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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.
Onze missie.
De missie van de Peerke Donders Stichting is:
Het verbeteren van de sociaal-economische levensomstandigheden van (ex)leprapatiënten in
ZO-Azië. De projecten, alle in samenwerking met lokale organisaties, moeten leiden tot een
acceptabeler leefklimaat en geven (ex-)patiënten weer gevoel van eigenwaarde.
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 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 2014 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
Nevenactiviteiten van de bestuursleden:
De heer P.P.M. Molenaar, gepensioneerd, geen betaalde nevenfuncties, vz. tot nov. 2014
De heer P.J. Molenaar, bioinformaticus, geen betaalde nevenfuncties, vz. vanaf nov. 2014
De heer E. van Hofwegen, gepensioneerd, geen betaalde nevenfuncties
De heer N.J. Groen, gepensioneerd, geen betaalde nevenfuncties
De heer J.H. Heijnen, verpleegkundige/fotograaf, geen betaalde nevenfuncties
Ook hebben de bestuursleden geen relevante onbezoldigde nevenfuncties.
In november 2014 trad dhr. P.P.M. Molenaar af als bestuurslid. Hij was vanaf de oprichting in
1977 bestuurslid van de Peerke Donders Stichting, heeft meerdere malen de projecten bezocht
en was in de meeste gevallen de contactpersoon met samenwerkende organisaties, zoals De
Leprastichting. Zijn zoon P.J. Molenaar volgt hem op.
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 5 jaar. Zij zijn steeds herbenoembaar door
het bestuur.
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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. Er zijn
geen vergaderkosten.
Inleiding
In februari is een delegatie van de Peerke Donders Stichting op werkbezoek geweest naar de
projecten in Vietnam, Laos en Cambodja. Zowel voor de stichting als voor de organisaties in Azië
is dit bezoek goed en verhelderend geweest.
Er is in het verslagjaar een beleidsplan geschreven en doorgestuurd naar het CBF.
In het voorjaar, na het werkbezoek is er een Facebook bedrijfspagina geopend. De website is
geheel vernieuwd en nu ook geheel in eigen handen.
Vergaderingen
De Peerke Donders Stichting vergaderde dit jaar 4 maal en wel op:
12 januari
te Amsterdam
05 april
te Amsterdam
28 juni
te Amsterdam
23 november te Wognum
Nieuwsbrieven en bijdragen
Er werden zowel in mei als in december ongeveer 550 nieuwsbrieven verstuurd. Het valt op dat
de opbrengsten hiervan geleidelijk teruglopen. Gelukkig werd dit ook in 2014 gecompenseerd
door een nalatenschap.
CBF- Certificaat voor kleine goede doelen
Het Certificaat voor Kleine Goede Doelen is geldig tot 1 maart 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.
Kennisbank Filantropie
Sinds enige jaren zijn we opgenomen in de Kennisbank Filantropie, centraal informatiepunt voor
alle goede doelen, fondsen, kerken en ANBI's in Nederland. In de afgelopen jaren waren er
echter weinig updates aangebracht. Dit is de transparantie van onze stichting niet ten goede
gekomen. Daarom is en wordt er hard gewerkt om de gevraagde informatie te verstrekken.

Vooraf gestelde doelen en resultaten.
In het jaarverslag van 2013 werd verjonging van het bestuur al aangekondigd. Onder de
deelnemers aan het werkbezoek waren nieuwe medewerkers die zeer gemotiveerd
terugkwamen. Een van hen heeft het voorzitterschap overgenomen.
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Projecten in Laos zijn verder met succes afgesloten. Hetzelfde geldt voor de oogzorg in Vietnam.
Dit maakte weer ruimte vrij voor financiering van schoolbeurzen in Vietnam.
De aangekondigde continuïteit in financiering van langer durende projecten kan voor weer drie
jaar gegarandeerd worden.
De Facebook bedrijfspagina is opgezet en de website is verder door onszelf doorontwikkeld en
wordt nu ook zonder kosten ondergebracht.

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 en met Jan Robijn
in Vietnam.
De contacten met CIOMAL, onze partner in Cambodja vonden ook tijdens het werkbezoek plaats
en verder per e-mail.
Ook is er tijdens het werkbezoek nog gesproken met mensen van COPE in Laos. De projecten
daar zijn afgesloten. Een overblijvend bedrag van USD$ 425 zal gebruikt worden voor het
bouwen van een gemeenschapsruimte in het dorpje Ban Ta On Tai.

Financiën
Staat van baten en lasten per 31-12-2014
Ontvangsten
Rek. nr.

Omschrijving

800

Algem. Bijdr. en

801
801
803

Geoormerkte (studiebeurzen)bijdragen
Overige geoormerkte bijdragen
Periodieke bijdragen

820

Ontvangen rente 2013

Uitgaven
Bedrag

Rek. nr.

18083,50

400 A

1448,07

400 B

109850,00

400 C
404

1509,83
405
501

Omschrijving

Bedrag

Voorlichting
div.
Fondsenwerving

2062,95
625,25

Diverse kosten
Reiskosten
Teruggave
Successie/schenkingsrecht
Kosten aan/voor div. projecten

1171,44
5000,00
-3344,05
0,00
59135,00

Totaal uitgaven

64650,59

Totaal ontvangsten
Verschil nadeel

130891,40
66240,81

Algem. Bijdragen:
€
€
€
€
€

1 jan. t/m4 april 2014
24 mrt t/m 28 juni
29 juni t/m 23 november
24 november t/m/ 31 december 2014
Totaal

4

Post 800:

Post 801:

4497,50
4821,00
2073,00
6692,00
18083,50

334,81
275,20
484,89
152,34
1247,24
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Baten, specificatie naar herkomst (CBF 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.
€ 22.881,57
n.v.t
n.v.t
€ 106.500,00
n.v.t
n.v.t
n.v.t
€ 1.509,83
€ 130.891,40

Verschillenanalyse inkomsten:
Donaties waren begroot op 17.600 euro. Er kwam ruim 5000 euro meer binnen.
De algemene bijdragen via de nieuwsbrief liepen dit jaar toch enigszins terug. Waarschijnlijk is dit
onder meer een gevolg van de recessie.
Zeer schommelend zijn de inkomsten uit legaten. Ook in het verslagjaar was er weer een flinke
nalatenschap.
Omdat er begin 2014 al bekend was dat we nog weer een nalatenschap van ongeveer 100.000
euro zouden ontvangen, is toen de begroting bij legaten aangepast naar 98.000 euro. Dat werd
later 8.500 euro meer.
Geoormerkte donaties:
Door de gever voor studiebeurzen geoormerkte giften (in 2014 € 3.350,-) 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)
Vermelding Notaris Online (Lauwers uitgeverij)
Totaal

€ 2.062,95
€ 356,95

Kantoor- en algemene kosten:
Porto etc.
Betalingsverkeer buitenlandse betalingen
Bijdrage CBF
Reiskosten bezoeken projecten in Azië
Afscheid bestuursleden
Totaal

€ 345,96
€ 460,65
€ 365,00
€ 1.655,95
€ 268,13

Subsidies en bijdragen
Afdrachten
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk

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

€ 2.419,90

€ 3.095,69
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Personeelskosten
Huisvestingskosten
Afschrijving en rente

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€ 5.515,59

Totaal kosten en lasten:

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:
Percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten:

46,7%
4,2%

Projecten
Cambodja
CA 005/10
psychosociale hulp leprozen in revalidatiecentrum
€ 4.227,00
CA 016/14
studiebeurs 3 studenten universiteit
€ 4.170,00
CA 006/11
studiebeurs studente universiteit
€ 6.482,00
CA 002/10
studiebeurzen 20 kinderen basis- en voortgez. onderw. € 5.400,00
CA 015/14
revalidatiewerk outreach supportworker
€ 3240,00
Totaal:
€ 23.519
Vietnam
Voedselhulp bejaarde leprapatiënten
€ 3.000
Protheses, aangepast schoeisel,
minus overschot 2013
€ 21.056
VN 09/002 Oogzorg
€ 1200
VN 09/001 Huizenbouw Ca Mau
€ 5200
Overhead voor vervoer, administratie etc. (15%)
€ 5.160
Totaal
€ 35.616
€ 59.135

Totaal alle projecten:

Verschillenanalyse uitgaven:
Er waren geen significante verschillen tussen de begrote en de werkelijke uitgaven. Voor de
verschillende projecten in Vietnam was begroot € 43.700, er is gevraagd en overgemaakt
€ 35.616. Dit had vooral te maken met het lagere bedrag dat nodig was voor de voedselhulp
voor zeer oude patiënten. Deze groep wordt per jaar kleiner. Verder was er fors minder nodig
voor oogoperaties en oogzorg. Daarvan is de achterstand van de afgelopen jaren is nu geheel
weggewerkt. Er zijn ook vrijwel geen aanvragen meer. Veel kan nu gebeuren vanuit de reguliere
gezondheidszorg van de Vietnamese overheid.
Voor de verschillende projecten in Cambodja was € 16.580 begroot. Gevraagd en overgemaakt is
€ 23.519. Het verschil heeft te maken met het feit dat voor enkele projecten telkens andere
bedragen gevraagd worden. Als bijvoorbeeld study grants in 2014 aflopen, kunnen deze niet
opnieuw worden begroot, maar vaak komen er dan wel weer aanvragen voor nieuwe
studenten/scholieren voor in de plaats. Hetzelfde geldt voor de miniprojecten. We hebben
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besloten voor 2015 deze kleine onzekerheden mee te nemen in de begroting, zodat die hoger
uitvalt: € 29.000.
Voor het in februari afgelegde werkbezoek was € 6.000 begroot. De kosten in het verslagjaar
waren € 1.655,95. Samen met de al in 2013 betaalde kosten voor tickets, € 2.500, blijven de
uitgaven dus ruim 1.800 euro onder het begrote bedrag.
Het besteedbaar vermogen aan het eind van het verslagjaar was
Cumulatief is er in de afgelopen 36 jaar uitgegeven:

€ 260.921,20
€ 1.432.000.00

Begroting 2015, samenvatting
Inkomsten:
Donaties algemeen
Geoormerkte donaties
Nalatenschappen
Rente
Totaal
Uitgaven:
Kosten voor fondswerving
Te besteden aan doelstelling
Voorlichting
Projecten Vietnam
Projecten Cambodja
Totaal

€ 16.000
€ 1.600
€ 5.000
€
200
€ 22.800

€

9.000

€ 9.900
€ 35.000
€ 29.000
€ 82.900

Wij kunnen het verschil tussen uitgaven en inkomsten bekostigen uit onze reserves.

Millenniumdoelstellingen
In september 2000 hebben de Verenigde Naties millenniumdoelstellingen opgesteld.
Deze doelstellingen zijn vertaald in acht concrete doelen, die in 2015 zouden moeten worden
behaald.
Zij staan hieronder vermeld.
1. In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen
2. In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school
3. In 2015 hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten
4. In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen
5. In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap
6. In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt
7. In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
8. In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp
Wereldwijd zijn allerlei organisaties bezig hiervan een deel te bewerkstelligen.
Dat geldt ook voor de Peerke Donders Stichting.
Het einde van het jaar 2015 komt nu snel in zicht. Als PDS zijn we in ieder geval aan het werk
met de doelstellingen 1, 2 en 6 en 7.
Bij doelstelling 1:
In Vietnam zorgen we voor voedselhulp voor zeer oude leprapatiënten, die op geen enkele
manier meer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
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Kinderen uit arme lepragezinnen krijgen in Cambodja een studiebeurs, hebben meer kans op
werk en kunnen hun ouders ondersteunen.
Bij doelstelling 2:
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 gaat via NLR in 2015 in Vietnam van start. Dat gaan we
ook steunen.
Bij doelstelling 6:
Dit is tevens een van de hoofddoelstellingen van onze stichting. Lepra wordt niet met name
genoemd, maar valt zeker onder deze doelstelling. Voor de PDS gaat het vooral 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.
Bij doelstelling 7:
In Ban Si Vi Lay, 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.

Uitgaven.
Dankzij reserves in vorige jaren o.a. door legaten opgebouwd, alsmede de inkomsten van onze
vaste donateurs, was er op 31 december 2014 een besteedbaar eigen vermogen van
€ 260.921,20. 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:

Cambodja
Vietnam
Overig
Totaal

2015
29.000
35.000
10.000
74.000

2016
30.000
37.000
10.000
77.000

2017
31.000
40.000
10.000
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, waarbij de verwachting is
dat in 2015 minder vraag zal zijn naar bijdragen voor nieuwe huisjes en voedselhulp. Voor
oogzorg zullen geen aanvragen meer binnenkomen. Alle achterstanden in deze zorg zijn m.b.v.
donaties van de Peerke Donders Stichting weggewerkt. Sporadische gevallen zullen door de
Vietnamese overheid worden bekostigd. Wel verwachten we een aanvraag voor de bekostiging
voor studie (scholarships) van kinderen uit lepragezinnen.
Door de intensieve samenwerking met NLR zou het mogelijk kunnen zijn dat er een eerste kleine
aanvraag uit Myanmar binnenkomt.
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Beleidsplan.
Ook in dit jaar is weer gewerkt aan het beleidsplan. Er is vooral aandacht besteed aan
bondigheid, duidelijkheid en transparantie. 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.

Transparantie.
Het beleidsplan, het bestuursverslag en het jaarverslag staan 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.
Er zijn plannen om in de komende jaren meer aan de weg te timmeren om het donateursbestand
uit te breiden. De verjonging van het bestuur is hierin zeker een stimulans. Naast uitbreiding van
het vaste donateursbestand zullen tijdelijke acties ook voor meer eenmalige donaties moeten
zorgen. Het lijkt immers zo dat de vaste donateur op zijn retour is en er meer ad hoc gedoneerd
wordt. De Facebook pagina en website moeten daarin belangrijker worden.
Naast onze activiteiten in Vietnam en Cambodja wordt ook overwogen om in het kielzog van de
NLR onze specifieke doelstellingen in Myanmar te ontplooien. Lepra is daar deels nog endemisch
en zeker de sociaal economische positie van (ex)leprapatiënten is in het straatarme land slecht.
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Tenslotte
De Peerke Donders Stichting heeft een goed jaar achter de rug. Het moet gezegd, dat we een
kleine organisatie zijn met bestuursleden die puur op vrijwillige basis vele uren van hun vrije tijd
besteden om fondsen te werven, contacten te houden met projecten en partnerorganisaties en de
organisatie draaiend houden. In bijna 40 jaar hebben wij, waaronder verschillende bestuursleden
van het eerste uur, een grote mate van vertrouwen opgebouwd bij onze donateurs. Wij en zij
weten dat er uiterst zorgvuldig wordt gekeken hoe het geld wordt besteed, dat we alleen willen
samenwerken met zeer deskundige partnerorganisaties die het eigenlijke veldwerk doen.
Het is verheugend dat het bestuur verjongt. Ook in de toekomst lijkt zich dat door te zullen zetten.
De millenniumdoelstellingen zullen niet geheel worden gehaald in 2015, maar er worden toch
telkens stappen gezet in de goede richting. Natuurlijk is de Peerke Donders Stichting slechts een
heel klein schakeltje in het raderwerk van hulpverleningsorganisaties. Maar van radertjes mag
worden verwacht dat zij in elkaar grijpen. Zo mag de samenwerking tussen de Peerke Donders
Stichting en haar partnerorganisaties dan ook wel omschreven worden.
Namens het bestuur:

P.J. Molenaar, voorzitter
Spinozastraat 23 III
1018 HE Amsterdam

E. van Hofwegen, secretaris
De Wiezeboom 43
8332 JT Steenwijk
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