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Naam en vestigingsplaats 
De Peerke Donders Stichting voor Lepra Bestrijding is gezeteld in Amsterdam. 
De Stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 41.231367.  
De Stichting is bij de oprichting in 1977 genoemd naar Petrus (Peerke) Donders, die leefde van 
1809 tot 1887. Hij was afkomstig uit Tilburg en werkte zijn leven lang voor leprapatiënten in 
Suriname. 
 
Onze missie. 
De missie van de Peerke Donders Stichting is: 
De hulp is er op gericht de omstandigheden voor leprapatiënten te verbeteren en ze in staat te 
stellen in hun onderhoud te voorzien door reïntegratie in de samenleving. De projecten leiden tot 
een acceptabeler leefklimaat en geven de (ex-)patiënten en hun familieleden weer gevoel van 
eigenwaarde.   
 
Doelstelling, samengevat. 
1. De stichting heeft ten doel:  
a. het verlenen van hulp bij de bestrijding van lepra, 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
             verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:                             
a. het verzamelen van geldmiddelen ter realisering van de genoemde doelstelling van 
             de stichting 
b. het geven van voorlichting in Nederland over de bestrijding van lepra 
c. het onderhouden van contacten met rechtspersonen die een soortgelijke doelstelling als 
             de stichting hebben. 
 
Samenstelling van het bestuur 
Op 1 januari van het jaar 2015 bestond het bestuur van de Peerke Donders Stichting voor 
Leprabestrijding uit de volgende personen: 

De heer P.J. Molenaar     voorzitter 
De heer E. van Hofwegen    secretaris 
De heer N.J. Groen tot 16 aug 2015   penningmeester 
De heer E.G.J.M. Broersen vanaf 16 aug 2015  penningmeester 
De heer J.H. Heijnen     bestuurslid 

 
Nevenactiviteiten van de bestuursleden: 
De heer P.J. Molenaar, bioinformaticus, geen betaalde nevenfuncties  
De heer E. van Hofwegen, gepensioneerd, geen betaalde nevenfuncties  
De heer N.J. Groen, gepensioneerd, geen betaalde nevenfuncties 
De heer E.G.J.M. Broersen, geen betaalde nevenfuncties.     
De heer J.H. Heijnen, verpleegkundige/fotograaf, geen betaalde nevenfuncties 
Ook hebben de bestuursleden geen relevante onbezoldigde nevenfuncties.  
 
Op 16 augustus 2015 trad dhr. N.J. Groen af als bestuurslid. Hij is enkele tientallen jaren 
bestuurslid van de Peerke Donders Stichting geweest, de laatste tijd vooral in de functie van 
penningmeester. Samen met zijn vrouw heeft hij veel voor de stichting betekend. 
Hij werd opgevolgd door de heer E.G.J.M. Broersen. 
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Op 7 oktober overleed ons voormalig bestuurslid P.P.M. (Piet) Molenaar, die samen met zijn 
vrouw Matty aan de wieg stond van de stichting en zich gedurende bijna 40 jaar hebben ingezet 
voor de leprabestrijding in Z.O. Azië.  
 
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 5 jaar. Zij zijn steeds herbenoembaar door 
het bestuur. 
Het bestuur kiest bij een vacature een nieuw bestuurslid. 
De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch 
onmiddellijk. Eventueel kunnen reiskosten naar en in het buitenland worden gedeclareerd. 
Vergaderkosten worden niet vergoed. 
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Inleiding 
Evenals vorig jaar zagen we in 2015 dat een van de oude bestuursleden, penningmeester Nico 
Groen, terugtrad. Hij werd opgevolgd door Enrico Broersen, die niet eerder bij het werk van PDS 
betrokken was geweest. Het was ook het eerste hele bestuursjaar voor Piet Molenaar jr. Hij trad 
met jeugdig elan als voorzitter in de voetsporen van zijn vader, onderhield de betrekkingen met 
de buitenlandse partners en werkte o.a. aan de verdere ontwikkeling van het beleidsplan. 
De verwachting is dat de verjonging van het bestuur ook in de komende jaren gestalte zal vinden. 
Bij onze beide grote partners in Vietnam en Cambodja zien we een ontwikkeling naar meer 
doelmatige hulp, het steeds meer mobiliseren van plaatselijke en regionale organisaties en een 
trend waarbij de omgeving van de cliënt steeds meer in de aandacht komt te staan. Te denken 
valt dan aan dorpsgenoten en schoolgaande kinderen.  
 
Vergaderingen 
De Peerke Donders Stichting vergaderde dit jaar 3 maal en wel op: 
29 maart te Amsterdam 
16 augustus te Steenwijk 
22 november te Haarlem. 
 
Nieuwsbrieven en bijdragen 
Er werden in mei ongeveer 600 nieuwsbrieven verstuurd en in december ongeveer 900. Deze 
stijging heeft te maken de enorme belangstelling na het overlijden van onze oud-voorzitter P.P.M. 
Molenaar. De familie heeft toen besloten al deze mensen via de nieuwsbrief te informeren over 
het werk van de Peerke Donders Stichting, waarvoor Piet zich zo vele jaren had ingezet. Dit 
resulteerde in een flink hogere opbrengst van de decemberbrief. In totaal brachten de 
nieuwsbrieven € 21.485 op 
Uit enkele legaten die in de afgelopen jaren nog niet geheel waren afgehandeld, ontvingen we 
nog 5.213 euro. 
 
CBF- Certificaat voor kleine goede doelen 
Het CBF-Certificaat voor Kleine Goede Doelen is geldig tot 1 maart 2016. In het verslagjaar is er 
veel overleg geweest met het CBF teneinde dit certificaat te kunnen verlengen in de nieuwe 
constructie die het CBF met de Kennisbank Filantropie aan zal gaan. Op het moment dat dit 
geschreven wordt is officieel bekend dat de toezichthouder CBF heeft vastgesteld dat de Peerke 
Donders Stichting voldoet aan de normen van de erkenningsregeling en zich per 1 juli 2016 een 
Erkend Goed Doel mag noemen. 
 
ANBI 
De Peerke Donders Stichting staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
nummer 8155.75.634 met kenmerk BCA-UPB/11/045.  
Dankzij deze beschikking kunnen gevers hun donaties aan de PDS aftrekken van de belasting en 
kan de PDS vrijstelling krijgen van schenkings- of successierecht. 
 
Kamer van Koophandel 
De Peerke Donders Stichting staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Amsterdam 
onder nummer 41231367. 
 
Kennisbank Filantropie 
We zijn opgenomen in de Kennisbank Filantropie, centraal informatiepunt voor alle goede doelen, 
fondsen, kerken en ANBI's in Nederland. In het afgelopen jaar zijn een aantal verouderde 
gegevens vervangen door nieuwe. We wachten af hoe in 2016 de Kennisbank zich zal 
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ontwikkelen in samenwerking met het CBF en wat dat voor een stichting als de onze zal 
betekenen. 
 
Vooraf gestelde doelen en resultaten.  
In het beleidsplan staat hierover onder meer: 
Vietnam 
In Vietnam wordt samengewerkt met partner organisatie NLR (de Leprastichting). Via het 
Mekong-kantoor onder leiding  van Jan Robijn worden projectvoorstellen ingediend die minder in 
het kader van de NLR te plaatsen zijn. 
Doelstellingen zijn daar: 
Het verstrekken en onderhouden van diverse protheses voor (voormalig)leprapatiënten. 
De prothesezorg zal nog vele jaren voortgezet zal moeten worden. Een aantal jaren geleden is 
een protheseproject gestart met een mobiel team. Dit team voorziet in stompzorg (de 
beenstompen zijn zeer kwetsbaar), prothesevoorziening en protheseonderhoud. Een prothese 
gaat gemiddeld drie tot vier jaar mee. Dit jaar zijn er zo’n 250 tot 300 nieuwe protheses  
aangemeten ter vervanging van oude, versleten exemplaren. Tijdens elk bezoek van het mobiele 
team zijn alle protheses nagekeken en zo nodig gerepareerd. Het protheseproject zal een zeer 
belangrijk project blijven. De PDS blijft dit project volledig financieren. 
Het realiseren van bescheiden woningen voor (voormalig) leprapatiënten 
 In Vietnam konden al voor meer dan 100 gezinnen, die in de meest schrijnende omstandigheden 
verkeerden, eenvoudige huisjes worden gebouwd. In de komende jaren zullen nog een aantal 
huisjes gebouwd worden. Het aantal neemt duidelijk af. Toch zijn er nog vier huisjes gebouwd, 
inclusief toilet en aparte watervoorziening. 
Voedselhulp aan bejaarde (voormalig) leprapatiënten 
Aan 138 zwaar gehandicapte bejaarde patiënten, die in de meest afgelegen en geïsoleerde 
leprosaria wonen, is aanvullend voedsel verstrekt. Zij zijn zelf niet in staat om in hun onderhoud 
te voorzien. De ondersteuning vanuit de regering is niet voldoende. De PDS verzorgt aanvullende 
financiering en zal deze blijven verzorgen in de wetenschap dat in de loop der jaren i.v.m. de 
leeftijd van de patiënten de noodzaak tot hulp zal verdwijnen. 
Bijdrage in schoolkosten voor kinderen uit families van (voormalig) leprapatiënten 
Schoolsponsoring van kinderen van arme lepra-families in Vietnam voor lagere en middelbare 
school.  In het verslagjaar kwam deze nieuwe vraag uit Vietnam. We hebben besloten hier de 
komende jaren positief op te reageren. 
Eénmalige  acties  en  projecten 
Waar nodig is er ruimte voor specifieke kortlopende eenmalige projectaanvragen. 
Zo kwam er de vraag om 10 motorbootjes te kunnen kopen voor ex-leprapatiënten in Ca Mau 
Ca Mau, is een van de armste provincies in de Mekong-delta in het zuiden van Vietnam. Dit 
gebied is doorsneden met rivieren, vaarten en slootjes. De bewoners die ook nog eens getroffen 
zijn door lepra hebben nauwelijks toegang tot sociaal-economische diensten. Boeren, vissers en 
handelaren met de handicaps van lepra, hebben de grootste moeite hun producten te verkopen. 
De meesten van hen leven namelijk ver weg van de plaatsen waar de markten zich bevinden. 
De 10 veilige motorboten zullen worden aangeschaft voor de 10 armste gezinnen met lepra in Ca 
Mau. Hiermee kunnen deze mensen hun fruit, groente, vis en garnalen op markten verkopen en 
is gezondheidszorg ook beter bereikbaar. 
Ooghulp programma  
Dit programma is dit jaar afgesloten. Een aantal jaren werden oogoperaties uitgevoerd bij 
leprapatiënten. Er was een enorme achterstand, die in enkele jaren met financiële steun van de 
PDS geheel is weggewerkt.  
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Cambodja 
In samenwerking met Ciomal wordt in Cambodia een aantal kleine projecten uitgevoerd in de 
leprabestrijding en reïntegratie van ex-patiënten. 
Verschaffen van studiebeurzen en leningen 
Leerlingen/studenten in het primaire, secundaire, hoger- en wetenschappelijk onderwijs worden 
gesponsord.  Tevens is er begonnen met sponsoring van studenten in vocational training 
scholarships. De studenten wordt gegarandeerd dat zij hun gehele studie gesponsord worden. 
Ondersteunen van support workers 
Een aantal support workers, ex-leprapatiënten, die hulp verlenen bij het rehabilitatie proces van 
ex-patiënten, zijn opgeleid mede met een PDS-bijdrage opgeleid en blijven we financieel 
ondersteunen bij hun werk. 
Financieren van microkredieten 
Hierbij ontvangen mensen een klein startkapitaal om een bedrijfje te starten of een ambacht te 
beginnen. Uit de inkomsten wordt het startkapitaal in geld of nature na enkele jaren renteloos 
terugbetaald. Ook dit verslagjaar kwamen nieuwe aanvragen binnen, die door ons werden 
gehonoreerd. 
Het realiseren van bescheiden woningen voor (voormalig) leprapatiënten 
Een nieuw project is voor een klein aantal zeer arme gezinnen van (voormalig) leprapatiënten 
zeer eenvoudige huizen bouwen. In het afgelopen jaar is er een enkel gezin reeds met PDS-
steun geholpen. We overwegen in de toekomst meer van deze aanvragen te honoreren, zolang 
dit financieel mogelijk is. 
 
Contacten met andere organisaties. 
Er waren verschillende besprekingen met NLR (De Leprastichting) over de gezamenlijke 
projecten. Die vonden plaats ten kantore van de Leprastichting in Amsterdam. 
De contacten met CIOMAL, onze partner in Cambodja vonden voornamelijk per e-mail plaats.  
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Financiën 
 
Staat van baten en lasten per 31-12-2015 
 

Ontvangsten Uitgaven

Rek. nr. Omschrijving Bedrag Rek. nr. Omschrijving Bedrag

800 Algem. Bijdr. en 21475,74 400 A Voorlichting 0,00

div.

801 Geoormerkte (studiebeurzen)bijdragen 1004,46 400 B Fondsenwerving 3320,20

801 Overige geoormerkte bijdragen

803 Legaten en Erfenissen 5123,40 400 C Diverse kosten 1059,96

Ontvangen rente 904,60 404 Reiskosten

820 Nog te ontvangen rente 2015

405 Successie/schenkingsrecht 0,00

501 Kosten aan/voor div. projecten 46698,00

Totaal ontvangsten

Verschil nadeel 28508,20 Totaal uitgaven 51078,16

-22569,96

Algem. Bijdragen: Post 800: Post 801:

1 jan. t/m 24 maart 2015 € 5171,36 240,34

 25 maart t/m 16 augustus € 5185,36 415,69

17 augustus t/m 15 November € 737,86 253,95

15 November t/m 31 December € 10391,16 94,48

Totaal € 21485,74 1004,46  

Activa Passiva

Rek. nr. Omschrijving Bedrag Rek. nr. Omschrijving Bedrag

ASN ASN Bank Deposito 40091,00

Zak. 200 Postbank 3409200 zakelijk 11576,04

Sp. 200 Postbank 3409200 Spaarr. 134654,92

Zak. 651 ING rek. courant no 651 zak. Rek. 1000,88

Sp. 651 ING rek. courant no 651  kwart. Spaarr. Rek. 35068,23

Zak. 241 ING rek. courant no 241  kwart. Zak. Rek. 9299,00

Sp. 241 ING rek. courant no 241  kwart. Spaarr. Rek. 6752,17

nog te ontvangen rente 0,00

eigen vermogen 238442,24

Totaal activa

238442,24 Totaal passiva 238442,24

Eigen verm. 01 jan. 2015 260921,20

verschil exploitatie -22569,96

Eigen (besteedb.) vermogen  238351,24  

Baten, specificatie naar herkomst (CBF alinea 411 van de richtlijn 650) 
 
Collecten       n.v.t. 
Donaties en giften      €   22.480  
Contributies       n.v.t 
Sponsoring       n.v.t 
Nalatenschappen      €     5.123 
Eigen loterijen en prijsvragen     n.v.t 
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Verkoop van goederen      n.v.t   
Overige baten uit eigen fondswerving    n.v.t 
Rente        €         905    
Totaal          € 28.508 
 

Verschillenanalyse inkomsten: 
Donaties waren begroot op 16.000 euro. Er kwam ruim 6000 euro meer binnen. 
Zeer schommelend zijn de inkomsten uit legaten. Ook dit verslagjaar was er nog een restant van 
enkele legaten uit eerdere jaren. 
 
Geoormerkte donaties: 
Door de gever voor studiebeurzen geoormerkte giften (in 2015  € 1.004) worden geheel voor het 
bestemde project overgemaakt: het scholarship-programma van CIOMAL in Cambodja. 
  
Kosten en lasten, specificatie naar bestemming (CBF bijlage 3 van de richtlijn 605) 
 
Publiciteit en communicatie: 
Drukwerk: Nieuwsbrieven en porto (voorlichting)   €   2.963  
Diverse kosten, o.a. vermelding Notaris Online   €              357 
Totaal          €  3320  
 
Kantoor- en algemene kosten:      
Porto etc.       €     n.v.t 
Betalingsverkeer buitenlandse betalingen   €             476   
Bijdrage CBF       €             370 
Reiskosten bezoeken projecten in Azië    €     n.v.t  
Afscheid bestuursleden       €             214 
Totaal          €  1060 
 
Subsidies en bijdragen      n.v.t. 
Afdrachten       n.v.t. 
Aankopen en verwervingen     n.v.t. 
Uitbesteed werk       n.v.t. 
Personeelskosten      n.v.t.  
Huisvestingskosten      n.v.t. 
Afschrijving en rente      n.v.t. 
 
Totaal kosten en lasten:        €  4380  
 
NB., Bovengenoemde kosten worden slechts betaald uit eigen fondswerving en rente van 
banktegoeden. 
De Peerke Donders Stichting ontvangt geen gelden uit subsidies, uit gezamenlijke acties met 
andere organisaties of uit beleggingen. 
Bij acties van derden (scholen, kerken, particulieren) wordt de opbrengst daarvan volledig 
bestemd voor het doel waarvoor de actie werd gehouden.  
 
Percentage bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van baten:    164 % 
Hieruit blijkt dat we dit jaar uit de reserves hebben moeten putten. 
Percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten:                15 % 
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Projecten 
 
Cambodja 
CA 006/11  1 universitaire opleiding     eindigend 31-12-2015   1.440 USD 
CA 011/12 3 universitaire opleidingen eindigend 31-12-2016   4.320 USD 
CA 014/13 2 universitaire opleidingen eindigend 31-12-2017   2.880 USD 
CA 016/14 2 universitaire opleidingen eindigend 31-12-2016   2.880 USD 
CA 017/15 20 basisschoolopleidingen eindigend 31-12-2019   7.663 USD 
CA 018/15 KKRC Support worker 2015      5.120 USD 
CA 019/15 Outreach Support worker 2015      5.740 USD 
CA 020/15 Income Generating Project 10 gezinnen 2015    4.870 USD 
CA 021/15 Huizenbouw voor 6 gezinnen 2015   15.720 USD 
       Totaal  50.633 USD = € 46.698 
 
 
 
Vietnam 
Voedselhulp bejaarde leprapatiënten     €     1.450 
Protheses, aangepast schoeisel,     €   20.250 
VN 09/001 Huizenbouw Ca Mau     €     3.650 
Scholarships  €     3.850 
Overhead voor vervoer, administratie etc. (15%)   €     4.400   
Totaal Dit bedrag is gereserveerd en overgemaakt in 2016. €   33.600 
 
Totaal alle projecten:                   € 46.698 
 
Verschillenanalyse uitgaven: 
Er waren geen significante verschillen tussen de begrote en de werkelijke uitgaven. Voor de 
verschillende projecten in Vietnam was begroot € 30.469, er is gevraagd en gereserveerd   
€  33.600. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een nieuw en nog niet begroot 
project scholarships, een bijdrage in de schoolkosten voor kinderen uit zeer arme lepra-
gerelateerde gezinnen. 
Voor de verschillende projecten in Cambodja was € 46.888 begroot. Gevraagd en overgemaakt is 
€ 46.698 
 
Het besteedbaar vermogen aan het eind van het verslagjaar was  €     238.351 
Cumulatief is er in de afgelopen 37 jaar uitgegeven:    €  1.478.698 
 
 
Begroting 2016, samenvatting 
 
Inkomsten: 
Donaties algemeen  €   16.000 
Geoormerkte donaties  €     1.600 
Nalatenschappen  €     5.000 
Rente    €        400 
Totaal      €  23.000 
 
Uitgaven: 
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Kosten voor fondswerving €     5.600 
Projecten Vietnam              €   33.600 (gereserveerd) 
Projecten Cambodja  €   46.888 
Totaal      € 86.088 
 
Wij kunnen het verschil tussen uitgaven en inkomsten bekostigen uit onze reserves.  
 
Strategische lange termijn doelen 
Onderstaande lange termijndoelen zijn ongeveer gelijk verwoord in ons beleidsplan. 
 
Als handvat voor het vaststellen van de strategische lange termijn doelen hebben wij voorheen 
de Milleniumdoelstellingen1 als geformuleerd door de Verenigde Naties gehanteerd. Deze zijn 
per 2016 in een nieuwe jas gestoken als Duurzame Ontwikkelingsdoelen2 die in 2030 hun beslag 
moeten krijgen (zie overzicht hieronder). 
 

  
Van deze 17 doelstellingen zijn er flink aantal waaraan de Peerke Donders Stichting een bijdrage 
levert. PDS doet dit in nauwe samenwerking met partnerorganisaties NLR (Netherlands Leprosy 
Relief (ofwel de leprastichting)3 en CIOMAL4. De wijze waarop wordt hieronder aan de hand van 
voorbeelden uit onze projecten toegelicht. Onder het hoofdstuk projecten wordt hier uitgebreid op 
terug gekomen.   
Relevante Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
1: Geen armoede 
(Voormalig) lepra patiënten staan in Zuidoost Azië aan de onderkant van de samenleving. Arme 
gezinnen in Cambodja ontvangen microkredieten, in de Mekong Delta bootjes om hun producten 
naar de markt te vervoeren. 

                                                      
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Millenniumdoelstellingen 
2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkelingsdoelen 
3 https://www.leprastichting.nl/over-ons/samenwerking 
4 http://ciomal.ch/partenaires 
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2: Geen honger 
In Vietnam zorgen we voor voedselhulp voor zeer oude leprapatiënten, die op geen enkele 
manier meer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. 
3: Goede gezondheid en welzijn 
Dit is tevens een van de hoofddoelstellingen van onze stichting. Lepra is als ziekte nog 
endemisch in gebieden in Myanmar en er worden nog nieuwe gevallen ontdekt in Cambodja en 
Vietnam. De zenuwuitval veroorzaakt door de ziekte leidt tot handicaps. PDS financiert nieuwe 
protheses en onderhoud daarvan. Ook wondverzorging programma's worden ondersteund.   
Daarnaast gaat het de PDS om voorlichting ter voorkoming van de ziekte. In Cambodja 
ondersteunen we initiatieven van CIOMAL die studenten en ex-patiënten in fabrieken voorlichting 
laten geven, foldermateriaal uitdelen etc. 
4: Kwaliteitsonderwijs 
Het studiebeurzenprogramma van CIOMAL in Cambodja, bekostigd door PDS, geeft kinderen die 
anders geen of nauwelijks opleidingsmogelijkheden zouden hebben de kans om een 
schoolopleiding te volgen. In de afgelopen jaren zijn er al velen afgestudeerd en hebben werk 
gevonden. Een soortgelijk programma is in 2015 via NLR in Vietnam van start gegaan. Ook dat 
ondersteunt de PDS. 
5: Gendergelijkheid 
De helft van de studiebeurzen in Cambodja werd verstrekt aan vrouwen. Bij zowel partner 
organisatie CIOMAL als de leprastichting wordt actief beleid gevoerd om de participatie van 
vrouwen in projecten te monitoren en bevorderen. 
6: Schoon water en sanitair 
In Ban Soun Si Valay, een lepradorp in Laos, zijn via PDS waterfilters uitgedeeld zodat water uit 
de put niet meer gekookt hoeft te worden. De filters worden dagelijks in alle huizen gebruikt. 
8: Eerlijk werk en economische groei 
Kinderen uit arme lepragezinnen krijgen in Cambodja een studiebeurs, hebben meer kans op 
werk en kunnen hun ouders ondersteunen. 
10: Ongelijkheid verminderen 
In veel plaatsen in Zuidoost Azië dragen (voormalig) leprapatiënten nog het stigma van hun 
ziekte. Ze staan hierdoor buiten de samenleving en worden als minderwaardig beschouwd. Door 
hen actief in projecten te laten deelnemen aan het leven in de stad wordt geprobeerd deze 
ongelijkheid op te heffen. 
17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken 
PDS werkt bij alle projecten samen met met andere stichtingen in het veld. Met name de 
Leprastichting (Netherlands Leprosy Relief, NLR), via hen ook met Liliane fonds5. CIOMAL is 
onze belangrijkste partner in Cambodja. Ook in Myanmar zal worden samengewerkt met 
partnerorganisaties. Een meer fundamenteel aspect hierin is dat PDS beoogt haar 
werkzaamheden zo snel mogelijk over te dragen aan overheidsinstanties. 
In abstractere zin draagt het geven van voorlichting omtrent lepra in Nederland bij aan de verdere 
ontwikkeling van partnerschappen vanuit Nederland.   
Lange termijn doelstellingen van de Peerke Donders Stichting 
Het uiteindelijke lange termijn doel van de Peerke Donders Stichting is zichzelf overbodig te 
maken. Projecten moeten zo snel mogelijk worden overgedragen aan reguliere 
overheidsinstanties. Probleem is dat dit nog niet altijd mogelijk is.  
Bovenstaande Duurzame Ontwikkelingsdoelen kunnen voor de PDS samengevat worden tot de 
volgende specifieke lange termijn doelstellingen: 
Het verlenen van hulp bij de bestrijding van lepra in Zuidoost Azië 
betrekking hebbend op doel 3 
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In Zuidoost Azië de sociaal economische herintegratie van voormalig leprapatiënten in de 
samenleving mogelijk maken 
Betrekking hebbend op doelen: 1,2,4,5,6,8,10  
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  Onder andere het geven van voorlichting in 
Nederland over de bestrijding van lepra. 
Betrekking hebbend op doel 17  
 
Uitgaven. 
Dankzij reserves in vorige jaren o.a. door legaten opgebouwd, alsmede de inkomsten van onze 
vaste donateurs, was er op 31 december 2015 een besteedbaar eigen vermogen van  
€ 238.351. Hieruit kunnen we de aanvragen uit Cambodja en Vietnam in elk geval de eerste drie 
jaar blijven honoreren, zolang deze aanvragen niet substantieel hoger zijn dan die van de 
afgelopen jaren. 
Dat houdt in dat we in de komende drie jaar in elk geval onze verplichtingen aan de volgende 
landen zullen nakomen: 
 

 2016 2017 2018 

Cambodja 30.000 31.000 31.000 

Vietnam 37.000 40.000 40,000 

Overig 10.000 10.000 10.000 

Totaal 77.000 81.000 81.000 

 
Voor Cambodja zijn dat dezelfde projecten, waar steeds andere mensen van zullen profiteren: 
studiebeurzen, sociaal werk en microkredieten.  
Ook voor Vietnam geldt dat we de bekende projecten blijven steunen. Nu oogzorg is weggevallen 
kunnen we voor enige kinderen de schoolkosten verlichten. Bovendien kwam er een eenmalige 
aanvraag binnen voor bootjes in de provincie Ca Mau.  
 
Beleidsplan. 
Het beleidsplan heeft een termijn van 3 jaar. 
Onder andere worden de volgende zaken beschreven: 
 

Doelstellingen 
Missie van de organisatie 
Werkzaamheden 
De werving van gelden 
Het beheer van de gelden 
De besteding van de gelden 

 
De doelstellingen van het beleidsplan zijn meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden. 
 
Ook in dit jaar is weer gewerkt aan het beleidsplan.  
Tot nu toe hebben we de Millenniumdoelstellingen gehanteerd bij het formuleren van onze 
strategische lange termijn doelen. De millenniumdoelstellingen waren in 2015 afgelopen, maar er 
is een vervolg in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die hun beslag moeten krijgen in 2030. In 
het beleidsplan wordt aangegeven welke van deze doelstellingen binnen het bereik van de 
Peerke Donders Stichting vallen en hoe die in de praktijk worden ingevuld. 
Dit bestuursverslag is reeds voor een flink deel geënt op het beleidsplan en in de komende jaren 
zullen we bestuursverslag, en financieel jaarverslag nog verder op het beleidsplan afstemmen. 
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Transparantie. 
Het beleidsplan, het bestuursverslag en het financieel jaarverslag zullen worden vermeld op de 
website. Ze zijn tevens opvraagbaar bij de secretaris. 
 
Klachtenprocedure. 
Klachten over de PDS kunnen schriftelijk of per e-mail goed onderbouwd bij de secretaris worden 
ingediend.  
Deze stuurt binnen een week een bevestiging van ontvangst. Binnen twee weken zal contact 
worden opgenomen met degene die de klacht heeft ingediend.  
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. 
Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kan deze worden neergelegd bij 
het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF zal dan contact opnemen met het bestuur van de 
PDS. 
Klachten worden geregistreerd in een klachtenregister. Dit wordt beheerd door de secretaris. 
 
Verwachtingen voor de komende jaren. 
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Tenslotte 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het bestuur: 

  
 

P.J. Molenaar, voorzitter     E. van Hofwegen, secretaris 
Spinozastraat 23 III      De Wiezeboom 43 
1018 HE Amsterdam      8332 JT Steenwijk 
       

 
 


