten

116%
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