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Inleiding 
 
De Stichting Jeevan Jyot Nederland (SJJN) is in maart 1995 opgericht door Rogier 
Verschoor met als doelstelling het financieel en moreel ondersteunen van school en 
kinderhuis Jeevan Jyot te Dhandhuka, India.  
 
De SJJN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 
41187474 en heeft haar secretariaat op de Pinksterbloem 82 in Culemborg. Conform 
de statuten stelt de SJJN haar jaarstukken vast na afloop van het boekjaar (gelijk aan 
een kalenderjaar). Dit jaarverslag bevat een inhoudelijk en financieel jaarverslag met 
korte toelichting. Het jaarverslag wordt via onze website beschikbaar gesteld.  
 
In 2016 hebben wij als bestuur afscheid genomen van Mariëtte Haasbroek. John 
Zevenbergen is afgetreden als voorzitter en blijft aan als bestuurslid. Rogier Verschoor 
heeft de taak van voorzitter van hem overgenomen, en Gideon Bolt vervult nu de taak 
als secretaris. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: Rogier Verschoor 
(voorzitter), Martina Teichert (penningmeester), Gideon Bolt (secretaris), John 
Zevenbergen en Dieuwertje Verschoor. 
 
 
“Jeevan Jyot” en de Christi Ashram Dhandhuka in Gujarat, India 
 
Al de activiteiten van de stichting zijn gericht op ondersteuning van de school en het 
kinderhuis Jeevan Jyot, dat onderdeel is van de Christelijke kerk te Dhandhuka. 
 
Dhandhuka ligt in de Indiase deelstaat Gujarat. Sinds 1976 heeft de kerk daar een 
centrum dat tal van ontwikkelingsactiviteiten biedt aan de bevolking zoals kleuter- en 
basisonderwijs, middelbare school (sinds 2002), gezondheidszorg, moeder-en-kind-
zorg, bewustwordingscampagnes, technische assistentie en kleinschalige leningen 
aan boeren. Alle activiteiten zijn voor iedereen, ongeacht geloof, geslacht, leeftijd of 
kaste. Er is speciale aandacht voor verbetering van de positie van vrouwen en meisjes 
en van de laagste kasten en kastelozen. Zo draagt de Ashram actief bij aan de 
bestrijding van armoede op het platteland van Dhandhuka. 
 
Eén van de belangrijkste taken is het toegankelijk maken van basis- en middelbaar 
onderwijs voor de armen in Dhandhuka regio. In het schooljaar 2015 / 2016 zijn er 
zo’n 350 meisjes op school op Jeevan Jyot op een totaal van 800 kinderen. Daarvan 
verblijven er 230 jongens en 200 meisjes, in totaal 430 kinderen, in het kinderhuis.  Zij 
komen uit dorpjes in de regio. Er zijn geen dagelijkse busverbindingen en kinderen 
komen soms van wel 100 km; zij blijven het grootste deel van het jaar in het kinderhuis 
(hostel) waar ze niet alleen onderwijs krijgen, maar ook goede voeding, onderdak, 
kleding en de kans om kind te zijn.  
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Verslag van de activiteiten van de stichting 
 
Het belangrijkste middel van SJJN voor ondersteuning van “Jeevan Jyot” is het werven 
van donateurs in Nederland met een financieel adoptieplan. Een donateur kan één of 
meer kinderen financieel adopteren voor zo’n € 6,25 per kind per maand. Alhoewel de 
maandelijkse bijdrage is gebaseerd op de algemene kosten voor levensonderhoud 
van één kind, wordt de bijdrage niet slechts aan dat ene financieel geadopteerde kind 
besteed, maar komen alle bijdragen samen ten goede aan de school en het hele 
kinderhuis Jeevan Jyot, om te voorkómen dat er ongelijkheid tussen kinderen kan 
ontstaan. Eind 2016 hadden we 53 vaste donateurs, een gelijk gebleven aantal sinds 
2015. Daarnaast zijn er ook incidentele giften binnengekomen. Deze waren vooral 
afkomstig van de Zendingscommissie en de Diaconie van de gereformeerde kerk. 
Relevant voor zowel de vaste donateurs als de donateurs die incidenteel giften 
overmaken, is dat de stichting het CBF keurmerk heeft en door de belastingdienst is 
aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat de giften 
aan SJJN voor de belasting aftrekbaar zijn.  
 
Via de jaarlijkse nieuwsbrief houdt de stichting haar donateurs op de hoogte van de 
ontwikkelingen bij Jeevan Jyot in India. De nieuwsbrieven staan ook op onze eigen 
website: www.sjjn.nl. Uiteraard onderhoudt de SJJN niet alleen de relaties met haar 
donateurs, maar ook met de mensen in Jeevan Jyot. De contacten van de 
bestuursleden lopen vooral via Ignace. Hij krijgt vanuit Nederland een geactualiseerd 
adressenbestand van de donateurs (met het oog op de kerst- en de paasbrief die hij 
jaarlijks vanuit India stuurt). Verder houdt hij ons op de hoogte van de situatie in 
Jeevan Jyot en de omliggende regio. 
 
Bezoek aan Jeevan Jyot  
In januari 2016 heeft Rogier Verschoor een bezoek gebracht aan Jeevan Jyot om de 
activiteiten in India en Nederland te evalueren en voor de komende jaren weer goed 
op elkaar af te stemmen. Tijdens dit bezoek is een commissie opgericht op Jeevan 
Jyot die de nodige ondersteuning gaat geven aan Ignace en de betrokkenheid bij de 
activiteiten zal vergroten. Deze commissie bestaat uit Ghanshyam, Sukhdev, Neeta 
and Pratab. Met deze commissie is een prioriteitenlijst van activiteiten en mogelijke 
projecten opgesteld. Tevens is tijdens het bezoek besloten om naast het onderwijs en 
kinderhuis ook fondsen te werven voor de polikniniek in Dhandhuka. In 2016 is een 
start gemaakt met fondsenwerving in samenspraak met de commissie. Echter, er is 
nog geen positief reultaat geboekt.  
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
Financieel verslag 2016 
 
Het financieel jaarverslag omvat een overzicht van de beginsaldi op de rekening bij de 
ING (het bedrag van de spaarrekening bij de ASN is overgemaakt naar de ING bank) 
en de totale ontvangsten en totale uitgaven gedurende het jaar, de eindsaldi en een 
korte toelichting op deze overzichten.  
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Aangezien de stichting geen eigen vermogen (gebouwen, apparatuur, materialen 
e.d.), schulden (leningen, te betalen rekeningen e.d.) noch financiële voorzieningen 
heeft, vormen de beginsaldi van giro en spaarrekening tegelijk de beginbalans van de 
stichting en zo vormen de eindsaldi van betaal- en spaarrekening tegelijk de financiële 
eindbalans van de stichting over 2013 (zie Staat van inkomsten en uitgaven).  
 
 
 
  Staat van inkomsten en uitgaven 2016  (in euro) 

 
 

 Debet Credit 

Beginsaldi: 
- Beginsaldo op ING-rekening 
- Beginsaldo op ASN spaarrekening  

 
Totaal beginsaldo 

  
 1794,14 
   400,00 
 

2194,14 

Ontvangen inkomsten: 
- Maandelijkse donateurs 
- Incidentele giften particulieren 
- Giften instellingen 
- Rente ASN 

 
Totaal inkomsten 2016 

  
  6925,68 
  2170,00 
  2330,51 
        4,19  
    
               11430,19 

Uitgaven: 
- Overmakingen aan Jeevan Jyot India 
- Bankkosten 
- Diverse onkosten (website, porti e.d.)  

 
Totaal uitgaven 2016 

 
11597,295 
      253,14 
      105,50       
   

11955,93 

 

Eindsaldi: 
- Eindsaldo op ING -betaalrekening 
- Eindsaldo op ASN spaarrekening 

 
Totaal eindsaldo 

 
    1664,40 
          4,19 
 

1668,59 

 

 
TOTALEN 

 
13624,52 

 
13624,52 

 
 
 
  Balans 31 / 12 / 2016  (in euro) 
 
Vaste activa  Eigen vermogen  

 0 - reserve 1668,59 

Vlottende activa  Lang vreemd vermogen  

- ING-betaalrekening 1664,40  0 

- ASN-spaarrekening 4,19 Kort vreemd vermogen  

   0 

    Totale activa 1668,59 Totale passiva 1668,59 
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Toelichting op het financieel verslag 2016 
 
De ontvangen inkomsten in 2016 bedroegen € 11430,19 wat een stijging van 5% 
inhoudt ten opzichte van 2015 toen er in totaal € 10858,00 binnenkwam.  
 
De bijdrage van kerkelijke instellingen was in 2016 (€2330,00) en van incidentele 
particuliere donateurs zijn € 2170 ontvangen. De maandelijkse donaties maakten 59% 
uit van alle ontvangen bedragen. 
 
In 2016 heeft de SJJN een totaalbedrag van € 11597.29  overgemaakt naar India. 
Het eindsaldo in 2016 op de SJJN bankrekeningen was €1664,40 op de ING bank 
en €4,19 op de ASN bank. In totaal is dit een reserve van €1668,59 per 31-12-2016. 
 
 
Tabel 1: Percentages van totale inkomsten van afgelopen 5 jaar naar herkomst 

                                        Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 

Donateurs financieel adoptieplan 51,3 46 54,8 70,6 59 

Giften particulieren en bedrijven 30,1 3 10,5 6,3 18 

Giften kerkelijke instellingen 8 19,5 27,4 18,4 23 

Giften andere instellingen 13,9 30,4 6,5 0 0 

Overig (o.a. rente-inkomst) 1 1,2 0,8 4,7 0 

Totaal (percentages) 100 100 100 100 100 

Totaal (absoluut) in € 18011 21554 15449 10858 11430 

 
Door de bestuurlijke vorm en administratie betreffen jaarlijkse uitgaven van de SJJN 
alleen operationele kosten van het secretariaat en de kosten van de overschrijvingen 
naar Dhandhuka. In totaal gaat het om een bedrag van € 358,64 wat neerkomt op 
slechts  3 % van de totale uitgaven.  
 
Figuur 1:  Overzicht van inkomsten en overmakingen naar India (in €) over 6 jaar  
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