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Bestuursverslag
Wat we willen bereiken
Stichting Jalihal werkte oorspronkelijk voor arme, alleenstaande vrouwen op het platteland in India.
Door de klimaatverandering is er een toename van droogtes die de natuur en de bewoners bedreigen.
Daarom zijn we in 2017 gestart met de voorbereiding van het project Een Miljoen Bomen. Dit geeft een
verbreding van onze doelgroep naar kleinschalige boeren in de regio Jalihal. Na de pilot in 2018 en de 2
succesvolle projectenjaren 2019 en 2020 zijn er inmiddels 400.000 bomen en struiken geplant.
Er worden zo belangrijke stappen gezet om een beter microklimaat te bewerkstelligen. De economische
perspectieven verbeteren en de sociale structuren worden versterkt.
We werken samen met de Indiase ontwikkelingsorganisatie Yerala Projects Society (YPS). Wij verzamelen
de fondsen om de projecten mogelijk te maken en YPS zorgt voor de uitvoering er van. Meer informatie
over onze projecten op www.jalihal.nl en op https://yeralaproject.in/directory/.
Het dorp Jalihal is het centrum van onze activiteiten. Daar hebben we de stichting naar vernoemd. Het ligt
in het zuidoosten van de deelstaat Maharashtra. De projecten worden uitgevoerd in Jalihal en 21 er
omheen liggende dorpen.
In de praktijk blijkt dat we wezenlijk bijdragen aan de inhoud van de projecten. Daarnaast hebben de
organisatorische en bestuurlijke aspecten van de stichting doorlopend onze aandacht. We steken veel tijd
in fondsenwerving en in het uitbreiden van het donorenbestand, met goede resultaten.

Risico’s en onzekerheden en hoe we daar mee omgaan
Het succes van onze projecten is in belangrijke mate afhankelijk van de aansturing door YPS. We hebben
hen leren kennen als zeer betrokken en betrouwbaar. Maar ook YPS is gebonden aan de beperkingen van
de Indiase cultuur, die nadelig zijn voor vrouwen.
De periodieke droogtes in ons werkgebied vormen een belangrijke risicofactor. Met het project Een Miljoen
Bomen proberen we de gevolgen te beperken. In het verslagjaar was er voldoende regen, en bovendien
gecontroleerde aanvoer van water uit de Krishna rivier.
De fondsenwerving voor Een Miljoen Bomen is in 2020 op het nippertje gelukt. Als kleine stichting met
grote ambities mogen we daar niet ontevreden over zijn. Maar we ervaren het als een grote uitdaging om
ook voor de komende 3 jaren genoeg fondsen te verzamelen om nog eens 600.000 gewassen te kunnen
planten.
We zullen in 2021 onze contacten met de bestaande donateurs intensiveren om hen te overtuigen het
project jaarlijks te blijven ondersteunen. We gaan verder de mogelijkheden onderzoeken om de
natuurwaarden van het project, zoals vergroting van biodiversiteit en CO₂-vastlegging, beter uit te dragen.
En we zullen YPS vragen om lokaal leiderschap uit te bouwen, zodat de regio stap voor stap leert om zich op
eigen kracht verder te ontwikkelen.
Het bestuur realiseert zich dat het voor de continuïteit van de stichting van belang is dat de organisatie
voldoende kwaliteiten heeft op het inhoudelijke vakgebied (uitvoering projecten, kleinschalige landbouw,
watervoorziening), wat betreft fondsenwerving, en inzake de bestuurlijke organisatie.

Voortgang projecten
Ook in ons werkgebied heeft het coronavirus een belangrijke rol gespeeld. YPS heeft vanaf het begin van de
pandemie vol ingezet op voorlichting via haar radiostation Yeralavani. Bij de lopende activiteiten hebben de
medewerkers steeds veiligheid voorop gesteld. Maar het is toch grotendeels gelukt om alles volgens
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planning door te laten gaan. In september werd duidelijk dat er in de regio te weinig medische
voorzieningen waren voor ernstig zieke coronapatiënten, en hebben we noodhulp geboden.
De projecten zijn als volgt samen te vatten:
Overzicht projecten per balansdatum
Toegezegde bijdrage in €
St Jalihal
YPS Wilde G.
Huizenproject 2017-2019
18.907
9.453
Bomenproject pilot
37.749
18.874
Bomenproject jaar 1 (2019) 157.466
78.733
Huizenproject 2020-2021
25.466
12.733
Bomenproject jaar 2 (2020) 151.138
75.569
Project zuurstofmachines
15.471 2.647
9.059

Start
11-2017
02-2018
04-2019
02-2020
04-2020
10-2020

Einde Gereed
YPS in roepies
% YPS
Budget
Besteed
06-2019 100% 1.991.400 2.163.050
03-2019 100% 3.963.600 4.453.632
03-2020 100% 17.935.500 18.461.440
06-2021
40% 2.865.000 1.020.505
03-2021
90% 17.003.000 12.662.595
09-2021
17% 2.310.000
326.443

Het Huizenproject 2020-2021 is begin 2020 van start gegaan voor de bouw van 20 huizen voor
alleenstaande kansarme vrouwen. Uit de rapportage inzake het eerdere Huizenproject 2017-2019 blijkt de
voortdurende aandacht die YPS besteedt aan een gerichte en evenwichtige toewijzing van de middelen. De
deelnemende vrouwen dragen zelf bij naar hun mogelijkheden, en krijgen de ondersteuning die specifiek
voor hen nodig is. De vrouwen die een huis krijgen ervaren een enorme verbetering van hun
leefomstandigheden. Het eigen huis biedt ook onderdak aan zelfstandige activiteiten.
Inmiddels is er 1 huis klaar, zijn er 11 in aanbouw en wordt voor 5 vrouwen de documentatie in orde
gemaakt. De bepalende (en vertragende) factor is het in eigendom krijgen van de grond voor de vrouwen.
De gehele projectbijdrage ad € 25.466 was al beschikbaar vanwege de zeer succesvolle fondsenwerving
voor het eerdere huizenproject, en na het lopende project is zelfs – voor € 24.301 - nog een 2e vervolg
mogelijk.
De start van het project Een Miljoen Bomen in 2018 was een succesvolle pilot, uitgevoerd met 110 boeren
en 22.000 aanplantingen. Vervolgens hebben in 2019 953 boeren, 24 vrouwen uit onze primaire doelgroep
en 27 lokale organisaties (scholen, tempels, moskeeën) 200.800 bomen en struiken geplant.
In het verslagjaar 2020 zijn er - met onverminderd enthousiasme - 925 boeren, 21 vrouwen en 6 lokale
gemeenschappen bijgekomen.
YPS heeft een indrukwekkende projectorganisatie opgezet. De selectie van de deelnemers vindt plaats door
gesprekken en bezoeken waarbij veel relevante gegevens worden verzameld. Sluitstuk is een getekend
deelnemerscontract.
Uit de vele foto’s, enkele reisverslagen en onze regelmatige digitale contacten blijkt hoe de planten en
hulpmiddelen worden aangekocht en gedistribueerd, en hoe de ondersteuning en de nazorg plaats vinden.
Voor het jaar 2020 hebben wij voor Een Miljoen Bomen een donorbijdrage toegezegd van € 226.707,
waarvan Wilde Ganzen € 75.569 voor haar rekening neemt. Daarvan is in het verslagjaar € 152.250
overgemaakt, en begin 2021 nog € 48.150. Door een oplopende roepiekoers is dan het afgesproken budget
in roepies gefinancierd. Over het resterende deel van het toegezegde budget 2020 ad € 26.307 is nog geen
besluit genomen.
YPS heeft zowel in 2019 als in 2020 een deel van de budgetten voor watervoorziening niet gebruikt, omdat
er bij veel deelnemers voldoende bestaande voorzieningen zijn. Hiervoor is bij YPS het Watering and
Polysheet Fund gevormd. Als het een volgend jaar veel droger wordt, moeten die watervoorzieningen
misschien alsnog worden aangelegd.
Het project Zuurstofmachines voorziet in de aanschaf van 30 eenvoudige zuurstofapparaten. Van het totale
projectbedrag ad € 27.177 zijn voor de helft fondsen geworven en – via Wilde Ganzen – aan YPS
overgemaakt. YPS heeft op de verslagdatum 5 apparaten in gebruik genomen, en maakt op dit moment de
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afweging of er nog meer nodig zijn. Voorzichtig en zuinig, zoals we YPS kennen. Het sluit aan op de redelijk
positieve verwachtingen over het verloop van het virus in India, waarbij de steden wel veel harder zijn
getroffen dan het platteland.

Publiciteit
Onze website is het belangrijkste middel om te communiceren met alle belanghebbenden en betrokkenen.
Met onze nieuwsbrieven informeren we op passende wijze onze donateurs, en zorgen we dat ze op de
hoogte blijven van de resultaten die we met onze projecten boeken.
We hebben in 2019 het CBF-keurmerk gekregen. Het CBF is door de Goede Doelen sector zelf in het leven
geroepen. Het keurmerk betekent dat Stichting Jalihal voldoet aan de eisen en criteria die het CBF stelt, en
het maakt onze jaarstukken transparant.

Meerjarenplanning
Onze financiële planning voor de komende jaren is geconcentreerd op de bovengenoemde projecten en
ziet er als volgt uit:
realisatie realisatie realisatie begroting schatting schatting schatting
bedragen in euro's
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Beheer en adm.
Wervingskosten
Kippenproject
Huizenproject
Een Miljoen Bomen
Overige projecten
Totaal kosten

1.752
14.812

1.309
12.374

742
7.069

1.000
8.350

1.000
6.680

1.000
5.010

1.000
1.080

6.407
37.749
0
60.720

142.319
227
156.230

25.466
116.812
9.915
160.004

24.301
157.652
1.000
192.303

157.652
1.000
166.332

157.652
1.000
164.662

32.106
1.000
35.186

Donaties

147.332

132.538

112.995

167.000

167.000

167.000

36.000

Resultaat

86.613

-23.692

-47.010

-25.303

668

2.338

814

% wervingskosten

10,1%

9,3%

6,3%

5,0%

4,0%

3,0%

3,0%

2018
147.332
86.613
131.839
3.556

2019
132.538
-23.692
105.808
5.895

2020
112.995
-47.010
57.945
6.749

43.171
84.894
3.774

49.767
52.267
3.774

24.301
32.106
1.538

Bruto baten
Netto resultaat
Bestemd vermogen
Eigen vermogen
Bestemmingsfonds Huizenproject
Bestemmingsfonds Een Miljoen Bomen
Bestemmingsreserves

Onze donaties komen grotendeels van vermogensfondsen, verder van sociale ondernemingen en van
trouwe particulieren, die ons zo steeds weer motivatie geven.
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We willen maximaal 10% van de donaties besteden aan wervingskosten, en streven er naar om het
feitelijke percentage ieder jaar met minimaal 1% te verlagen. In 2020 zaten we met 6,3% ruim onder deze
norm.
Omdat we onze organisatie uitsluitend met vrijwilligers doen, blijven de verwachte beheer- en
administratiekosten met € 1.000 laag.

Organisatie
Het bestuur is op de datum van verslaglegging als volgt samengesteld:
Tom van Lamoen
voorzitter
Kees Traas
secretaris-penningmeester
Wauda Maas
lid
Huub Bosse
lid
Dora Bosse-Nelissen
lid
De kascommissie wordt gevormd door Monique Groot en Toon van der Sloot.

De bestuursleden en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Het bestuur heeft deze jaarrekening vastgesteld op 17 februari 2021.
Namens het bestuur

Tom van Lamoen
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Jaarrekening
Grondslagen
De jaarrekening is opgesteld conform de voorschriften van de Raad voor de Jaarverslaggeving, richtlijn RJk
C2 Kleine fondsenwervende organisaties, zoals deze geldt met ingang van 1 januari 2017.
Deze grondslagen en de toepassing daarvan zijn in 2020 niet veranderd.

Gereserveerd vermogen waarbij derden de bestedingsdoelstelling hebben aangegeven wordt
verantwoord als een bestemmingsfonds. Gereserveerd vermogen waarbij het bestuur de
bestedingsdoelstelling heeft aangegeven wordt verantwoord als een bestemmingsreserve.

Controle
De kascommissie heeft op 16 februari 2021 verklaard dat zij de getrouwheid van de financiële stukken over
het jaar 2020 heeft gecontroleerd en in orde bevonden.

Balans 31 december 2020
31-12-2020
ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

1
70.790

Bestemmingsfondsen
Kortlopende schulden
Totaal
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23
117.901
70.791
70.791

Totaal
PASSIVA
Reserves en fondsen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

31-12-2019

6.749
1.538

117.924
117.924

5.895
3.774
8.287
56.407
64.694
6.097
70.791

9.669
102.034
111.703
6.221
117.924
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Staat van baten en lasten 2020
realisatie realisatie
2020
2019
Baten

- Baten van particulieren
- Baten van bedrijven
- Baten van andere organisaties zonder
winststreven
Totaal baten

7.485
13.098

8.135
14.670

92.412
112.995

109.733
132.538

25.466
116.812
2.180
7.735
152.193
7.069
543
159.806

0
142.546

-199

-172

-47.010

-23.692

Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Kansarme vrouwen zelfstandiger maken
- Microklimaat voor kleinschalige boeren verbeteren¹
- India-reis
- Noodhulp
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Totaal lasten
Financiële baten en lasten
Saldo baten en lasten

142.546
12.374
1.137
156.058

¹ Kleinschalige boeren inclusief kansarme vrouwen en lokale gemeenschappen

Resultaatbestemming 2020
Algemene reserve
Bestemmingsreserve India-reis
Bestemmingsreserve Noodhulp
Bestemmingsfonds Huizenproject 2017-2019
Bestemmingsfonds Huizenproject 2020
Bestemmingsfonds Een Miljoen Bomen
Bestemmingsfonds Bomenproject vrouwen
Bestemmingsfonds Project Zuurstofapparaten
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2020
853
-1.774
-462
-25.466
-20.161
0
-47.010

2019
2.339
-1.209
7.805
-17.027
-15.600
-23.692
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Toelichting op de balans
Liquide middelen
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Reserves en fondsen
Het verloop van de reserves en fondsen kan als volgt worden weergegeven.
Algemene reserve
Saldo 1 januari 2020
Resultaatbestemming 2020
Saldo 31 december 2020

5.895
853
6.749

Bestemmingsreserve India-reis
Saldo 1 januari 2020
Resultaatbestemming 2020
Saldo 31 december 2020

1.774
-1.774
0

Bestemmingsreserve Noodhulp
Saldo 1 januari 2020
Resultaatbestemming 2020
Saldo 31 december 2020

2.000
-462
1.538

Subtotaal bestemmingsreserves

1.538

De bestemmingsreserve India-reis is per ultimo 2020 opgeheven. Bij eventuele nieuwe reizen naar ons
werkgebied zal het bestuur voorafgaand aan iedere reis de bijdrage aan de kosten en de dekking bepalen.
Bestemmingsfonds Huizenproject 2020
Saldo 1 januari 2020
Resultaatbestemming 2020
Saldo 31 december 2020

49.767
-25.466
24.301

Bestemmingsfonds Een Miljoen Bomen
Saldo 1 januari 2020
Resultaatbestemming 2020
Saldo 31 december 2020

52.267
-20.161
32.106

Bestemmingsfonds Zuurstofapparaten
Saldo 1 januari 2020
Resultaatbestemming 2020
Saldo 31 december 2020
Subtotaal bestemmingsfondsen
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
De baten van particulieren zijn geheel afkomstig uit donaties en giften.
De baten van bedrijven hebben betrekking op sociale ondernemingen zoals wereldwinkels,
kringloopwinkels en rommelmarkten. Met ingang van het jaar 2020 is deze definitie in onze staat van baten
en lasten verruimd. In de vergelijkende cijfers van 2019 is een bedrag van € 12.800 toegevoegd aan baten
van bedrijven, ten laste van baten van andere organisaties.
De baten van andere organisaties zonder winststreven komen van vermogensfondsen (vaak ontstaan uit
nalatenschappen) en van religieuze genootschappen.

Besteed aan doelstellingen
2020
Kansarme vrouwen zelfstandiger maken
- Huizenproject
Microklimaat kleinschalige boeren verbeteren¹
-Een Miljoen Bomen
-Aanmoedigingsprijs voor ideeën vanuit de doelgroep
India-reis
Noodhulp

2019

25.466

116.812

2.180
7.735
152.193

142.319
227

142.546

¹ Kleinschalige boeren inclusief kansarme vrouwen en lokale gemeenschappen

Wervingskosten
Commissies
Mailings
Advies en informatie
Bezoeken donateurs

2020
6.080
446
505
38
7.069

2019
10.005
2.182
187
12.374

De wervingskosten zijn in 2020 ruim 6% van de totale baten.
Van de totale post ad € 7.069 heeft € 6.080 betrekking op commissies voor bemiddeling. Deze bedragen
komen bij de resultaatbestemming direct op het betreffende bestemmingsfonds.
De overige wervingskosten komen bij de resultaatbestemming ten laste van de Algemene reserve.
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Kosten beheer en administratie
Contributies
Telecommunicatie
Kantoorbenodigdheden en automatisering
Overige kosten

2020
296
0
244
2
543

2019
68
508
361
199
1.137

De post Telecommunicatie is in 2020 nihil. In feite is sprake van het achterwege blijven van te declareren
kosten.

Toelichting op de resultaatbestemming
Het bestuur heeft het saldo van baten en lasten ad € -/- 47.010 verdeeld met inachtneming van de
volgende bestemmingen.
Algemene reserve
Toevoeging saldo te besteden
Bestemmingsreserve India-reis
Bestedingen

853

-1.774
-1.774

Bestemmingsreserve Noodhulp
Besteding tbv Project Zuurstofmachines

-462
-462

Bestemmingsfonds Huizenproject 2020
Baten
Bestedingen

0
-25.466
-25.466

Bestemmingsfonds Een Miljoen Bomen
Baten
Bestedingen

96.651
-116.812
-20.161

Bestemmingsfonds Project Zuurstofmachines
Baten
Bestedingen
Dotatie uit Bestemmingsreserve Noodhulp

7.273
-7.735
462
0

Totaal bestemd resultaat
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