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1. Inleiding 

Van 27 december 2008 tot 17 januari 2009 heeft een groep van 29 personen een World Servants-

project uitgevoerd in Bangalore, India. Dit project bestond er onder meer uit dat onder leiding van een 

plaatselijke aannemer een deel van een school werd gebouwd. De school maakt onderdeel uit van 

YuvaLok Foundation, een organisatie die zich het lot aantrekt van inmiddels ca. 1300 kinderen in de 

sloppenwijken van Bangalore. Ze doet dat door voedsel en onderwijs voor deze kinderen te verzorgen 

zodat ze niet meer via kinderarbeid inkomsten voor hun ouders hoeven te genereren. Lees meer op 

de website van YuvaLok: www.yuvalok.org. 

De projectgroep was zo onder de indruk van het goede werk dat door YuvaLok wordt gedaan dat werd 

besloten om bij terugkomst in Nederland te kijken of en zo ja op welke manier financiële steun aan 

YuvaLok kan worden gegeven. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal projectgroepleden op 16 februari 

2009 de stichting YuvalokChild heeft opgericht om geld voor YuvaLok te genereren. Zie ook de 

website van de stichting: www.yuvalokchild.nl.   

 

In de statuten is het doel van de stichting als volgt omschreven: 

1a. Het bieden van mogelijkheden tot voeding van en scholing aan kinderen in Bangalore (India) dan 

wel het leven van deze kinderen te verbeteren. 

1b. 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 ter beschikking stellen van 

(geld)middelen aan YuvaLok Foundation te Bangalore India. 

 
2. Overzicht activiteiten 

In 2015 werden de activiteiten die vanaf de oprichting in 2009 door YuvalokChild zijn gestart in grote 

lijnen voortgezet. Ze zijn grofweg in vier categorieën te onderscheiden met elk een eigen geldstroom 

(zie par. 3 Financieel overzicht)). 

1. Behouden en zo mogelijk uitbreiden aantal vaste donateurs; 

2. Organiseren acties (zoals Fair Trade markt, boekenverkoop, statiegeldacties) 

3. Benaderen fondsen, organisaties en kerken; 

4. Stimuleren spontane donaties en individuele acties. 

 
In tabel 1 zijn deze vier soorten verder uitgesplitst en is aangegeven wat ze hebben opgebracht. Een 

paar bijzondere activiteiten zijn het vermelden waard: 

- Fair Trade markt 

Net als in 2013 en 2014 werd ook in 2015 op de basisschool Johannes Calvijn in Groningen een Fair 

Trade markt georganiseerd op initiatief  van een van de projectgroepleden die als leerkracht aan deze 

school verbonden is. Deze school voert als eerste basisschool in de stad Groningen het Fair Trade 

logo. De opbrengst van de markt bedroeg € 2150, het hoogste bedrag tot nu toe! 

- Statiegeldacties 

In 2015 werd voor het eerst geprobeerd om bij supermarkten statiegeld voor onze stichting te mogen 

inzamelen. Bij 2 AH’s en 1 Jumbo lukte dat. De totale opbrengst bedroeg € 988. 

- Boekenverkoop 

Enkele projectleden organiseren via een plaatselijk kerk het hele jaar door een boekenmarkt. Daartoe 

worden 2e handsboeken (en dvd’s)  ingezameld en vervolgens aan bezoekers voor 1 € per stuk 

verkocht. Door telkens voor nieuwe aanvoer te zorgen blijft de verkoop op peil. In 2015 is hiermee in 

totaal € 850 opgehaald. 

- Actie noodhulp 

Net als in oktober 2014 kreeg YuvaLok ook in het najaar van 2015 weer te maken met een 

overstroming als gevolg van hevige regenval waardoor ook nu weer een deel van de voedselvoorraad 

verloren ging. Omdat dit zich nu twee keer achtereen heeft voorgedaan (en daarvóór nog nooit!) lijkt 
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het een gevolg te zijn van de wereldwijde klimaatverandering. Dit betekent dat YuvaLok nu een 

structurele oplossing voor dit probleem noodzakelijk acht. Voor het acute financiële verlies dat 

hierdoor is ontstaan deden we een beroep op de Gebroeders van den Boschstichting en ontvingen we 

een bijdrage van € 5000. 

- Multiculturele markt 

Ook in 2015 is er weer geld ingezameld voor naaimachines. Daarmee kunnen meisjes/vrouwen die bij 

YuvaLok een naaicursus met goed gevolg hebben afgerond zelf voor een inkomen zorgen. Als zzp-er 

of in dienst van een naaiatelier. Het bedrag dat daarvoor nodig was werd bijeengebracht door de 

opbrengst van een multiculturele markt bij het ROC Menso Alting. 

- Actie voor een nieuwe schoolbus 

Voor de tweede keer waren we in staat uit onze lopende inkomsten een nieuwe schoolbus te 

bekostigen voor YuvaLok; in januari 2015 werd de bus bij YuvaLok afgeleverd en met het nodige 

ceremonieel in gebruik genomen. 

 

Doelstelling van onze inspanningen is dat we als stichting elk jaar een vast bedrag kunnen overmaken 

naar YuvaLok en dat we dat bedrag voor langere tijd kunnen garanderen. Aanvankelijk was dat 

bedrag  € 12.000 (€ 3.000 per kwartaal). Aan het eind van 2012 hebben we het verantwoord geacht 

om dat bedrag te verhogen tot € 16.000 (€ 4.000 per kwartaal).  

Voor onszelf hanteren we als richtlijn dat voor het geval onze inkomsten onverhoopt, om welke reden 

dan ook, plotseling sterk zouden verminderen of zelfs geheel zouden wegvallen, we telkens nog 

ongeveer een jaarbedrag (dus € 16.000) als bufferbedrag in kas hebben. Op die manier kunnen we in 

het slechtste scenario ons garantiebedrag in ieder geval nog een jaar waarmaken en die periode 

gebruiken om te proberen nieuwe, aanvullende geldbronnen aan te boren. 

 
3. Financiëel overzicht 

Onderstaande tabel geeft het totaal aan inkosten (per categorie, zie par. 2) en uitgaven weer.  

Categorie  Inkomsten Uitgaven Saldo 

 Saldo per 1/1/2015    € 14.583 

     

1 Vaste donateurs  € 9.646   

2 Georganiseerde acties  - 4.790   

3 Fondsen/collectes/kerken  - 16.035   

4 Spontane donaties/individuele acties  -  5.090   

 Totaal inkomsten   € 35.561   

     

 Yuvalok Foundation   € 34.082  

 Kosten betalingsverkeer India   -     427  

 Onkosten   -         0  

 Totaal uitgaven   € 34.509  

     

     

 Saldo per 31/12/15    € 15.635 

* tabel 1: overzicht inkomsten en uitgaven        
 

In de tabel is te zien dat er in 2015 geen onkosten zijn gemaakt, m.a.w. alle uitgaven zijn gerelateerd 

aan ons primaire doel. Ook hieraan is te zien dat YuvalokChild een kleinschalige stichting is waarin 

gemotiveerde personen hun activiteiten zonder overhead voor zaken als administratie, management 

of pr uitvoeren. 

Verder is opvallend dat het bedrag dat is overgemaakt naar YuvaLok t.w. ruim € 34.000 ons 

garantiebedrag van € 16.000 ver overstijgt. Dat wordt mede mogelijk gemaakt vanwege gulle gevers 

zoals de groep Maassluis/Schiedam/Reggesteyn, de groep Assen, het Marnixgymnasium en diverse 

privépersonen. Gedurende het jaar hebben we dan ook regelmatig een extra bedrag overgemaakt, 
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soms door YuvaLok vrij te besteden, soms voor een specifiek doel zoals de aanschaf van een 

schoolbus of naaimachines of voor schadeherstel overstroming (zie par. 2). Zoals eerder gezegd 

hebben we als richtlijn dat we constant een buffer van ongeveer het garantiebedrag (€ 16.000)  in kas 

hebben; het saldo van 31/12/15 voldoet daar aan.  

 

In de bijlage zijn de inkomsten en uitgaven per maand aangegeven. Bij de inkomsten zijn die van de 

vaste donateurs (cat 1, zie par. 2) apart zichtbaar; de inkomsten van cat 2, 3 en 4 (zie par. 2) zijn 

samen genomen. 

 

4. Financiële terugblik 

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de inkomsten over de jaren 2012 t/m 2015. Daarin valt het 

volgende op: 

- de totale inkomsten stabiliseren rond de € 35.000; 

- de categorie ‘vaste donateurs’ is de laatste 3 jaren gegroeid t.o.v. 2012; in 2015 is deze groei nog 

weer groter dan in 2014; 

- de opbrengst ‘georganiseerde acties’ is in 2015 afgenomen t.o.v. 2014; in 2014 was dit bedrag extra 

groot door de opbrengst uit twee jubilea; 

- de opbrengst ‘fondsen/organisaties/kerken’ is in 2015 fors toegenomen, niet alleen t.o.v. 2012 maar 

ook t.o.v. 2013 en 2014; 

- de opbrengst ‘spontane donaties/individuele acties’ is met meer dan de helft afgenomen. 

 
 
 

 
2012 

 
2013 

(+/- t.o.v. 2012) 

 
2014 

(+/- t.o.v. 2012) 

 
2015 

(+/- t.o.v. 2012) 

 
Percentage 
totaal 2015 

Vaste donateurs 7.837 8.279 (+5.6%) 8.477 (+8,2%) 9.646 (+23,1%) 27,1 % 

Georganiseerde 
acties 

2.431 2.620 (+7.8%) 6.214 (+156,2%) 4.790 (+97%) 13,5% 

Fondsen en 
collectes 

9.830 9.459 (-3.8%) 9.012 (-8,3%) 16.035 (+63,1%) 45,1% 

Spontane en 
individuele 
acties 

11.862 14.326 (+20%) 12.249 (+3,3%) 5.090 (-57,1%) 14,3% 

Totaal € 31.960 € 34.684 (+ 8.5%) € 35.952 (+ 12,5%) € 35.561 (+11,3%) 100% 

* tabel 2: overzicht inkomsten 2012 t/m 2015 en afwijking t.o.v. 2012 
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In tabel 3 is een overzicht gegeven van de belangrijkste inkomsten uit georganiseerde acties en 

fondsen over de gehele bestaansperiode van YuvalokChild (2009 t/m 2015).  

 

jaar/periode georganiseerde acties/fondsen bedrag 

2009 Benefietconcert gospelkoor Cornerstone 1.200 

2009 St. Rommelmarkt Haren 2.000 

2010 St. Rotterdam 5.000 

2010 nieuwjaarsduik 3.100 

2010 Dirk Bos Fonds 5.000 

2010 kerstmarkt Calvijnschool 2.700 

2012 ASN Foundation 1.000 

2012 Marthe Rijswijck Foundation 8.000 

2012 St. Rommelmarkt Haren 1.500 

2012 high tea 1.000 

2013 Haella Stichting 4.500 

2013 Fair Trade markt Calvijnschool 1.620 

2013 St. Rommelmarkt Leek 2.500 

2013 schaatstocht Weissensee Rein Kremer    430 

2014 Fair Trade markt Calvijnschool 1.610 

2015 multiculturele markt ROC Menso Alting    900 

2015 Maripaan Team Jumbo (statiegeld)    560 

2015 Dirk Bos Fonds 5.000 

2015 Albert Heijn Haren (statiegeld)    430 

2015 Fair Trade markt Calvijnschool 2.150 

2015 St. Herba Hortus    500 

2015 Gebroeders van den Boschstichting 5.000 

2015 markt PKN gemeente De Fontein 2.000 

2015 St. Rommelmarkt Haren 2.000 

hele periode Maassluis/Schiedam/Reggesteyn 7.400 

hele periode klussen Anjo v. Oorspronk 3.250 

hele periode boekenmarkt Jeruzalemkerk 5.000 

   

 totaal 75.350 

* tabel 3: inkomsten 2009 t/m 2015 (in €) uit georganiseerde acties en fondsen 
 
In de tabel is te zien dat er drie geldbronnen zijn die vaker dan 1x voorkomen: Stichting Rommelmarkt 
Haren (3x, totaal € 5500), het Dirk Bos Fonds (2x, totaal € 10000) en de Calvijnschool (3x, totaal        
€ 8080). 
 
5. Tenslotte 

In januari 2015 hebben twee bestuursleden (Engel Antonides en Rein Kremer) met hun echtgenotes 

(allen op eigen kosten) een reis naar India gemaakt. Toen werd ook een bezoek gebracht aan 

YuvaLok in Bangalore. Van dichtbij konden we (weer) getuige zijn van het mooie werk van deze 

organisatie en van de verantwoorde besteding van het geld  dat in Nederland wordt ingezameld. 

De gesprekken met leden van het bestuur en met leden van de raad van toezicht maakten ons echter 

ook nog weer eens duidelijk welke gevolgen de economische crisis voor hun werk heeft: sponsors 

haken af of verminderen hun bijdrage. Het stimuleert het bestuur van YuvalokChild des te meer om 

zich te blijven inzetten voor het prachtige werk dat YuvaLok doet. Onze uitdaging is daarbij dat de ca 

1.300 sloppenwijkkinderen die nu geholpen worden ook in de toekomst deze hulp krijgen, crisis of 

geen crisis! 
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Bijlage: Financieel jaaroverzicht 2015 per maand 

Periode 
 

Ink. Uitg. 
Betaal- 

rekening 
Spaar-

rekening 

 Saldo 31/12/2014 (in jaarverslag 2014)   9.088 10.668 

 Correctie: YuvaLok Foundation  5.165   

 Afronding  8   

 Saldo 01/01/2015 (totaal € 14.583)   3.915 10.668 

      

Jan. vaste donateurs (cat 1) 771    

 acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)  32    

 terugboeking   12   

 onkosten     

 buitenlands betalingsverkeer   48   

 Yuvalok Foundation     

      

Febr. vaste donateurs (cat 1)  758    

 acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)  650    

 terugboeking   36   

 onkosten     

 buitenlands betalingsverkeer   95   

 Yuvalok Foundation     

      

Maart vaste donateurs (cat 1)  758    

 acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)  1.200    

 terugboeking  24   

 onkosten     

 buitenlands betalingsverkeer  31   

 Yuvalok Foundation  4.000   

      

April vaste donateurs (cat 1)  758    

 acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)  3.140    

 terugboeking  24   

 onkosten     

 buitenlands betalingsverkeer   77   

 Yuvalok Foundation   1.600   

      

Mei vaste donateurs (cat 1)  783    

 acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)  5.500    

 terugboeking  36   

 onkosten     

 buitenlands betalingsverkeer     

 Yuvalok Foundation     

      

Juni vaste donateurs (cat 1)  783    

 acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)  91    

 terugboeking  36   

 onkosten     

 buitenlands betalingsverkeer     

 Yuvalok Foundation     

      

Juli vaste donateurs (cat 1)  845    

 acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4)  1.275    

 terugboeking  36   

 onkosten     

 buitenlands betalingsverkeer   95   
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 overboeking spaarrek.naar betaalrek.   10.668   -10.668 

 Yuvalok Foundation   23.000   

Aug. vaste donateurs (cat 1)  840    

 acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4) 800    

 terugboeking  36   

 onkosten     

 buitenlands betalingsverkeer     

 Yuvalok Foundation     

      

Sept. vaste donateurs (cat 1) 845    

 acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4) 25    

 terugboeking  36   

 onkosten     

 betalingsverkeer     

 Yuvalok Foundation     

      

Okt. vaste donateurs (cat 1) 845    

 acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4) 500    

 terugboeking  86   

 onkosten     

 betalingsverkeer  50   

 Yuvalok Foundation     

      

Nov. vaste donateurs (cat 1) 840    

 acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4) 235    

 terugboeking  36   

 onkosten  31   

 betalingsverkeer     

 Yuvalok Foundation     

      

Dec. vaste donateurs (cat 1) 820    

 acties/fondsen/spontane donaties (cat 2,3,4) 12.436    

 terugboeking  36   

 onkosten 31    

 betalingsverkeer  31   

 Yuvalok Foundation  5.000   

      

 afronding (hele jaar)  17   

      

 totalen inkomsten en uitgaven  35.561      34.509   

 saldo inkomsten minus uitgaven   1.052  

 Saldo 31/12/2015   15.635 0 

 


