
Periodieke schenkingen
Het doel van de Stichting Bangalore is om kinderen en hun moeders in 
de sloppenwijken van Bangalore te helpen. Dat doen wij d.m.v. de acht 
crèches die inmiddels zijn opgericht. Maar wij willen hen graag voor een 
langere tijd fi nanciële zekerheid geven. 
U kunt ons helpen duurzame toezeggingen te doen indien u zich voor 
een periode van minimaal vijf jaar verplicht een vast bedrag per jaar te 
schenken. Aangezien wij een ANBI-Stichting (Algemeen Nut Beogende 
Instelling) zijn, is dit fi scaal aantrekkelijk voor u. U kunt hierdoor 
namenlijk uw jaarlijkse gift geheel aftrekken van uw belastingaangifte.

Sinds 1 januari 2014 is voor periodieke schenkingen geen notariële 
akte meer nodig. Dit betekent dat u gemakkelijk en snel, samen met de 
Stichting Bangalore, een schenkingsovereenkomst kunt opstellen. 

Indien u ons op deze manier wilt helpen de crèches langdurig te onder-
steunen, dan kunt u een e-mail sturen naar onze penningmeester Wendy 
van Benthem (benthem.wendy@gmail.com) en vragen om een “schen-
kingsbrochure”. U krijgt dan per e-mail een informatiebrochure met een 
model-schenkingsovereenkomst en een betalingsvolmacht toegestuurd.

Als u vragen hebt of wilt overleggen, dan kunt u uiteraard ook bij Wendy 
van Benthem terecht. Zij zal u graag van dienst zijn. Tel: 06 52 03 24 87

Legaat in uw testament
U kunt ook overwegen Stichting Bangalore op te nemen in uw testament. 
Dat kan bijvoorbeeld door daarin een ‘legaat’ op te nemen. Een legaat 
is een schenking van een geldbedrag dat pas wordt uitgekeerd na uw 
overlijden. Vraag uw notaris om advies!

KWALITEIT, ORGANISATIE EN FINANCIËN
Het beheer over de projecten van de Stichting Bangalore wordt uitgevoerd
door het bestuur. Als aanvulling en ondersteuning van de gebruikelijke
fi nanciële rapporteringstools wordt gebruik gemaakt van indicatoren.
Onderstaande indicatoren geven een beeld van de status van de crèches
in India. Kwaliteit, organisatie en fi nanciën zijn daarbij de uitgangspunten.
Naast de voor de crèches geldende indicatoren, heeft het stichtingsbestuur
ook haar eigen fi nanciële doelstelling ter ondersteuning van de crèches.

KWALITEITSINDICATOREN-CRÈCHES
Streefgetal: aantal kinderen per crèche minder dan 60
Huidige status: 50 kinderen gemiddeld per crèche.

Streefgetal: aantal kinderen per leidster is minder dan 20
Huidige status: 25 kinderen per leidster.

ORGANISATIE-INDICATOREN-CRÈCHES
Doelstelling: regelmatige rapportage vanuit het klooster
Huidige status: 4 rapportages per jaar
Daarnaast ontvangen we regelmatig foto’s met een korte toelichting.

FINANCIËLE INDICATOREN-CRÈCHES
Doelstelling: periodieke fi nanciële controle
Huidige status: jaarlijkse rapportage door een gecertifi ceerd accountant.

Streefgetal 2018/2019: kosten per kind minder dan €113 p. jr.
Kosten per kind 2019/2020: €135 p. jr.
Dit grote verschil wordt veroorzaakt door: 
• stijging van de kosten met 17,5% tov vorig jaar
 - salariskosten zijn met 25% gestegen 
 - huurskosten zijn met 27% gestegen
• wisselkoers 

FINANCIËLE DOELSTELLING 
STICHTINGSBESTUUR
Doelstelling: voldoende duurzaamheids- en continuïteits-borging ter 
fi naniële ondersteuning van de crèches.

Huidige status: jaarlijkse stichtings dekkings %
 bijdrage vermogen
boekjaar 2018/2019 (actueel) 38000 46000 121
boekjaar 2019/2020 (actueel) 39000 45000 115
boekjaar 2020/2021 (begroot) 39600 53600 90

De grote daling van het dekkingspercentage is te wijten aan het wegvallen 
van grote sponsoren / verminderde inkomsten verwachtingen ivm geen 
markten en charity events.
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Steun van vele kanten
Met hulp van vele vrienden, donateurs, organisaties, fondsen en 
stichtingen zoals De Beer Stichting, Services clubs, Haella Stichting en 
Stichting Kringloopbedrijf Borne hebben wij de kinderen veiligheid, 
goede voeding en medische zorg kunnen bieden.

ANBI 
(algemeen nut beogende instelling) 
Sinds 2008 heeft de Stichting 
Bangalore een ANBI beschikking.

SAMENVATTING JAARRAPPORTAGE 2019 / 2020 VAN DE PROJECTMANAGER SR. ELISE MARY
Besloten werd deze gezinnen te helpen en deze kinderen op te nemen in 
4 verschillende crèches. Van de leidsters vraagt dit een specifi eke begeleiding en inten-
sieve aandacht en zorg. Mede door de bijscholingen die zij geregeld volgen zijn zij 
hiervoor opgeleid en in staat deze specifi eke zorg te bieden.

Community – samen zijn:
Doordat hun kind naar de crèche gaat ontmoeten deze moeders andere moeders. Het 
zijn vaak vrouwen die voordien weinig of geen contact hadden met andere vrouwen. 
Door de ouderbijeenkomsten (1 x per maand) en de gesprekken met elkaar over 
gezamenlijke onderwerpe ervaren zij steun en begrip en leren ze open te zijn naar 
elkaar en elkaar te steunen. Het samen delen geeft hen een gevoel van saamhorigheid. 
“Ze horen bij elkaar en de groep is hun “community”.

Tot slot:
De projectmanager, de coördinator, de leidsters en de moeders ervaren steeds 
opnieuw dat het crèche -project niet mogelijk zou zijn zonder de steun van al onze 
sponsoren en de Stichting Bangalore.
Zij willen u hiervoor heel hartelijk danken!!
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