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Naam en vestigingsplaats
De Peerke Donders Stichting voor Lepra Bestrijding is gezetetd 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 bijde 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:
het verlenen van hulp bij de bestrijding van lepra,
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:
het geven van voorlichting in Nederland over de bestrijding van lepra.
het verzamelen van geldmiddelen ter realisering van de genoemde doelstelling van de

a.
b.

a.
b.
c.

stichting
het onderhouden van contaeten 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
De heer E. van Hofwegen
De heer N.J. Groen
De heer J.H. Heijnen
Mevrouw A.J.W.B. van derVlis

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

Nevenactivíteíten van de bestuursleden:
De heer P.P.M. Molenaar, gepensioneerd, geen betaalde nevenfuncties
De heer E. van Hofwegen, docent, na 28 juni gepensioneerd, geen betaalde nevenfuncties
De heer N.J. Groen, gepensioneerd, geen betaalde nevenfuncties
De heer J.H. Heijnen, verpleegkundige/fotograaf, geen betaalde nevenfuncties
Mevrouw A.J.W,B. van der Vlis, gepensioneerd, geen betaalde nevenfuncties

ln september 2013 trad mevrouw A.J.W.B. van der Vlis af als bestuurslid. Zij was een van de
bestuursleden van het eerste uur en werkte in Thailand toen daar in 1976 de Peter Donders
Foundation werd opgericht. Vanaf 1977 is ze onafgebroken in Nederland bestuurslid geweest van
de Peerke Donders Stichting. Zij bl{ft als medewerker zich inzetten voor het werk van de PDS.
De bestuursleden worden gekozen voor een periode van 5 jaar. Z$ ztin 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 worden gedeclareerd. Er zijn geen
vergaderkosten.
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Inleiding
In het verslagjaar zijn weer concrete stappen gezet om te komen tot een beleidsplan, waarover
verderop in dit verslag meer. Het CBF-certificaat voor kleine goede doelen is verlengd van 1
maart 2013lot 1 maart 2016. Er wordt besloten dat er in het voorjaar van2014 weer een
werkbezoek zal plaatsvinden. De nieuwe medewerkers Muriëlvan Elburg en Piet molenaar y.zrln
begonnen de PDS bekendheid te geven via socíale mediaen nieuwe website.
We willen meer gebruik gaan maken van de sociale media.
De projecten In Laos zijn eind 2013 succesvolafgerond. Wijverwachten niet direct nieuwe
aanvragen uit dit land.

Vergaderingen
De Peerke Donders Stichting vergaderde dit jaar 2 maal en wel op:
23 maart
te Wognum
22 sep
te Steenwijk

Nieuwsbrieven en bijdragen
Er werden zowel in mei als in december ongeveer 560 nieuwsbrieven verstuurd.

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 lnstelling (ANBI)
nummer 8155.75.634 met kenmerk BCA-UPB/1 1 1A45.
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 de vergadering van 23 maart is met hulp van een bestuurskundige (op de achtergrond) door
Jos en Bas Heijnen een start gemaakt met besprekingen over een beleidsplan. Er werd gefocust
op de kenmerken van de organisatie en een sterkte-zwakteanalyse gemaakt. Ook kwamen
wensen voor de toekomst ter sprake.

Contacten met andere organisaties.
Ër waren verschillende besprekingen met NLR (De Leprastichting) over de gezamenlijke
projecten.
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Financiën
Staat van baten en lasten per 31-12-2013

Percentage bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van baten:
Percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte vatbaten:

113%
1,3ala

Or*trang3ièn
Rek. nrëtÀ]

Omschrijving
rygem. Ëldr. en

Uitgavèh
Bedrag

Rek. nr-

20060,3€

4S A

Omschrijving

-

d$.,.
801
801

qn?

820

3e@rmerkte {studiebwolbiidragen
)verige geoormerKê bi.idragên
lijdrage diverse prqe€{en
Jntvangen rente

rsso,ás

,íO0 B

.

1741,15
::

Fondsenr.verving
Cp2et rebsite alschf

52851,96

12n,21

+oci

b

404
405
501

B€drag

Voorlichting

444,ó7

Oê.

5 iaar t4e

Diverse kostan
Reiskosten

0.00

qoo rï7

0,00

, 0,&

SuocesshFchenkingsec|*
Ko.sten aàn/voor div. projec{en
Teruggave

83974.00

ïcÊaal uÍtgaven

86758,7I

lcdaal ont€nqsten
y'erschil nadeel

ïs726,3t
11032.41

Baten, specificatie naar herkomst {CBF alinea 4Í1 van de'richtlijn 650)
Collecten

n.v.t.
26.351,21

€

Donaties en giften

Cantributies
Sponsonhg
Nalatenschappen
Eigen loterijen en pijsvragen
Verkoop van goederen
Ovgrige baten uit eigen fondswetying
Rente
Totaal

n.v.t
,n.v.t-

€

48.151,96
n.v.t
n.v.t
n.v.t

€

12.23,21

€ 75.726.38

Verschillenanalyse inkomsten :
; :.:
Er was begroot: € 26.850 Positief verschil: €
Het is duidelijk da{dit verschil is ontstaan door hogere nalatenschappen dan begroot

48.876,38 ,

.

Kosten en lasten, specificatie naar beetemming (CBF bijlage 3 van de richtlijn 605)
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Pub I ícíte ít en com m un icatie :
Dru l<werk: N ieuwsbrieven,en porto (voorlichting)

Afschrijving kosten website
Webhosting Werf3
Vermelding Notaris Online (Lauwers uitgeverij)
Totaal
Kantoor- en algemene kosfen:
Betalingsverkeer buitenlandse betalingen
Standaard bankverklaring
Bijdrage Kamer van Koophandel
Totaal

Subsidies en biidragen
Afdrachten
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
PersoneelskosÍen
Huisvestingskosten
Afschijving en rente

€ 1741,15
€ 0,00
€ , 87,12
€ 356,95
€2,185,22
€.467,57

€.

€

121,A0

11,00

€

599.57

n-v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
lI.:.V.t.

n.v.t.
Íl.Vrt.

Totaal kosten en lasten:

€.2.7U.79

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 doelwaarvoor de actie werd gehouden.

Projecten
Laos
Laos 501 Lepradorp Sobpung, waterleiding,dorpsontwikkeling
Totaal

€

11.050,00

€

28.533,00

Cambodja

worker
(mikrokredieten)
CAA1142 Studiebeurzen Universiteit
C4014113 Studiebeurzen Universiteit
CAO01/09 Studiebeurzen 6 studenten
CA002/10 Studiebeurzen lager en middelbaar onderwijs
C4006/11 Studiebeurs 1 studente
C4014/13 Support worker
CA012/13 Outreach support

CAO13/13 Income generating project

Totaal:

€
€
€
€
€
€
€
€

4700,00
3.930,00

3.040.00
1.600.00

5.140:00
4.860,00
1.013,00

4.230,00
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Vietnam

€

Voedselhulp
Protheses, aangepast schoeisel,
minus overschot 2012 (€ 4.499,00)
VN 091002 Oogzorg
VN 09/001 Huizenbouw Ca Mau
Voorschot werkbezoek
Overhead voor vervoer, administratie etc. (15%)
Totaal

5.820,00

€ 21.501,00

€ 1.970,00
€ 6.550,00
€ 2.500,00
€ 6.050,00

€

44.391,00

€ 83.974.00

Totaalalle proiecten:

Verschillenanalyse uitgaven:
Er waren geen significante verschillen tussen de begrote en de werkelijke uitgaven. Over het
geheel van de uitgaven is € 13.196 meer begroot dan uitgegeven. Dit heeft onder andere te
maken mel overschotten uit 2012bij projecten in Cambodja, in totaal€ 4499. doordat
verschillende projecten minder ondersteuning vroegen dan voorgaande.iaren en door
schommelingen in de wisselkoersen.
Het besteedbaar vermogen aan het eind van het verslagjaar was
Cumulatief is er in de afgelopen 35 jaar uitgegeven: € 1.363.974

€

194.881

Toekomstparagraaf
Verwachtingen voor de komende jaren.
Inkomsten.
Uit de algemene bijdragen mogen we jaarlijks tussen de € 25.000 en € 30.000 veruvachten.
Deze opbrengst is in de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd. Ook niet onder invloed van de
recessie.
Zeer schommelend zijn de inkomsten uit legaten. Ook in het verslagjaar was er weer een flinke
nalatenschap. Over de afgelopen 2Q jaar hebben we gemiddeld per jaar € 25.000 aan legaten
onfuangen. Het lijkt ons reëel om bijonze toekomstverwachtingen aan dit gemiddelde vast te
houden.
Uitqaven.

Dankzij de legaten uit het vorige en uit dit boekjaar alsmede de inkomsten van onze vaste
donateurs, kunnen we de aanvragen uit Cambodja en Vietnam in elk geval de eersie vier jaar
blijven honoreren, zolang deze aanvragen niet substantieel hoger zijn dan die van de afgelopen
jaren.

Dat houdt in dat we in de komende twee jaar in elk geval onze verplichtingen aan de volgende
landen zullen nakomen:
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Cambodja
Vietnam
Overiq
Totaal
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24.000

24.AAA

35.000
10.000

35.000
10.000

69.000

69.000
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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, waarbij de venarachting is
dat in 2014 minder vraag zal zijn naar bijdragen voor nieuwe huisjes, oogzorg en voedselhulp.
De projecten in Laos zijn afgerond en er zijn op dit momeni g""n nieuwe aanvragen.
Door de intensieve samenwerking met NLR zou het mogelijk kunnen zijn dat er een eerste kleine
aanvraag uit het Mekong-gebied binnenkomt.
In de jaren 2016 en 2017 kunnen we op grond van huidig vermogen en veruvachte reguliere
donaties per jaar ongeveer 70.000 euro overmaken.

Tenslotte
De Peerke Donders Stichtíng heeft een goed jaar achter de rug.

Via NLRÍLeprastichting hebben in de afgelopen drie jaar veel kunnen bereiken in de twee armste
lepradorpen van Laos. In beide dorpen hebben we eind 20'13 onze ondersteuning daar kunnen
afronden.
ln 2014 zal er door enkele bestuursleden een werkbezoek plaatsvinden in Vietnam, Cambodja en
Laos. De bedoeling zal ztln de contacten verder te intensiveren, verslag uit te brengen van de
werkzaamheden van de afgelopen jaren en de visie op de hulp te herijken en aan te scherpen.
Wij hopen dat ook in de komende jaren onze donateurs vertrouwen in onze werkwijze blijven
behouden. Nieuwe bestuursleden oriênteren zich op fondswerving via sociale media.

Namens het bestuur:

P. P.M. Molenaar, voozitter
Sarphatistraat 137 E
1018 GD Amsterdam
tel. 020 625 71 67

E. van Hofwegen, secretaris
De Wiezeboom 43

8332 JT Steenwijk
tel. 0521 520 456

