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Bestuursverslag 
 

Wat we 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 zetten we vanaf 2018 met ons project Een Miljoen Bomen belangrijke stappen om een beter 
microklimaat te bewerkstelligen. Dit geeft een verbreding van onze doelgroep naar kleinschalige boeren in 
de regio Jalihal.  
Na de pilot in 2018 en vier daaropvolgende succesvolle projectenjaren zijn er eind 2022 814.200 bomen en 
struiken geplant. Het blijkt dat de economische perspectieven verbeteren en de sociale structuren worden 
versterkt. Ons doel van één miljoen bomen verwachten we eind 2023 te kunnen realiseren! 
Onze oorspronkelijke doelgroep blijft in beeld met het lopende Huizenproject én door de betrokkenheid 
van de vrouwen bij Een Miljoen Bomen. Er zijn bijvoorbeeld 4 vrouwen als evaluatiegroep binnen het 
Jalihal-team, en veel vrouwen krijgen binnen de deelnemende gezinnen de ‘plantersrol’. Ook gaan we 
vrouwen trainen om hun oogstproducten langer bewaarbaar, en verkoopbaar, te maken. 
 
Wij verzamelen de fondsen om de projecten mogelijk te maken. Onze Indiase partner, de 
ontwikkelingsorganisatie Yerala Projects Society (YPS), zorgt voor de uitvoering. Meer informatie over onze 
projecten op www.jalihal.nl. 
Het dorp Jalihal is het centrum van onze activiteiten. Daar hebben we de stichting naar vernoemd. Het ligt 
in het zuidoosten van de Indiase deelstaat Maharashtra. De projecten worden uitgevoerd in Jalihal en 40 er 
omheen liggende dorpen. 
 
In de praktijk blijkt dat we wezenlijk bijdragen aan de inhoud van de projecten. Belangrijk daarbij is dat we 
ongeveer eens per maand een videovergadering met YPS beleggen, waarbij we de voortgang van de 
projecten bespreken én steeds beter elkaars culturele identiteit leren kennen. Onze inzichten zijn bevestigd 
en verdiept door het werkbezoek van een van onze bestuursleden in december 2022.  
 

Risico’s en onzekerheden 
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. De Indiase cultuur is nadelig voor vrouwen, en YPS 
zet zich in voor verbeteringen in hun positie.  
 
De periodieke droogtes in ons werkgebied vormen een belangrijke risicofactor. Met het project Een Miljoen 
Bomen blijken we de gevolgen van droogtes te beperken. In het verslagjaar was er (opnieuw) voldoende 
moessonregen. Gecontroleerde aanvoer van water uit de Krishna rivier werd - tussen de deelstaat-
regeringen van Maharashtra en Karnataka - politiek bezegeld. 
 
De fondsenwerving voor Een Miljoen Bomen 2022 heeft veel inspanning gekost. We konden het jaar 
beginnen met een overschot uit de fondsenwerving van 2021 van € 39.777. De feitelijke gerealiseerde 
werving in 2022 is € 100.525. Samen met een vrijval van gereserveerde wervingskosten, en verhoogd met 
de bonus van Wilde Ganzen van 50%, is er zo voor Een Miljoen Bomen 2022 een bedrag beschikbaar van 
€ 219.333. Dat is 93% van de met YPS overeengekomen begroting. Voor het resterende bedrag zullen we in 
het nieuwe jaar met YPS passende afspraken maken. 
Stichting Jalihal rekent op haar trouwe donateurs om de fondsenwerving ook voor het laatste jaar 2023 
rond te kunnen krijgen. 
 
 
 

http://www.jalihal.nl/
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Voortgang projecten 
 
De inzet van YPS 
Zowel bij Een Miljoen Bomen als bij het Huizenproject merken we dat de ervaring en de routine van het 
team van YPS steeds groter wordt. Dat is ook nodig, omdat nieuwe deelnemers aan de projecten meestal 
meer aandacht vragen dan de eerste aanwas met een eenvoudige en duidelijke casus.  
In het vierde jaar zijn er bijvoorbeeld bomen geplant op locaties met een rotsachtige bodem met enorm 
veel stenen. De manager van de proefboerderij van YPS, een belangrijk teamlid, vertelde hierover tijdens 
ons bezoek: ‘Ik twijfelde eerst of dit zou lukken, in die superrotsige bodem, maar nu zie ik hoe de planten 
groeien en ben ik overtuigd’ 
Bij het Huizenproject verbreedt YPS de aandacht door naast nieuwbouw ook vervallen huizen te renoveren, 
en door nog intensiever hulpbehoevende vrouwen te ondersteunen om niet alleen een dak boven hun 
hoofd te hebben, maar ook te kunnen voorzien in hun basale dagelijkse levensbehoeften. 
 
YPS gebruikt haar radiostation Yeralavani om de bewoners van Jalihal te informeren en van advies te 
voorzien. Dat blijft een geweldig communicatiemiddel. 
 

Overzicht in cijfers 
De projecten van de afgelopen jaren zijn als volgt samen te vatten: 

  

Bijdrage in € Start Einde Gereed YPS in roepies 

Stichting 
Jalihal YPS 

Wilde 
Ganzen     % YPS Budget Besteed 

Huizenproject 2017-2019 18.907   9.453 11-2017 06-2019 100% 1.991.400 2.163.050 

Bomenproject pilot 37.749   18.874 02-2018 03-2019 100% 3.963.600 4.453.632 

Bomenproject jaar 1 (2019) 157.466   78.733 04-2019 03-2020 100% 17.935.500 16.126.146 

Aanmoedigingsprijs 392     2019 2020 100% 29.174 29.174 

Huizenproject 2020-2021 25.466   12.733 02-2020 06-2021 100% 2.865.000 2.855.075 

Bomenproject jaar 2 (2020) 133.600   66.800 04-2020 03-2021 100% 17.003.000 15.122.109 

Project zuurstofmachines 7.736 1.324 4.530 10-2020 2022 65% 1.155.000 711.228 

Sakhi e-bikes for women 1.500 1.250 2.500 06-2021 10-2021 100% 347.640 456.289 

Bomenproject jaar 3 (2021) 118.000 25.564 71.500 04-2021 04-2022 100% 18.799.000 17.843.502 

Bomenproject jaar 4 (2022) 95.000   47.500 05-2022 03-2023 69% 18.890.440 12.999.652 

Huizenproject 2022-2023 33.979   16.990 06-2022 10-2023 10% 4.077.500 407.750 

 
Huizenproject 
Na de zeer succesvolle fondsenwerving voor het Huizenproject 2017-2019 is na het vervolgproject 2020-
2021 nu het Huizenproject 2022-2023 gestart.  
Voor het lopende project 2022-2023 worden opnieuw 20 huizen voor alleenstaande kansarme vrouwen 
gerealiseerd. 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 voor zelfstandige activiteiten. 
De bepalende (en vertragende) factor is het in eigendom krijgen van de grond voor de vrouwen. 
 

Bomenproject 
De start van het project Een Miljoen Bomen in 2018 was een succesvolle pilot, uitgevoerd met 110 boeren. 
Vanaf 2019 participeren ook vrouwen uit onze primaire doelgroep en lokale organisaties (scholen, tempels, 
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moskeeën). Iedere deelnemer plant 200 bomen en struiken, ter bevordering van de biodiversiteit van meer 
dan 30 verschillende soorten.  
Sinds 2021 nodigt YPS een aantal toegewijde boeren uit voor een tweede aanplant van 200 bomen 
(4 soorten). Zij krijgen nog een beperkte ondersteuning, en drukken minder zwaar op het budget.  
De gerealiseerde en voor 2023 verwachte aantallen zijn als volgt. 

 
YPS heeft een goedlopende en inmiddels ervaren projectorganisatie. De selectie van de deelnemers vindt 
plaats door gesprekken en bezoeken waarbij veel relevante gegevens worden verzameld.  
Uit de vele foto’s, reisverslagen en onze regelmatige digitale contacten blijkt hoe de planten en 
hulpmiddelen worden aangekocht en gedistribueerd, en hoe de ondersteuning en de nazorg plaatsvinden.  
 
De begroting voor Een Miljoen Bomen 2022 was € 236.131. Wilde Ganzen neemt daarvan dan € 78.710 
voor haar rekening. In het verslagjaar is € 142.500 overgemaakt, en begin 2023 volgt nog € 56.130. Uit de 
fondsenwerving tot en met ultimo 2022 is dan nog € 20.603 beschikbaar.  
 
YPS heeft vanaf 2019 een deel van de budgetten voor watervoorziening niet gebruikt, omdat er voldoende 
moessonregens zijn en vanwege het succes van ‘Karnataka water’. In een volgend jaar worden die 
watervoorzieningen soms alsnog aangelegd. Voor deze werkwijze is bij YPS het ‘Watering and Polysheet 
Fund’ gevormd. Het fonds had medio 2022 een omvang van ongeveer € 50.000. In 2023 zullen we samen 
met YPS bepalen hoe het fonds zal worden afgewikkeld, waarbij het in ieder geval ten gunste zal komen van 
de doelstellingen van Een Miljoen Bomen. 
 

Publiciteit 
Onze website is een belangrijk 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 het CBF-keurmerk. 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. 
 

Vooruitblik 
De activiteiten van Stichting Jalihal zullen in 2023 in het teken staan van de fondsenwerving voor Een 
Miljoen Bomen 2023. Onze donaties komen grotendeels van vermogensfondsen, verder van sociale 
ondernemingen en van trouwe particulieren.  
We hopen dat YPS zowel het project Een Miljoen Bomen als het Huizenproject in het komende jaar 
helemaal kan afronden. Dat betreft dan de activiteiten die binnen de kaders van die projecten zijn 
afgesproken. We zijn van mening dat het voor de regio Jalihal daarna gewenst blijft dat YPS haar 
adviserende en ondersteunende rol blijft vervullen. Of, en op welke wijze, Stichting Jalihal daarbij 
betrokken blijft is een vraag die het bestuur het komende jaar zal beantwoorden. 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal 

Boeren 1e keer 110 952 924 796 867 865 4.499 

Boeren 2e keer       173 101 100 374 

Vrouwen   24 21 23 25 25 123 

Lokale gemeenschappen   27 7 13 8 10 75 

Totaal aantal deelnemers 110 1.003 952 1.005 1.001 1.000 5.071 
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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 (gemiddeld 13 personen) ontvangen geen vergoeding 
voor hun werkzaamheden. 
 
Het bestuur heeft deze jaarrekening vastgesteld op 16 februari 2023. 
 
Namens het bestuur 
 

      
 
Tom van Lamoen     Kees Traas  
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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 2022 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 27 februari 2023 verklaard dat zij de getrouwheid van de financiële stukken over 
het jaar 2022 heeft gecontroleerd en in orde bevonden. 
 

Balans per 31 december 2022 

 31-12-2022 31-12-2021 

Activa     

Vorderingen en overlopende activa 5  0  
Liquide middelen 63.635  82.404  

  63.640  82.404 

Totaal  63.640  82.404 

     

Passiva     

Reserves en fondsen     

Algemene reserve 10.901  9.319  
Bestemmingsreserves 1.538  1.538  

  12.439  10.858 

Bestemmingsfondsen  51.155  65.416 

  63.594  76.274 

Kortlopende schulden  46  6.130 

Totaal  63.640  82.404 
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Staat van baten en lasten 2022 

 2022 2021 

Baten   

- Baten particulieren 17.504 10.154 

- Baten bedrijven 18.310 20.035 

- Baten andere organisaties zonder winststreven 76.850 137.450 

- Vrijval wervingskosten 2020 6.080 - 

Totaal baten 118.744 167.639 

   

Lasten   

Besteed aan doelstellingen   

- Kansarme vrouwen zelfstandiger maken 34.979 4.000 

- Microklimaat voor kleinschalige boeren verbeteren¹ 95.000 150.100 

 129.979 154.100 

Wervingskosten 481 695 

Kosten beheer en administratie 758 986 

Totaal lasten 131.218 155.781 

   

Financiële baten en lasten -207 -279 

     

Saldo baten en lasten -12.680 11.580 

   

¹ Kleinschalige boeren inclusief kansarme vrouwen en lokale gemeenschappen 

 

Resultaatbestemming 2022 

 2022 2021 

Algemene reserve 1.355 2.571 

Algemene reserve: vrijval wervingskosten 2020 227 0 

Bestemmingsfonds Huizenproject -25.640 1.338 

Bestemmingsfonds Een Miljoen Bomen 11.378 7.671 

     

 -12.680 11.580 
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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 2022 9.319 

Vrijval wervingskosten 2020 227 

Resultaatbestemming 2022 1.355 

Saldo 31 december 2022 10.901 

  

Bestemmingsreserve Noodhulp  
Saldo 1 januari 2022 1.538 

Resultaatbestemming 2022 0 

Saldo 31 december 2022 1.538 

   

Subtotaal bestemmingsreserves 1.538 

  

Bestemmingsfonds Huizenproject  
Saldo 1 januari 2022 25.640 

Resultaatbestemming 2022 -25.640 

Saldo 31 december 2022 0 

  

Bestemmingsfonds Een Miljoen Bomen  
Saldo 1 januari 2022 39.777 

Resultaatbestemming 2022 11.378 

Saldo 31 december 2022 51.155 

   

Subtotaal bestemmingsfondsen 51.155 
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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. De baten 
van andere organisaties zonder winststreven komen van vermogensfondsen (vaak ontstaan uit 
nalatenschappen) en van religieuze genootschappen. 
Vrijval wervingskosten 2020 is, in afwijking van de grondslagen, niet als een correctie op de wervingskosten 
maar als een ‘bijzondere’ extra bate gepresenteerd. 
 

Besteed aan doelstellingen 

 2022 2021 

Kansarme vrouwen zelfstandiger maken   

- Huizenproject 33.979 0 

- Overige projecten 1.000 - 

   

Microklimaat kleinschalige boeren verbeteren¹   

-Een Miljoen Bomen 95.000 150100 

-Project Sakhi e-bikes for women 0 4.000 

     

 129.979 154.100 

   

¹ Kleinschalige boeren inclusief kansarme vrouwen en lokale gemeenschappen 

 

Wervingskosten 

 2022 2021 

Commissies 0 0 

Mailingen 481 695 

Advies en informatie 0 0 

Bezoeken donateurs 0 0 

 481 695 

 
We werven uitsluitend met eigen vrijwilligers. 

  

Kosten beheer en administratie 

 2022 2021 

Contributies 630 606 

Kantoorbenodigdheden en automatisering 120 332 

Overige kosten 8 48 

 758 987 
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Toelichting op de resultaatbestemming 
 
Het bestuur heeft het saldo van baten en lasten ad € -/- 12.680 verdeeld met inachtneming van de 
volgende bestemmingen. 

Algemene reserve   

Toevoeging saldo te besteden 1.355  
Vrijval wervingskosten 2020 227  

  1.582 

Bestemmingsfonds Huizenproject   

Baten 5.300  
Dotatie ten laste van Algemene Reserve 3.039  
Bestedingen -33.979  

  -25.640 

Bestemmingsfonds Een Miljoen Bomen   

Baten 100.525  
Vrijval wervingskosten 2020 5.853  
Bestedingen -95.000  

  11.378 

   

Totaal bestemd resultaat  -12.680 

 


