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Naam en vestigingsplaats
De Peerke Donders Stichting voor Lepra Bestrijding is gezeteld in Wognum.
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.
Doelstelling
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 geven van voorlichting in Nederland over de bestrijding van lepra.
b. het verzamelen van geldmiddelen ter realisering van de genoemde doelstelling van de
stichting
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 2012 bestond het bestuur van de Peerke Donders Stichting voor
Leprabestrijding uit de volgende personen:
De heer P.P.M. Molenaar
voorzitter
De heer E. van Hofwegen
secretaris
De heer N.J. Groen
penningmeester
De heer J.H. Heijnen
bestuurslid
Mevrouw A.J.W.B. van der Vlis
bestuurslid
Nevenactiviteiten van de bestuursleden:
De heer P.P.M. Molenaar, docent
De heer E. van Hofwegen, docent
De heer N.J. Groen, gepensioneerd, geen betaalde nevenfuncties
De heer J.H. Heijnen
Mevrouw A.J.W.B. van der Vlis, gepensioneerd, geen betaalde nevenfuncties
De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging,
middellijk noch onmiddellijk. Eventueel kunnen reiskosten worden gedeclareerd. Er zijn geen
vergaderkosten.
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Inleiding
Dankzij enkele legaten zijn de zorgen die we vorig jaar hadden om alle aanvragen uit Vietnam,
Laos en Cambodja te honoreren even van de baan. Vooral de (toekomstige) overmakingen aan
projecten die meer dan 5 jaar lopen, kunnen hiermee gegarandeerd worden.
Een gevolg is dat er enige discrepantie is opgetreden tussen de begroting over 2012, die is
opgesteld voordat we weet hadden van de legaten, en de werkelijke uitgaven in dit verslagjaar.
Enige aanvragen uit Vietnam, die wij in eerste instantie niet honoreerden, konden later in het jaar
toch groen licht krijgen.
Deze financiële meevallers waren een goede ontwikkeling voor de organisatie, die ook in de
komende jaren een zekere rust geven. Daarnaast blijven we zoeken naar mogelijkheden de
onkosten te verminderen en nieuwe fondsen aan te boren.
Vergaderingen
De Peerke Donders Stichting vergaderde dit jaar 3 maal en wel op:
14 januari
te Visvliet
02 juni
te Amsterdam
14 oktober
te Amsterdam
Nieuwsbrieven en bijdragen
Er werden zowel in mei als in december ongeveer 600 nieuwsbrieven verstuurd. Het aantal
nieuwsbrieven is ongeveer gehalveerd, nadat het donateursbestand is opgeschoond. Hierdoor
zijn kosten bespaard, terwijl dit geen negatieve invloed had op de opbrengsten.
CBF- Certificaat voor kleine goede doelen
Het Certificaat voor Kleine Goede Doelen is geldig tot 2016.
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.
Beleidsplan
In 2012 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een beleidsplan met hulp van een
organisatiedeskundige.
Onderdelen hiervan zullen zijn:
- Organisatie (intern/extern/samenwerkingen): huidige situatie en ontwikkelingen, sterkte
en zwakte, visie, gewenste verbeteringen.
- Dienstverlening/hulpverlening: huidige situatie en ontwikkelingen, sterkte en zwakte,
visie, gewenste verbeteringen.
- Communicatie: huidige situatie en ontwikkelingen, sterkte en zwakte, visie, gewenste
verbeteringen.
- Financieel: huidige situatie en ontwikkelingen, sterkte en zwakte, visie, gewenste
verbeteringen.
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Ontwikkelingen in de hulpverlening plus maatschappelijk ontwikkelingen die de
hulpverlening beïnvloeden: huidige situatie en ontwikkelingen, sterkte en zwakte, visie,
gewenste verbeteringen.
Juridisch/regelgeving: huidige situatie en ontwikkelingen, sterkte en zwakte, visie,
gewenste verbeteringen

Contacten met andere organisaties.
Er waren verschillende besprekingen met NLR (De Leprastichting) over de gezamenlijke
projecten.
Financiën
Staat van baten en lasten per 31-12-2012

Baten, specificatie naar herkomst (CBF cf alinea 411 van de richtlijn 650)
Collecten
Donaties en giften
Contributies
Sponsoring
Nalatenschappen
Eigen loterijen en prijsvragen
Verkoop van goederen
Overige baten uit eigen fondswerving
Rente
Totaal

n.v.t.
€ 453.51,59
n.v.t
n.v.t
€ 205.500,00
n.v.t
n.v.t
n.v.t
€
715,04
€ 251.566,63

Er was begroot: € 22.800 Positief verschil: € 228.766
Het is duidelijk dat dit verschil is ontstaan door een onverwacht hoge nalatenschap en een goede
opbrengst bij de reguliere giften.
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Kosten en lasten, specificatie naar bestemming (CBF bijlage 3 van de richtlijn 605)
Publiciteit en communicatie:
Drukwerk: Nieuwsbrieven en porto (voorlichting)
Afschrijving kosten website
Webhosting Werf3
Vermelding Notaris Online (Lauwers uitgeverij)
Totaal

€
€
€
€

Kantoor- en algemene kosten:
Portokosten
Betalingsverkeer buitenlandse betalingen
Standaard bankverklaring
Bijdrage Kamer van Koophandel
Legalisatie handtekeningen ivm legaat
Bijdrage CBF
Hertoetsing CBF
Overige kosten
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

Subsidies en bijdragen
Afdrachten
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Afschrijving en rente

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Totaal kosten en lasten:

976,86
773,50
359,19
356,95
€ 2457,50
303,90
461,35
119,00
24,08
30,00
280,00
505,00
41,41
€ 1764,74

€ 4222,24

NB., Bovengenoemde kosten worden slechts betaald uit eigen fondswerving en rente van
baktegoeden.\
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.
Projecten
Laos, diverse projecten in lepradorpen via NLR
Cambodja, diverse projecten van Ciomal
Vietnam, diverse projecten via NLR
Totaal

€ 8.400,00
€ 25.638,00
€ 53.960,00
€ 87.998
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Het besteedbaar vermogen aan het eind van het verslagjaar was € 205.913.
Cumulatief is er in de afgelopen 34 jaar uitgegeven: € 1.280.000

Tenslotte
De Peerke Donders Stichting heeft een goed jaar achter de rug.
We hebben alle aanvragen kunnen honoreren. De samenwerking met De Leprastichting/NLR is
geïntensiveerd.
Ondanks de economische crisis hebben we het gevoel dat donateurs blijvend vertrouwen in onze
werkwijze hebben: niet al te grote overzichtelijke projecten, waar snel resultaat geboekt kan
worden, zonder dat er veel geld aan de strijkstok blijft hangen. Dit vertrouwen mocht blijken uit
een hoge opbrengst van de reguliere donaties.

P.P.M. Molenaar, voorzitter

E. van Hofwegen, secretaris

Sarphatistraat 137 E
1018 GD Amsterdam
tel. 020 625 71 67

De Wiezeboom 43
8332 JT Steenwijk
tel. 0521 520 456

