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STATUTAIRE DOELSTELLING
De Stichting heeft ten doel het innen van gelden voor het missie- en ontwikkelingswerk
van Pater J.F. Peeters en zijn confraters en/of medewerkers en/of opvolger(s) werkzaam
in Zaïre (thans République Démocratique du Congo, R.D.C.).
1. ALGEMEEN
De Stichting Vrienden van Pater Peeters is opgericht op 22 december 1978 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 41.102619.
Pater Peeters behoorde tot de congregatie C.I.C.M. (Congregatio Immaculati Cordis Mariae). In België en Nederland beter bekend als de paters Scheutisten. In zijn geboortedorp
Ulvenhout was een comité actief om zijn werk in Congo financieel te ondersteunen en
hieruit is de Stichting Vrienden van Pater Peeters ontstaan. Pater Peeters is op 23 december 2005 op Sparrendaal te Vught overleden. Het financieel ondersteunen van projecten wordt door de Provinciale Raad van de Paters Scheutisten in Oost en West Kasayi
(R.D.C) voortgezet.
De Stichting heeft als doel gelden in te zamelen voor financiering van projecten die door
de Provinciale Raad van de Paters Scheutisten (C.I.C.M.) in Kananga (Rép. Dém. du
Congo) worden voorgesteld. Onder projecten worden verstaan: projecten in het kader van
materiële hulpverlening en projecten op het gebied van het pastorale werk.
De Stichting Vrienden van Pater Peeters geldt voor de Belastingdienst als een ‘Algemeen
Nut Beogende Instelling’ én vanaf 1 januari 2010 voldoet onze instelling aan de nieuwe
voorwaarden voor aanwijzing als ANBI. Onze Stichting is opgenomen op de ANBI-lijst
(zie: www.belastingdienst.nl/anbi) onder de naam “Stichting Vrienden van Pater Peeters”.
Als een erkend goed doel zijn wij daarom voor giften en legaten geen belasting verschuldigd en voor u als gever is de hele gift aftrekbaar voor zover uw giften aan goede doelen
de 1% van uw inkomen te boven gaan.
Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) beoordeelt grote en kleine instellingen op
kosten en bestedingen en verstrekt het CBF-Keur als aan de vastgestelde regels voldaan
wordt. Met ingang van 1 juli 2001 is de Stichting Vrienden van Pater Peeters één van de
goedgekeurde instellingen en mag de stichting als erkend Keurmerkhouder het CBF-Keur
voeren.
Na uitvoerige correspondentie heeft de commissie Keurmerk van het CBF ook in 2009
met tevredenheid geconstateerd dat er geen afwijkingen openstaan, waardoor de Stichting Vrienden van Pater Peeters wederom het CBF keurmerk mag blijven voeren.
Op 16 april 2009 heeft het CBF aangekondigd een ‘CBF-Certificaat voor kleine goede
doelen’ in te stellen. Het was gebleken dat er binnen de groep kleine goede doelen be1
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hoefte bestaat aan een goede en betaalbare vorm van certificering door een op maat gesneden vorm van toezicht in te stellen. Omdat het certificaat beduidend eenvoudiger en
goedkoper is willen wij als stichting hiervoor in aanmerking komen. In Juni 2010 hopen wij
digitaal via het CBF-certificeringsnet alle gestelde vragen te beantwoorden, alle gevraagde documentatie aan te leveren waarna het CBF zal overgaan tot het beoordelen van
onze aanvraag.
Pricewaterhouse Coopers : Transparant Prijs 2009 Stichting Vrienden van Pater Peeters.
Alle bestuursleden ontvingen het juryrapport n.a.v. de beoordeling van het Jaarverslag
2008.
Ons Jaarverslag scoort een 4,2 terwijl de gemiddelde score in de categorie ‘Klein’ waarin
wij hebben deelgenomen een 2,9 is. Voor een eerste deelname dat Stichting Vrienden
van Pater Peeters op uitnodiging meedoet aan de Transparant Prijs een redelijk goed
verslag volgens PWC. In paragraaf 3.3 van het rapport worden inhoudelijke verbeterpunten aangegeven als adviespunten waar wij bij een volgende deelname ons voordeel mee
kunnen doen. Aan ons de taak om bij hernieuwde deelname deze adviespunten op maat
te maken voor onze stichting.
De Jaarrekening 2009 is opgesteld conform de in 2007 herziene “Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen”.
2. BESTUUR.
Gedurende het jaar 2009 bestond het bestuur van de Stichting uit de navolgende personen:
M.J.L. Dekkers-Nooren

bestuurslid
Vang 1

m.i.v. 3 maart 2000
4851 VL Ulvenhout.

F. Douwen

bestuurslid
Brasschaatsebaan 126

m.i.v. 9 juni 2009
2970 Schilde (België)

A.C.J. Rops

voorzitter
Molenstraat 10

m.i.v. 20 november 1992
4851 SH Ulvenhout.

A.M.W. de Swart-van Gestel bestuurslid
Sterstraat 14

m.i.v. 3 maart 2000
4851 BG Ulvenhout

A.P. Tomà

penningmeester
Valpoort 87

m.i.v. 3 augustus 1999
4873 BM Etten-Leur.

A.H.M. Verschuren

secretaris
Annevillelaan 54

m.i.v. 22 december 1978
4851 CD Ulvenhout.

Op 23 juli 2009 hebben we het 40-jarig priesterjubileum van pater Daniël Feijs in een extra bijeenkomst gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum was pater Daniël Feijs naar
België op verlof gekomen. Naast de gelukwensen hebben we toen ook onze bezorgdheid
uitgesproken over het ontbreken van voldoende mailingbrieven vanuit Congo voor onze
2
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weldoeners. Hij zegt toe hiervoor zorg te dragen bij terugkeer in Congo, wel wetende dat
naast zijn vele werk als contactpersoon voor onze Stichting in Oost en West Kasayi hij nu
ook benoemd is in een parochie in de stad Kananga.
In oktober 2008 gaf pater Frans Douwen te kennen dat hij bereid was toe te treden tot het
Bestuur van de Stichting om een aanvullende taak op zich te nemen voor wat betreft het
verzorgen van de contacten met Congo. Pater Frans Douwen heeft namelijk meer dan 35
jaar in de Kasayi in Congo gewerkt, waaronder vele jaren samen met wijlen pater Jan
Peeters. Eind 2009 verhuisde hij van Brussel naar het Missiehuis van de paters van
Scheut in Schilde (B). Hij is zeer goed op de hoogte van alles wat er omgaat in de regio’s
Oost en West Kasayi in Congo.
Op onze vergadering van 9 juni 2009 heeft het voltallig bestuur hem gekozen tot nieuw
bestuurslid en op 8 september was hij voor de eerste keer aanwezig op onze driemaandelijkse bestuursvergadering . Onze penningmeester Angelo Tomà werkt hem in.
In 2009 hebben wij, zoals statutair vastgelegd, vier keer vergaderd, afwisselend bij een
van de bestuursleden, steeds de tweede dinsdag van de laatste maand van elk kwartaal.
Daarnaast zijn we nog twee maal extra bij elkaar gekomen.
Op 23 juli 2009 zijn we bijeengekomen ter gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileum
van pater Daniël Feijs en op 24 september 2009 zijn we nogmaals bij elkaar gekomen om
ons standpunt te bepalen over verdere stappen ten aanzien van het bewustwordingsproject 2009/2010.
De door de Provinciale Raad van de paters Scheutisten in Kananga goedgekeurde projecten in hun vergadering van februari 2009 hebben wij pas in onze tweede Bestuursvergadering van 9 juni 2009 kunnen bespreken.
Opvallend is dat bijna het totale voor 2009 toegezegde subsidiebedrag door deze aanvragen in één keer is ingevuld . Gevraagd zal worden aan de Provinciale Raad om indien
mogelijk tweemaal per jaar goedgekeurde projectaanvragen in te sturen.
3. VERANTWOORDINGSVERKLARING JAARREKENING 2009
Code goed bestuur voor goede doelen en internationale hulp - ontwikkelingswerk.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Pater Peeters onderschrijft de code Wijffels en
de Good Governance Code voor internationale hulp – ontwikkelingswerk.
De principes van goed bestuur, waarbij het scheiden van functies, goed besturen en verantwoorden voorop staan, worden toegepast voor zover dat praktisch mogelijk is binnen
onze bijzonder kleine organisatie, werkend volgens de richtlijnen van de Statuten en geleid door een kleine, onbezoldigde groep vrijwilligers.
Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur.
Benoeming van een bestuurslid wordt op voordracht van het bestuur gedaan en vastgesteld. De leden krijgen geen bezoldiging. Er is een rooster van aftreden opgesteld met
mogelijkheid van herbenoeming. Het bestuur verdeelt onderling de verschillende taken.
Het bestuur controleert op elke driemaandelijkse bestuursvergadering de uitvoering van
de toegewezen taken en ziet met name toe op een voor onze donateurs nog duidelijkere,
inzichtelijke prestatiegerichte controle van zijn ‘buitenlands’ bestedingsbeleid na de recen3
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te toetreding tot het bestuur van pater Frans Douwen, oud-missionaris van Scheut met
een 35-jarige ervaring en grondige kennis van zake in de Kasayi Rép.Dém.Congo.
De bestuursleden, belast met financiën en ‘buitenland’, rapporteren op de driemaandelijkse vergaderingen aan het bestuur de voortgang en realisatie van de jaarplannen, de begroting en de bestedingen.
Het bestuur keurt de begroting en de projectaanvragen, voert controle uit over de verleende subsidies en volgt de uitvoering van de goedgekeurde projecten via rapportages.
Het bestuursverslag en de jaarrekening worden door de voorzitter en penningmeester
opgesteld en aan het voltallig bestuur ter controle en aanvaarding voorgelegd.
Er is een externe accountant om de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening te controleren in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”.
De organisatie voldoet aan de criteria van het CBF-keurmerk.
Kwaliteit van organisatie en activiteiten
De Stichting doet er alles aan om de kwaliteit van de activiteiten zo hoog mogelijk te houden. Dit doel bereikt de Stichting samen met de medewerkers van het Propaganda Bureau Breda die zorgen voor de regelmatige verspreiding van mailingbrieven, voor de afhandeling van binnenkomende post, voor de ontwikkeling van acties tot werving van
nieuwe donateurs en voor de nodige correspondentie en communicatie.
Fiscale zaken
De Stichting beschikt als ‘Algemeen nut beogende instelling’ over de ANBI-status. De
Stichting is niet-belastingplichtig.
Optimale besteding van de middelen
De financiële middelen dienen zoveel mogelijk te worden besteed aan de primaire, statutaire doelstelling van de Stichting.
Vastgesteld is dat het percentage overhead niet hoger dan 25% mag zijn. Het bestuur
doet er alles aan om dit percentage zo laag mogelijk te houden. In 2008 was dit percentage 9,3%.
De bestedingen in Congo vallen binnen het begrotingsbedrag, dat jaarlijks door het Bestuur wordt vastgesteld, wordt medegedeeld aan de Provinciale Raad van de Paters
Scheutisten in Congo en dat wordt opgenomen in het Bestuursverslag van de Jaarrekening..
Voor een optimale besteding van de middelen in Oost en West Kasayi in Congo wordt op
dit moment binnen het Bestuur in samenwerking met de Provinciale Raad van de Paters
Scheutisten in de Kasayi een striktere procedure ontwikkeld voor een driemaandelijkse
controle door het bestuur dank zij rapportagelijsten die op een heldere, overzichtelijke
wijze de besteding van verstrekte subsidies en de afhandeling van de projecten van voor4

Stichting Vrienden van Pater Peeters,
Ulvenhout

27 juli 2010

BESTUURSVERSLAG 2009
bije jaren volgen. Ons bestuurslid pater Frans Douwen verzorgt hierbij de eerstelijnscommunicatie.
Relaties met belanghebbenden
De Stichting Vrienden van Pater Peeters heeft een open en correcte dialoog met onze
donateurs en andere begunstigers.
Door middel van correspondentie, mailingbrieven en jaarrekeningen houdt de Stichting
belanghebbenden op de hoogte en betrokken.
De bestuursverslagen en jaarrekeningen zijn openbaar, opvraagbaar en staan op de
website van het CBF en binnenkort ook op onze eigen website.
Onze Stichting heeft een klachtenprocedure. In 2008 en in voorgaande jaren zijn er geen
klachten binnengekomen.
Tot besluit.
Voor een verdere uitleg van hierboven genoemde werkzaamheden verwijzen we naar de
delen 4 t/m 10 van dit bestuursverslag.
4. ACTIVITEITEN.
De procedure betreffende het aanvragen van projecten, zoals reeds afgesproken tijdens
onze bestuursvergadering op 8 november 2001 met pater Jef Laevens, toen nog Provinciaal van de paters Scheutisten in Kananga in Congo, wordt redelijk goed gevolgd. Buiten
de Provinciale Raad om wordt geen enkele projectaanvraag door onze Stichting geaccepteerd, laat staan goedgekeurd! Elk project moet eerst bij de Provinciale Raad van de Paters Scheutisten in Kananga worden ingediend en door die raad worden goedgekeurd.
Daartoe verzamelen pater Daniël Feijs en pater Adrien Aernouts voor de financiële commissies van de Provinciale Raad de projectaanvragen voor resp. de regio West Kasayi en
de regio Oost Kasayi. De financiële raad keurt de aanvragen goed of wijst ze af, waarna
de goed gekeurde projecten worden getekend. In bepaalde gevallen worden de aanvragen nog voorzien van waardevol commentaar, hetgeen onze besluitvorming op de bestuursvergadering alleen maar vergemakkelijkt.
Toch wordt er nog wel eens een naar onze mening onvolledig toegelicht project aangeboden, waardoor wij aarzelen om onze goedkeuring te geven. Daarom zijn wij heel blij dat
halverwege 2009 pater Frans Douwen toegetreden is tot ons bestuur. Hij kent de situatie
ter plaatse, kent zijn mensen en geeft ons bij twijfel de broodnodige informatie. Luisterend
naar de stem van pater Frans Douwen met zijn 35-jarige ervaring in Congo geeft ons
Bestuur nu met een geruster hart zijn goedkeuring aan de vele meestal kleine projectaanvragen.
Pater provinciaal, Oscar Nkolo, heeft ingezien dat pater Daniël Feijs gelukkiger is in een
parochie en heeft hem benoemd tot pastor van St. Luc in een arme buitenwijk van Kananga. Hij blijft wel onze contactpersoon in Congo. Het e-mail verkeer gaat nu via pater
Cosmas Malissa, de provinciaal econoom. De samenwerking met pater Cosmas Malissa
verloopt heel prettig. Hij bericht meteen aan onze penningmeester wanneer de toegekende subsidiebedragen via Scheut Brussel naar onze rekening in Kananga zijn overgemaakt.
5
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5. BESTEDINGSVERSLAG
In 2009 werd er vanuit Nederland aan EPB-Subsidies € 166.330. bijgeschreven op de
rekening ENTRAIDE PAYS-BAS de l’Économat Provincial CICM-KASAYI, CONGO RDC.
Het uit vrijwillige bijdragen opgebouwde totale bedrag is beschikbaar gesteld aan de opvolgers van Pater Jan Peeters in Congo. Zo konden er veel projecten uitgevoerd worden
in het aartsbisdom Kananga, het aartsbisdom Mbujimayi en de bisdommen Luebo, Luiza,
Mueka en Kabinda.
U kent ons opbouwwerk, dat zich richt op de vier pijlers van onze grote voorganger, Pater
Jan Peeters: landbouw en veeteelt, sociale en medische dienst, werkscholen en het pastoraal werk. Het afgelopen jaar hebt u berichten van ons gekregen die vooral over de eerste drie pijlers gaan. Daar steken wij inderdaad ook heel veel van onze tijd en energie in.
Het duurt bijvoorbeeld lang, soms wel één of twee generaties, voordat nieuwe ideeën over
landbouw en veeteelt echt ingang vinden bij de mensen. De sociale en medische dienst
kent een groot financieel probleem: van de overheid hoeven wij niets te verwachten. En
de werkscholen zijn zó belangrijk voor de toekomst van de jeugd! Als je met je handen
kunt werken, dan valt er altijd wel iets te verdienen. Daar hameren wij voortdurend op en
gelooft u me: de jonge mensen snappen het!
In deze tijd van wereldwijde financiële crisis kan de vierde poot, het pastorale werk, de
mensen een extra steun bieden. Voor ons missionarissen is het daarmee ook begonnen.
En omdat de werkelijkheid om nog meer vraagt dan alleen geestelijke verzorging, zijn wij
vanzelf begonnen met ontwikkelingswerk. Het één kan gewoonweg niet tot bloei komen
zonder het ander. Wat een tegenstelling tussen Europa en Afrika! Bij u lopen de kerken
leeg, kerkgebouwen worden afgebroken of verbouwd tot museum of kantorencomplex. In
mijn parochie in Kananga worden elke zondag 3 diensten gevierd met in totaal 1.000 bezoekers. En iedere ochtend om zes uur komen een 150-tal kinderen, jongeren en volwassenen er de nieuwe dag aan de Heer opdragen. In de grotere parochies zijn de aantallen
navenant groter. Voor de Congolezen is de Godsverbondenheid de grond van hun bestaan. Zij vinden een gebedsdienst nooit te lang duren. Ook al moeten zij te voet komen
(twee tot drie kilometer in de stad; vijf tot tien kilometer in het binnenland) - nooit is het
hun te ver of te veel. Het onderhoud van de kerkgebouwen is voor onze arme parochies
een onmogelijke opdracht. Daarom zijn wij blij met de financiële steun die sommigen van
u speciaal hiervoor bestemmen. Voor veel parochies bestaat de enige kerkverlichting uit
het licht van een kaars of een petroleumlamp. Zelfs in de stad Kananga, want de elektriciteit is er schaars en duur. Met uw hulp is er in tien kerken zonne-energie aangelegd. Het
is een ware uitkomst en het werkt uitstekend in de tropen. Wij zijn erg dankbaar voor die
extra steun aan het pastorale werk. Het is een erkenning voor het uitgangspunt dat het
sociale en het pastorale werk elkaar niet uitsluiten maar juist aanvullen. Voor de missiekerk blijft de eerste opdracht: "Aan de armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd".
Daar hoort vanzelfsprekend bij dat de mensen in de gelegenheid gesteld worden ook verder iets van hun leven te kunnen maken.
Tijdens de binnenlandse oorlog tussen 1997 en 2002 werden scholen geplunderd. Daarbij
werden de schoolbanken door de rebellen in stukken gehakt om daarmee het vuur onder
hun potje te stoken. Voor de plaatselijke bevolking is het al moeilijk om brandhout te vinden en al helemaal om timmerhout te krijgen. Werden daarom de scholen gesloten? Nee,
de leerlingen bleven komen en zaten op de grond met hun schriften op de knie. Plundering, het ontbreken van materiaal, leraren die maar af en toe betaald worden... niets houdt
de mensen tegen om naar school te gaan. Zij hebben er van geproefd en zij willen dat
maar al te graag blijven volhouden. Hoe de leerkrachten blijven functioneren is me een
raadsel. Soms betalen de ouders van de leerlingen in natura: een kip, wat eieren, groente.
6
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Zelf werken ze na schooltijd met de hele familie op hun veldje of zij houden er een handeltje op na. Kazadi Mushiba Urbain heeft nu een project gestart: "De school van morgen
bouwen we samen met de plaatselijke bevolking". Zo mogen ze weer dromen van een
nieuwe toekomst. Een volk wil leven, door alle moeilijkheden heen.
De jeugd heeft de toekomst zegt men. Scholing staat dan ook als eerste op
ons programma: in Muene-Ditu zijn de zusters begonnen met de bouw van
een lagere school om ter vervanging van de in slechte staat verkerende leslokalen een solide gebouw neer te zetten van 10 lokalen van duurzaam materiaal. In 2010 hopen we de school te kunnen afbouwen. In het aartsbisdom
Kananga zijn 648 Balami, leken aan wie de Kerk de leiding van een christelijke plattelandsgemeente toevertrouwt werkzaam in 22 missieposten. Zij zijn
de pastorale werkers in de vele dorpen en proberen door mentaliteitsverandering oude gewoontes die in strijd zijn met hedendaagse opvattingen af te
zwakken, waardoor er minder meisjes op erg jonge leeftijd trouwen, er minder lange rouwperiodes zijn en er geen zondebokken bij ziektes gezocht
worden. Ook organiseren zij vormingsdagen voor boeren en voor mensen
die een huisje willen bouwen. De strijd tegen Aids, evangelisatie en vorming
staan dit jaar centraal. De Balami helpen de bevolking zijn menselijke, sociale rechten te verdedigen. Wij steunen de plaatselijke radio in Kananga die
door een verbod op reclame alleen met steun van giften kan uitzenden: 12
vaten dieselolie voor een generatoraggregaat.
Opleiding en vorming

€

Bijna 30 jaar geleden in december 1981 heeft Maman Angélique drie kinderen bij haar in huis genomen, één jongen en twee meisjes. Nu zorgt zij voor
meer dan honderd kinderen: weeskinderen, straat-kinderen. Het is veel werk
geworden: gezondheidszorg, eten en drinken, kleding, schoolbezoek en veel
praten met familie om ze weer terug in het normale, sociale leven te krijgen.
Waar dat laatste niet lukt, worden de kinderen begeleid in hun studie zodat
zij in ieder geval later voor zichzelf kunnen zorgen. Maman Angélique is een
geweldig mens. Een aantal kinderen, die in dit Centrum zijn opgegroeid,
hebben inmiddels een staatsdiploma gehaald. Andere vinden na hun schooltijd werk en kunnen trouwen. Sommige worden zo de economische pijler
voor hun familie die hen eerst zo verachtte, beschuldigde van hekserij en die
ze zelfs aan hun lot overliet. Kinderen met afwijkingen worden zo soms weer
geaccepteerd als heel gewone mensen. Daar kan het hele centrum trots op
zijn! Het weeshuis ‘Mamu Angélique’ is op dit moment een opvang- en verzorgingshuis voor 46 jongens en 37 meisjes tussen de 4 en 15+ jaar, van
wie 63 wees- en 20 probleemkinderen. In het wees- en opvanghuis ‘Bena
Dianyi’ in Muene-Ditu wonen kinderen die geen ouders meer hebben: zij zijn
vaak gehandicapt, verstoten, op de vlucht geslagen, verloren geraakt of aan
hun lot overgelaten. Het is een groep van 65 jongens en 38 meisjes in de
leeftijd van 5 tot 17+ jaar. Acht lichamelijk gehandicapten in Lueta kregen
hulp om hun mogelijkheden in de maatschappij te verbeteren. We hielpen
met rolstoelen, materiaal voor een schoenmakerij, naaimachines, rollen stof
en naaibenodigdheden om ze in een opvang- en leercentrum te begeleiden
naar een zelfstandig bestaan. De Zusters van Notre Dame de Grâce in Mbujimayi vroegen onze steun om door familie in de steek gelaten gehandicapten te helpen. Ze hadden geen geld, waren te arm om totaal versleten matrassen, dekens en linnengoed te vervangen. Pater Jacques Mévis helpt
zieke mensen die bij hem thuis d.w.z.bij het Provinciehuis in Kananga aan7
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kloppen, omdat zij te arm zijn om voor zichzelf te zorgen, met hulp voor aanschaf van medicijnen en voor verpleging.
Charitatieve zorg

€

43.000

€

4.000

De medische dienst kan niet draaien zonder onze bijdragen. De mensen zijn
te arm om medische hulp en verzorging te betalen. De zusters Carmelitessen kregen voor hun gezondheidscentrum een bijdrage voor de aankoop van
een vrieskist om daar vaccins en andere producten in te bewaren Dokter
Mulaji kreeg onze steun voor de aankoop van 160 golfplaten en 20 kilo spijkers, voor het transport over zeer slechte wegen van Muene-Ditu naar zijn
geboortedorp Kalunda en voor de arbeidskosten om het gezondheidscentrum en de materniteit op te knappen
Medische dienst
Ook het pastorale werk gaat ons ter harte: veel initiatieven worden vanuit de
kerk ondernomen. Vaak gaat dit hand in hand met vormingsbijeenkomsten
die door de kerk gegeven worden. De parochie Johannes van het Kruis
vroeg om hulp om de gevaarlijke omheiningsmuur aan de oostzijde van de
kerk te reconstrueren en om sloten te kopen voor 9 deuren. Voor de zonnepanelen die nog in zeer goede staat zijn waren 2 accu’s, 8 buizen en aanvullend materiaal nodig. Een zijgevel van de parochiekerk van de missie in
Tshikula is volledig ingestort. De bevolking hier is arm zodat het onderhoud
op de lange baan was geschoven. Nu moest er snel geholpen worden om de
muur te herbouwen. Ook de bestrating buiten de kerk van 68m x 15m x 12m
moest aangepakt worden om verdere schade te voorkomen. Gelukkig kon
men voor een deel gebruik maken van de oude stenen Tubuluku is nog een
jonge parochie: de kerk St. Célestin is gebouwd met hulp van onze Stichting
Vrienden van Pater Peeters. Nu is er hulp gegeven voor het aanschaffen van
een tabernakel, een koorlessenaar, het altaar, een kast, een tafel en verder
wat banken en stoelen. De pastorie van de parochie St. Benjamin in Bilomba
was er slecht aan toe en moest nodig gerenoveerd worden. Het regenwater
liep door de scheuren in de muren, viel door de gaten in de golfplaten op het
dak en dat versnelde het roestproces. De vaak natte plafonds kwamen deels
naar beneden en de muren waren vies. Daarom kregen de mensen steun
voor vervanging van de golfplaten op het dak, voor vernieuwing van de plafonds in de kamers, voor aanschaf van verf en voor de aanbouw van 2 douches en een toilet.
Het tehuis van de broeders van St. Joseph in Mikalayi moest nodig opgeknapt worden want het regenwater sijpelde langs de muren, veel dakpannen
waren kapot en muren scheurden. De broeders zorgen voor zieken en jongeren. Wij steunen hen nu voor de aankoop van cement, golfplaten met spijkers, verf en voor het aantrekken van bekwame arbeidskrachten. In Kananga
is het religieus centrum dit jaar afgebouwd met de aankoop en het plaatsen
van deuren, met de aanleg van electriciteit en met de bouw van enkele toiletten. Sinds de oprichting in1984 van de parochie St. Alphonse in de wijk Kamayi beschikte men amper over douche en toilet. Ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de parochie kregen de mensen financiële hulp voor de
aanleg van 2 douches en 2 toilettes. De zusters van Bethanië zorgen in hun
4 communauteiten in Mbujimayi, Ngandajika, Bena Mpunga en Mpoye in
Oost-Kasayi voor vrouwen in problemen en voor totaal verwaarloosde, in de
8
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steek gelaten weduwen. Ze wonen in oude gebouwen die vandaag de dag
bijna onbewoonbaar zijn geworden. De zusters zijn begonnen met het repareren van het klooster in Mbujimayi door het vernieuwen van het dak met
balken en golfplaten. De reparatie van het gebouw zelf zal daarna nog voor
heel wat problemen zorgen.
De parochie St. Damien in Basabasodia Mbujimayi vroeg steun voor het afbouwen van de zaal die door 500 mensen voor velerlei doeleinden te gebruiken zal zijn. Een waar ontmoetingscentrum voor jong en oud. De fundamenten zijn al in 2008 gelegd. Nu moeten de muren worden opgetrokken, moet
het dak worden geplaatst en dan volgt de afwerking. Sinds de oprichting in
1967 van de parochie St. Pierre et Paul in Mwene-Ditu, bisdom Luiza, kwamen de mensen bijeen in een strohut, onder bomen of op een binnenplaats
in de volle zon. Men was begonnen met de bouw van een grote vergaderzaal
van 30 bij 10 meter met daarnaast een kantoor van 9 bij 5 meter. We gaven
financiële hulp voor de afbouw: voor het verhogen van de muren, voor het
pleisterwerk, voor de bestrating rondom. De mensen zorgden zelf verder
voor 215 golfplaten, 176 planken en 4500 bakstenen, voor zand en zij betalen de arbeidskosten.
Het bouwcomité van de jonge parochie St. Esprit/Kamukungu in Luputa/Mbujimayi was begonnen met de bouw van de kerk: het metselen van de
muren en het plaatsen van het golfplatendak. De afmetingen van de kerk zijn
28 x 12 x 6m. Daarnaast komen twee bijgebouwtjes van 5 x 4 x 3 m. zodat
het geheel samen een kruis vormt. De afwerking: omvat het pleisteren van
binnen- en buitenmuren, het kalken van de muren, het schilderwerk en de
bevloering. Wij helpen met de aanschaf van cement, kalk, zand, kiezel, verf
en voor de salarisjes van de metselaars.
Het tehuis C.I.C.M. Mgr. G. Kettel is in 1968 gebouwd om confraters op te
vangen, die werken in de omringende parochies op 40 tot 180 km afstand en
regelmatig naar het opvanghuis komen voor aankopen, voor autoreparaties,
voor een paar dagen rust of voor bezinningsdagen. Om het huis draaiende te
houden, vroeg men ons om wat extra ‘huisgeld’ om de dagelijks kosten te
betalen. Vooral voor de priesters van het diocees die niet kunnen terugvallen
op familie of parochianen. Verder was wat geld nodig voor enkele verbeteringen binnenshuis.
Sinds 2001 is het tijdelijke opvanghuis van het bisdom Luiza in Kananga de
permanente verblijfplaats geworden voor priesters uit Luiza die studeren aan
de Universiteit Notre Dame in Kananga. Dit tehuis biedt plaats aan maximaal
2 studenten omdat er slechts 2 kamers zijn met daarnaast enkele voorzieningen. En... bij elke regenbui dreigde het dak in te storten en daarbij komt
nog het gevaarvan inbraak omdat deuren en ramen niet beveiligd zijn. Zij
kregen onze steun voor het aankopen van 10 zakken cement, 10 golfplaten,
10 bussen verf en wat geld voor metselaars en timmerlieden.
Pastoraal werk

€

In de parochie St. Luc Dikongayi in de wijk Lukonga van Kananga is woningnood. Het is bijna onmogelijk hier een nieuw huisje te bouwen met materialen die lang meegaan. We hebben geholpen met het herstellen van huisjes
door het vernieuwen van daken, het dichten van scheuren in muren, het op9
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nieuw bepleisteren, het aanleggen van vloeren. De mensen leveren zand en
kiezel. Daarnaast vragen we aan de deelnemers van het project een financiele bijdrage van 20%,
Het weeshuis ‘Orphelinat Maman Kapi’ in Mwene-Ditu zorgt al sinds 1985
voor de opvang van kinderen. Rondzwervende kinderen - weggejaagd van
huis, beschuldigd van hekserij, aan hun lot overgelaten na het overlijden van
moeder - kunnen hier terecht. Er wonen 123 kinderen. Maman Kapi vroeg
onze steun voor de bouw van ‘duurzame’ toiletten omdat men niet eindeloos
kan doorgaan met steeds maar weer andere gaten her en der in de grond te
graven. De toiletten worden gebouwd naar het model « Unicef ». De hele
stad Mbujimayi lijdt onder een vreselijk tekort aan water. Opvang van regenwater is een bittere noodzaak. Voor de communauteit in Bonzola/Mbujimayi
was een grote regenbak gemaakt. Daarbij rekende men op voldoende levering van electriciteit maar er wordt door de stad geen stroom meer geleverd.
Voor voldoende waterdruk binnenshuis moest de regenbak op een hoger
niveau worden geplaatst zodat men niet meer met emmertjes water naar
boven hoefde te lopen. Onze hulp werd gevraagd voor een zware draagconstructie op betonpalen.
In Afrika is veel zon en daardoor kunnen veel projecten gebruik maken van
zonne-energie. Op veel plaatsen zie je ze verschijnen: de zonnepanelen met
accu's. Het maakt de mensen minder afhankelijk van olie en onderhoud voor
zware dieselaggregaten. De zon is gratis, alleen de aanschaf kost geld, maar
het heeft een immense impact op het dagelijkse leven. Dat er licht is om bij
te leren en te lezen is al heel wat; voor een ziekenhuis is licht onontbeerlijk
om op alle tijden een spoedoperatie te kunnen doen; voor een parochiehuis
of een school is het een geweldige oplossing voor avondbijeenkomsten. Veel
van deze projecten maken gebruik van zonne-energie. Om U te laten zien
hoeveel dit er al zijn zullen we ze hier gecomprimeerd vermelden.
Zonnepanelen+materialen+installatie voor: het noviciaat van de zusters in
Muene-Ditu; voor de kerk en pastorie van St. Jean Vianney in Kamponde;
voor het Moederhuis van de zusters CIM Luiza; voor het opvanghuis
C.I.C.M. in Tubondo; voor het doorgangshuis van Scheut inTubondo; voor de
parochie St. Jules in Bitanda; voor de missiepost St. Pierre in Demba; voor
kerk en pastorie Ste Marie in Tshibala; voor kerk en pastorie in parochie Mikele; voor materniteit en gezondheidscentrum in Kanyuka om ook 's-nachts
zieken te kunnen helpen. Veel mensen in Congo krijgen oogproblemen wanneer ze dag in dag uit na 6 uur ‘s avonds intensief werken en studeren bij het
zwakke licht van stormlampen of kaarsen, weer andere krijgen last van astma door rook en walm. Goed licht is dan ook een zegen. Zonnepanelen
daarom voor de zusters van Luiza. Ook het klein seminarie in Kabwe vroeg
onze steun om de studiezalen te voorzien van goed licht door installatie van
zonnepanelen; brandstof om generatoraggregaten ‘s avonds draaiende te
houden wordt immers bijna onbetaalbaar. Aankoop en installatie van zonnepanelen, accu’s en hulpstukken voor het noviciaat van de zusters Carmelitessen. Aankoop en installatie zonnepanelen voor het Noviciaat van de
broeders CFD Luiza. Aankoop en installatie van zonnepanelen voor de zusters CIM in Dibandishi Aankoop en installatie zonnepanelen, accu’s en hulpstukken in kerk en pastorie in parochie Mikele.tussen Kananga en Mwene –
Ditu. De parochie Ste Thérèse in Nganza kreeg steun voor de aankoop van
een luidsprekerinstallatie in de kerk zodat de arme parochianen niet langer
10
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iedere week een extra bijdrage bij elkaar moeten harken om de benodigde
apparatuur te huren!
Wij steunden ook nog de volgende kleine aanvragen. In de parochie St. Jean
Bosco is een begin gemaakt met het begeleiden van sportieve activiteiten
van kinderen en jongeren. In de parochie Martyrs Nganza in Kananga kreeg
men steun voor het aanschaffen van sportkleding. De parochie Ste Albertine
in Tshilumba vroeg ondersteuning van sportieve activiteiten voor persoonlijke
en sociale ontplooiing. Steun ook voor vorming en ontwikkeling van jongeren
door sport en spel in de parochie Munkamba-Fwa St. Jean Baptiste. Een
steuntje ook voor de afwerking van het kantoortje naast de lagere school St.
Léonard in de wijk Tubondo, Mbuyimayi.
We boden hulp aan honderden gedetineerden in de strafgevangenis van
Mbuyimayi en in huizen van bewaring in de naaste omgeving door aanschaf
van medicijnen, gedragen kleding en ook zeep voor de absoluut noodzakelijke hygiëne. In de parochie Christ Roi in Ndeshae levert de watermaatschappij sinds jaren geen water meer; men leeft daar van het water dat opgevangen wordt in een vat wanneer het regent; daarom zijn er 2 waterbakken geplaatst voor kerk en alle omwonenden.
De parochie Ste Croix in in Musangilayi kreeg een bijdrage voor de aanschaf
van het materiaal om een lage klokketoren te bouwen. De parochie Sts Pierre et Paul kreeg een kleine bijdrage voor het herstel van scheuren op de
veranda van de pastorie. Een welverdiende ondersteuning aan arme vrouwen en kinderen van militairen die naar Oost-Congo gestuurd worden. Men
vroeg onze steun om de geluidskwaliteit in de grote kerk Notre Dame vanTshimbulu (Oost Kananga) en in de kerk Notre Dame in Zuid-West-Kananga te
verbeteren met goede geluidsapparatuur. Om Aidsprojecten voor te bereiden
in de Oost-Kasayi een geringe reiskostenvergoeding voor pater Adrien Aernouts uit Muene-Ditu, Luiza.
Veertien vrouwen, door Aids getroffen, worden sinds 3 jaar geholpen door
het project ‘mantelzorg’ van Cerdes in Kananga. Drie moeders zijn overleden. "Zodra er geld voor is gaan wij weer van start met vijftien vrouwen in
nood.
Sociale werken en kleine projecten

€

47.495

TOTAAL BESTEED:

€ 166.330

Dankzij Uw steun aan het werk van de opvolgers van Pater Jan Peeters in Congo konden
ook in de loop van 2009 weer vele projectaanvragen gehonoreerd en deels ook al gerealiseerd worden. De "hartenkreet" vanuit Congo, dat zij graag meer tijd zouden hebben om
meer te kunnen doen, is geen klacht. Zij zijn blij met alles wat ze wél kunnen doen voor de
ondersteuning van de armen, voor de ontwikkeling van de landbouw, voor de opvang van
straatkinderen. Dit kunnen ze doen dankzij de steun die ze van mensen als u krijgen.
Congo is een mooi land, met veel goede mensen, die een erg moeilijke tijd doormaken.
Uw gift is een positieve bijdrage aan de toekomst van de kinderen en volwassenen in
Congo.
Wij vertelden het U al: Pater Frans Douwen is als lid van ons bestuur toegetreden. Wij
hebben er een goed geïnformeerd iemand in gevonden, want tot voor kort werkte hij zelf
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in de Kasayi, net als Pater Peeters destijds. Hij kent de mensen bij naam, weet wie hij
moet aanspreken om ons van de vorderingen op de hoogte te houden en hij doet dat met
plezier en vol overgave. Zo zijn wij extra verzekerd van de juiste informatie op het juiste
moment en kunnen wij trouwe donateurs zoals u goed op de hoogte houden van de gebeurtenissen daar.
We moeten steeds opnieuw kiezen waar we ons geld (uw geld dus) voor gebruiken, want
er is zo veel te doen voor zo veel mensen! Dankzij steun uit Nederland kunnen mensen in
Oost en West Kasayi overleven en zelfs meer dan dat: zij zetten kleine stapjes in de goede richting!
Voor uw blijvende hulp: heel hartelijk dank!
Stichting Vrienden van Pater Peeters,

A.P. Tomà, penningmeester A. Rops, voorzitter
De grote wens van Pater Jan Peeters was dat de Congolezen na hem zouden kunnen doorgaan met het onderwijs aan armen, de opvang van zieken en de wederopbouw van een
school, een weeshuis, werken aan een betere leefomgeving voor ‘zijn’ mensen. Dankzij
mensen als u komt dit uit. Het zijn allemaal misschien kleine zaken, maar de oplossing van
veel kleine zaken maakt dat grote problemen gemakkelijker op te lossen zijn.
De mensen hebben een flinke steun in de rug gekregen door de bijdrage die u hebt gegeven. Het is een financiële en morele steun! Hartelijk dank daarvoor.
6. OVERZICHT LIQUIDE MIDDELEN IN CONGO
Stand op 1 januari 2009

€

11.964,80

Verstrekte EPB-Subsidies in 2009
Terugstorting EPB 647
Rectificatie EPB 586 (2008)

€
€
€

166.330,00
371,00
1.344,20

Bestedingen in Congo in 2009

€

- 169.488,51

Stand op 31 december 2009

€

10.521,96
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7. BEGROTING 2010
BATEN EIGEN FONDSENWERVING

Begroting
2010
€

Giften, schenkingen
Nalatenschappen

170.000
15.000
185.000

KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING
Directe verwervingskosten
Reservering wervingskosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

20.000
10.000
5.000
35.000

In procenten van de baten uit eigen fondsenwerving

18,9%

RESULTAAT EIGEN FONDSENWERVING

150.000

Aandeel in acties van derden
Renteopbrengsten van spaarrekeningen

150.000
3.000

TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING

153.000

BESTEDINGEN
Subsidies, te verstrekken aan projecten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

160.000
-

TOTAAL TE BESTEDEN AAN DOELSTELLING
Verwacht tekort
TOTAAL

160.000
-7.000
153.000

Afname vrij te besteden vermogen

-7.000
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8. BELEID INZAKE VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN
De Stichting Vrienden van Pater Peeters probeert op allerlei manieren (in de praktijk
voornamelijk via donateurbrieven) geld in te zamelen teneinde de beloofde som naar
Congo te kunnen sturen. De Stichting heeft daarbij als uitgangspunt om een bepaald netto
bedrag op te halen en daarbij over het geheel niet meer dan 25% kosten te maken. Stichting Propagandabureau Breda staat garant voor een gemiddeld totaal kostenpercentage
van maximaal 25%.
Om de toekomst veilig te stellen is het zaak op tijd te investeren in het zoeken van nieuwe
donateurs. Dat is enige jaren niet gebeurd. Daardoor is het kostenpercentage van de
Stichting in feite kunstmatig op een (te) laag cijfer gehouden. Vuistregel is dat de helft van
alle kosten besteed dient te worden aan het op peil houden van het donateurbestand. Als
de Stichting daarbij steeds onder de 25% kosten in totaal blijft dan is dat heel goed te verantwoorden: gemiddeld 12,5% voor contact met de donateurs en andere (vaste) kosten
en 12,5% voor het in stand houden van een trouw donateurbestand.
KOSTEN/BATEN AFGELOPEN JAREN
Er wordt steeds zodanig begroot dat het kostenpercentage gemiddeld beneden de 25%
blijft. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de kosten en opbrengsten van de afgelopen drie
jaar meegenomen worden in de weging van het kostenpercentage.
Definitieve cijfers over 2007
Definitieve cijfers over 2008
Definitieve cijfers over 2009
Begroting 2010 (zoals weergegeven in de meerjarenbegroting)
Totaal over 4 jaren

€
€
€

opbrengst
215.478
216.915
178.117

€
€
€

€
€

185.000
795.510

€
€

kosten
42.961
18.444
15.600
35.000
112.005 14,1 %

Alleszins binnen de grenzen van 25% kosten.
De Stichting Vrienden van Pater Peeters is bijzonder veel dank verschuldigd aan de directie en medewerkers van het Propaganda Bureau Breda voor de ontwikkeling en organisatie van de diverse mailings!
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9. VERSLAGGEVING 2009 + OVERZICHT BESTEDINGEN AFGELOPEN JAREN
De Stichting Vrienden van Pater Peeters werkt sinds jaar en dag met een procedure die
het onze begunstigers én het Centraal Bureau Fondsenwerving duidelijk maakt dat de
geldbedragen, die naar de Missieprocuur van de Paters Scheutisten in Oost en West Kasayi (Rép. Dém. du Congo) worden overgemaakt, terecht komen op de plaatsen waar
onze begunstigers het voor bedoeld hebben!
In 2003 was pater Jef Laevens c.i.c.m., provinciaal overste van de paters Scheutisten in
Oost- en West-Kasayi, onze toegewijde contactman. Nooit heeft hij - en hierbij volgde hij
het voorbeeld van zijn confraters Scheutisten over een lange reeks van jaren - bij onze
Stichting kosten in rekening gebracht voor al het extra bemiddelingswerk in de Kasayi.
Hij verzamelde projectaanvragen en legde ze met advies voor aan de Provinciale Raad,
want volgens de regels, vastgelegd in de Overeenkomst tussen de paters Scheutisten in
R.D.Congo en de Stichting Vrienden van pater Peeters in Nederland, worden uitsluitend
projectaanvragen met de goedkeuring van de Provinciale Raad door onze Stichting in
behandeling genomen. Hij verzamelde de bestedingsverslagen en stuurde ze ons toe.
Alleen op deze wijze kon in de loop der jaren een groot onderling vertrouwen worden opgebouwd.
Per 1 januari 2004 heeft pater Daniel Feys c.i.c.m. de taak van contactman met onze
stichting van de provinciaal overste overgenomen. Pater Feys is een oude bekende van
onze Stichting omdat wij al een aantal jaren met hem samenwerkten in Mikalayi bij de
uitvoering van kleine projecten op het gebied van eenvoudige woningbouw. Het was voor
hem dan ook een vanzelfsprekende zaak om de spelregels zoals vastgelegd tussen
Scheutisten in de Kasayi en onze Stichting (Entraide Pays-Bas) volledig over te nemen.
En wel vanaf het begin van zijn verantwoordelijke taak, die hij had aanvaard op verzoek
van de provinciaal overste van de Paters Scheutisten in Oost+West Kasayi (R.D. Congo).
Op 18 februari 2004 schreef hij ons:
“We nemen ons voor een strenger toezicht te houden op de uitvoering van de projecten.
In Kananga en omstreken zullen we dit zelf meer doen. Elders kan een confrater het doen
of een betrouwbaar medewerker, metser, schrijnwerker”. In de bestedingsrapporten die
wij sindsdien van hem ontvingen, spreekt hij over de controle op de uitvoering van projecten door hemzelf en/of door medewerkers, zoals leden van de provinciale raad, afgevaardigden vanuit verder afgelegen en minder gemakkelijk bereikbare of toegankelijke gebieden.
Bij grotere projecten worden de door Entraide Pays-Bas verleende subsidies in meerdere
schijven uitgekeerd aan de begunstigden. Voordat het tweede deel van de subsidie wordt
uitgekeerd, moet elke begunstigde een gedetailleerd en verantwoord verslag maken over
het gebruik van de verleende subsidie van de eerste schijf. Aan het eind van de werkzaamheden wordt een algemeen rapport verzonden naar Entraide Pays-Bas.
In 2006 ontvingen wij van de Provinciale Raad 35 goedgekeurde projecten voor een totaalbedrag van € 150.530. De 5 grootste subsidieaanvragen gingen naar het Weeshuis
Maman Angélique in Mbujimayi € 20.000, naar het Weeshuis Bena Dianyi in Mwene Ditu
€ 16.000, naar verzorging van zieken en behoeftigen in ziekenhuis en omgeving van Mbujimayi en Tubondo € 17.000, naar het Alfabetiseringsproject rond Mbyjimayi € 12.000 en
naar dakvernieuwing van de kerk Mingu-Kasanyi te Tshikapa € 11.070. De overige, kleine
30 projecten ontvingen een gemiddelde subsidie van € 2.482.
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In 2007 ontvingen wij van de Provinciale Raad 44 goedgekeurde projecten voor een totaalbedrag van € 173.610. De 5 grootste subsidiebedragen gingen naar het Weeshuis
Maman Angélique in Mbujimayi € 20.000, naar het Weeshuis Bena Dianyi (‘les miens’) in
Mwene Ditu € 16.000, naar de verzorging van zieken en behoeftigen in het ziekenhuis van
Mbujimayi en omgeving van Tubondo € 12.850, naar het Alfabetiseringsproject en de
vorming van jongeren in 17 centra rond Mbujimayi € 12.000 en naar Mingu-Kasanyi in
Tshikapa voor een grondige onderhoudsbeurt van de parochiekerk € 11.000. De overige,
kleine 39 projecten ontvingen een gemiddelde subsidie van € 2.609.
In 2008 ontvingen wij van de Provinciale Raad 52 goedgekeurde projecten voor een totaalbedrag van € 177.493,95. De 5 grootste subsidiebedragen gingen naar de Bouw van
de Lagere School Basabasodia in Mbujimayi € 10.500, naar het Weeshuis Maman Angélique in Mbujimayi € 20.000, naar het Weeshuis Bena Dianyi (‘les miens’) in Mwene Ditu
€ 11.500, naar het Alfabetiseringsproject: de vorming van jongeren in 17 centra rond Mbujimayi € 10.000 en naar de bouw van 5 klaslokalen van de lagere school in de arme parochie St. Luc in Kananga € 10.000. De overige, kleine 47 projecten ontvingen een gemiddelde subsidie van € 2.457.
In 2009 ontvingen wij van de Provinciale Raad 57 goedgekeurde projecten voor een totaalbedrag van € 166.330. De 4 ‘grote’ subsidies gingen naar het Weeshuis Maman Angélique in Mbujimayi € 25.000, naar het Weeshuis Bena Dianyi (‘les miens’) in Mwene
Ditu € 10.000, naar de Missie van Tshikula voor herstel van een gevelmuur van de parochiekerk € 10.000, naar de parochie St. Damien Basabasodia voor de afbouw van een
ontmoetingscentrum € 10.000. De overige, kleine 53 projecten ontvingen een gemiddelde
subsidie van € 2.100. Van meerdere projecten ontvingen wij in 2009 en 2010 verslagen
van ontvangstbevestigingen, van dank en van bestedingen.
Vanwege het groeiende aantal (kleine) projecten heeft onze Stichting in 2009 een nieuw
formulier in gebruik genomen waarop na goedkeuring van de projecten door de Provinciale Raad van de Paters Scheutisten in Congo én door de Stichting Vrienden van Pater
Peeters in Nederland al deze projecten voortaan op één gezamenlijke lijst worden geplaatst, zodat in een oogopslag het verdere verloop van alle projecten kan worden gevolgd. In kolom 1 staat het projectnummer EPB xxx, in kolom 2 een korte samenvatting
van het project, in kolom 3 het verleende subsidiebedrag, in kolom 4 het door de aanvrager ontvangen subsidiebedrag, in kolom 5 de ontvangstbevestiging door de aanvrager, in
kolom 6 een woordje van dank (?), in kolom 7 de bevestiging van de eindrapportage van
zowel uitvoering als financiering van het betreffende project. Dit alles naar onderstaand
voorbeeld van ons verantwoordingsverslag.
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Demandes d'aide Fondation Entraide Pays-Bas approuvées par GP CICM + St. Vrienden van Pater
Peeters 2009
Rapportage Projets 2009 EPB 617-EPB 646/1-30 + EPB 647 + EPB 648
1
EPB
2
3€
4 € 5 Acc.R. 6 Merci? 7 Rapports
Kananga: formation permanente des Ba618 lami
5.700
X
X
X
X
Kananga: Radio Diku Dietu, radio commu620 nautaire
3.960
Muene-Ditu: construction école primaire
621 (1ère tr.)
8.800
M.C.Lueta/Luiza: assistance aux handica622 pés
1.500
623 Muene-Ditu: Orphelinat Bena Dianyi
10.000
624 Mbujimayi: Orphelinat Maman Angélique
25.000
X
X
Lukalaba: centre pour handicapés 'Dikasa
625 Dimpe'
2.000
X
Malades + Pauvres Maison Provinciale,
626 Kananga
4.500
X
XX
Bikuku: achat congélateur conservation
627 vaccins
1.500
Masonzo: achat tôles pour Centre Santé628 Maternité
2.500
X
X
X
X
Par. St.Jean: réconstruction mur + répara629 tion électr.
1.900 2.144
X
X
XX
Tshikula: réconstruction façade église pa630 roissiale
10.000
X
X
XX
Dit verantwoordingsverslag vormt uiteindelijk te samen met de toegestuurde rapporten
een uitgebreid verslag over de afhandeling van de projecten van 2009 !
Het zal echter voor een aantal aanvragers van kleine projecten van 500, 600 of 1300 euro’s niet altijd eenvoudig zijn om vanuit de ‘brousse’ alle verantwoordingsgegevens via
Kananga door te geven naar onze contactman pater Frans Douwen in Schilde, zodat hij
ze op de verzamellijst kan invoeren.
Veertien aanvragers van de projecten EPB 646/1 tot EPB 646/16 ontvingen elk een subsidie van € 1.300 voor de (her)installatie van een elektriciteitsvoorziening en twee aanvragers ontvingen hiervoor elk € 2.300. Voor de concrete uitvoering van deze projecten levert
de Missieprocuur vaak belangrijke, onderdelen vanuit een centraal inkooppunt, zoals bij
voorbeeld zonnepanelen en accu’s. In dit soort gevallen is het dan vaak eenvoudiger om
de verantwoording van uitvoering en financiering over te laten aan onze contactmannen
pater Daniël Feys voor West Kasayi en pater Adrien Aernouts voor Oost Kasayi.
Het totale subsidiebedrag voor deze 16 projecten bedraagt € 23.400. Dit is voor onze
Stichting het bedrag van één groot project ! Vanwege de noodzakelijke transparantie vragen wij onze contactman Daniël Feys om een eindrapportage over dit hoge bedrag !
Wij zijn er van overtuigd dat pater Daniël Feys met volle inzet de afspraken nakomt om
het traject van projectaanvraag tot en met eindrapportage nog transparanter te maken
voor onze begunstigers én voor het Centraal Bureau Fondsenwerving.
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De Provinciale Raad van de Paters Scheutisten in Oost en West Kasayi, de missieprocurator pater Cosmas Malissa op de Missieprocuur in Kananga voor de hele Kasayi en onze
contactman namens de Provinciale Raad pater Daniël Feys in Kananga staan met al hun
kennis van het land en met al hun toewijding aan de mensen achter het hele traject van
aanvraag tot en met eindverslag.
Daarom draagt het Bestuur van de Stichting Vrienden van Pater Peeters graag de eindverantwoordelijkheid voor de transparantie en toegankelijkheid van hun verslaggeving,
voor de bereikte resultaten van de bestedingen en voor wat wij als instelling met onze
beperkte middelen jaar in jaar uit bereiken voor de arme mensen ter plaatse dankzij de
gaven van onze begunstigers vanaf 1978.
10. BELEIDSPLAN 2010
Sinds een aantal jaren kunnen vele aanvragers in de Kasayi gebruik maken van een
standaard formulier (zie verderop) voor het aanvragen en presenteren van een project. In
een brief van 8/3/2010 van pater Daniël Feys aan pater Frans Douwen lezen wij zijn voorstel om ook nog andere kant-en-klare formulieren (‘formulaires-type’) op te stellen.
In 2010 hopen wij daarom onze aanvragers nog een tweetal andere standaardformulieren
aan te bieden: één voor de ontvangstbevestiging van hun goedgekeurde aanvraag en
van de daarvoor verstrekte subsidie (cf. lid 8 in het verantwoordingsverslag de kolommen
3, 4, 5.) en één voor ‘de eindrapportage van zowel uitvoering als financiering van het betreffende project’ (cf. lid 8 kolom 8).
Misschien zouden onze contactmannen in Oost en West Kasayi deze 3 formulieren dan
gelijktijdig kunnen aanbieden aan elke project/subsidieaanvrager, zodat iedereen vanaf
het eerste ogenblik precies weet hoe de projectaanvraag dient te verlopen vanaf het begin
tot aan het eindrapport via de 3 formulieren. Op deze wijze wordt het nakomen van de
voorschriften gemakkelijker gemaakt voor iedereen die van huis uit niet zo’n vlotte pen
heeft of die vanwege drukke bezigheden niet veel tijd zou hebben. De invulling van de
formulieren 2 en 3 vraagt dan immers niet al te veel moeite en tijd meer.
In nauwe samenwerking met ons administratiekantoor, het Propaganda Bureau Breda,
hebben wij als Stichting Vrienden van Pater Peeters eind 2006 het idee opgevat om via
kleine wervingsacties nieuwe vrienden te vinden die structureel willen meehelpen het leven van een kleine groep aids-patiënten in Congo én hun directe omgeving zo aangenaam mogelijk te maken. "In de hoofdplaats Kananga in de regio West-Kasayi is een
groep mensen opgestaan die om zich heen kijkt en ziet hoe hele gezinnen worden overgelaten aan hun trieste lot. Deze ‘mantelzorgers’, vrouwen geboren en getogen in Kananga, hebben elkaar gevonden en zijn vastbesloten er een eigen, positieve bijdrage aan te
leveren. Onder het motto: elke mens telt! Hun doel: samen een groep Aids-patiënten in de
directe omgeving goed begeleiden. Dus niet groots aanpakken en proberen voor alle zieken oppervlakkig iets te willen betekenen, maar heel bewust ervoor kiezen om voor een
aantal mensen hun leven en dat van hun directe omgeving zo aangenaam mogelijk te
maken. Deze patiënten krijgen daarbij medische begeleiding met bijvoorbeeld Aidsremmende geneesmiddelen en advies voor de verzorging. Ook zorgen de mantelzorgers voor
eten en drinken als de zieke niet meer zelf op het land kan werken of water kan halen, en
zij doen het huishouden waar dat nodig is.” Dit schreven wij in onze eerste wervingsbrief 2
dagen voor Wereld Aids-dag op vrijdag 1 december 2006.
Begeleid en gestuurd door de kennis en sympathie van pater Jacques Mévis, Scheutist,
sinds vele jaren werkzaam in Kananga en samenwerkend met het ziekenhuis Cerdes –
Centre de Recherche en Développement et en Entraide Sociale - , hebben wij gekozen
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voor het project “ACTION-SIDA-CERDES”, ‘micro projet: prise en charge des personnes
vivant avec le VIH/SIDA’ omdat dit kleinschalig gebracht kan worden en omdat het een
bepaalde groep mensen kan binden met één doel in plaats van de vele, gespreide problemen waarvoor de Stichting Vrienden van Pater Peeters zich inzet. Wij hopen hierdoor
een hechtere binding te bereiken met de nieuwe donateurs als die eenmaal geworven
zijn.
In de begroting van 2009 was een post ‘Reservering wervingskosten’ van € 15.000 opgenomen. Hiervan is in 2009 geen gebruik gemaakt. In de begroting van 2010 is voor deze
post opnieuw een bedrag van € 15.000 opgenomen. De werving van nieuwe begunstigers
is in ontwikkeling. Cf. lid 7. ‘Beleid inzake vrij besteedbaar vermogen’.
Voor 2010 zijn er in de Kasayi geen andere, toekomstige ontwikkelingsprojecten, geen
andere activiteiten dan de gebruikelijke gepland. We gaan door met de bekende soort, de
bekende aard van de meestal toch wel erg kleine projecten van de achter ons liggende
jaren. De lijsten met projecten of bestedingen in de jaren 2010, 2011 zullen vooralsnog
geen afwijkende ontwikkelingen of activiteiten te zien geven. In het tegenovergestelde
geval zal de Provinciale Raad (le ‘Gouvernement Provincial du Kasayi’) ons van te voren
hiervan in kennis stellen en om onze goedkeuring vragen. En dan zal het resultaat van het
overleg worden opgenomen in een volgend meerjarenbeleidsplan.
Wat de projecten voor de komende jaren betreft verwijzen we naar de Beginselverklaring
van de Overeenkomst tussen de Stichting Vrienden van Pater Peeters en de Provinciale
Raad van de Paters Scheutisten in de Kasayi: “De Stichting ‘Vrienden van Pater Peeters’
doet een uitdrukkelijke keuze voor de armste bevolkingsgroepen van de Kasayi. De gebieden waaraan bijzondere aandacht gegeven moet worden, zijn de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verbetering van de positie van de vrouw,
Gezondheidszorg,
Verbetering van landbouw en veeteelt,
Vorming van handwerklieden en hun uitrusting,
Onderwijs in het algemeen,
Vorming van de jeugd,
Activiteiten op sociaal gebied,
Tenslotte, maar niet op de laatste plaats, het pastorale werk.

In het Bestedingsverslag 2009 - een gecomprimeerde versie van de 57 gesteunde projecten (cf. lid 4) - komen al deze gebieden terug. En in de lijst van de inmiddels goedgekeurde projecten/bestedingen voor 2010 zien we dat in de aangevraagde, goedgekeurde en
gesubsidieerde projecten opnieuw aandacht wordt gevraagd voor dezelfde gebieden.
Zoals afgesproken dient elke projectaanvraag de handtekeningen te dragen van de aanvrager én die van een lid van de Provinciale Raad van de Paters Scheutisten in de Kasayi. De medeondertekenaar controleert namelijk zelf of via zijn medewerkers de uitvoering van het project en de besteding van de toegekende subsidie. De projecten van 2009
dragen allen de signatuur van de Provinciaal Overste van de Paters Scheutisten in Oost
en West Kasayi.
Onze jarenlange ervaring toont aan hoe betrouwbaar de Paters Scheutisten zijn zowel bij
het goedkeuren van de projectaanvragen als bij de controle op de bestedingen en het
naar ons toesturen van de eindrapportages.
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De bijdragen van onze begunstigers zijn bij hen in veilige, betrouwbare, doelmatige, integere, doelgerichte handen!
Tot slot: aanvullende informatie over de eindrapportage. Naast het gebruik van het ons
sinds jaren vertrouwde formulier voor projectaanvragen (zie hieronder) heeft het Bestuur
via pater Marcel Mesdagh c.i.c.m. nader overleg gepleegd met Scheut/Kasayi om elke
goedgekeurde projectaanvraag ook als uitgangspunt te nemen bij het formuleren van het
eindrapport.
Date : . . . . . . . . . . ENTRAIDE PAYS-BAS (les Amis du Père Jan Peeters cicm)
PROJET: EPB . . . ( le numéro choisi par le Gouvernement Provincial CICM)
1. Description du lieu et des circonstances:
2. Le groupe cible:
3. Le contenu du projet:
4. La participation de la population à l'élaboration et à la réalisation du projet:
5. La continuation du projet: (par la population?) (faudra-t-il encore des subsides?) :
6. LE MONTANT ESPÉRÉ ET JUSTIFIÉ:
7. Nom, adresse et fonction du demandeur ainsi que le nom d'un membre du GPCICM
8. Engagement : compte-rendu de l’emploi des subsides au moment de la finalisation
du projet ou quand EPB le demande ;
9.
La Province CICM du Kasayi joue un rôle d’intermédiaire entre le demandeur du
projet et l’organisme d’entraide EPB aux Pays-Bas/en Hollande.
10. Date et signatures :
Via onze contactman pater Daniël Feys wil het Bestuur de projectaanvragers vragen om
in hun tussen- of eindrapportage gewijzigde omstandigheden, feiten en cijfers in de onderdelen 1 t/m 7, die in de loop van de uitvoering van het project duidelijk zijn geworden,
te vermelden.
Het eindrapport wordt in dit geval teruggekoppeld naar de aanvraag. Heel vaak zullen er
in onze kleine en snelle projecten, duidelijk in tijd en doel omschreven, (cf. de bestedingslijsten van 2006, 2007, 2008) geen specifieke, meetbare wijzigingen bij 1 t/m 7 te vermelden zijn. Mochten er wel afwijkingen en veranderingen hebben plaatsgevonden, die niets
afdoen aan het resultaatgerichte doel, dan lezen we die graag in de verslaggeving. Subsidiegelden, overgemaakt voor duidelijk omschreven en goedgekeurde doeleinden, kunnen – onder normale omstandigheden - niet eenzijdig worden bestemd voor andere doelen.
Samengevat:
a.aanvraagformulier en eindrapportage worden naast elkaar gelegd;
b.in het eindrapport wordt, indien nodig en mogelijk, teruggekoppeld naar de verschillende
onderdelen van de aanvraag, d.w.z. naar de beschrijving van plaats en omstandigheden,
naar de doelgroep, naar de inhoud van het project, naar de deelname van de bevolking,
naar het vervolg van het project, naar de subsidie, naar de aanvragers.
Wij vragen echter wel aandacht voor wat pater Daniël Feys ons schreef in zijn brief van 24
oktober 2007:
“In uw jaarverslag 2006 steunt u op de kontrole van de voorstelling en de uitvoering van
de projekten. Een juiste voorstelling en onkostenberekening, vooral voor de bouwprojekten, is voor onze mensen zeer moeilijk. Er bestaan geen gespecialiseerde bureaus. Er
bestaan zogezegd gespecialiseerde bureaus die veel kosten en de kosten van het projekt
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fel overdrijven. Soms laat ik een projekt herwerken. Of vraag een aanvulling aan. Maar
voor projekten in het binnenland is dit zeer moeilijk: moeilijke wegverbindingen, geen
postdienst, geen gsm noch internetverbindingen.
Voor wat de kontrole op de uitvoering betreft kunnen we meer doen. Vele projekten voeren we zelf uit, of we leveren de materialen zoals: zonnepanelen, batterijen, golfplaten.
Voor afgelegen projekten kunnen we die kontrole minder doen, langs o.a. fakturen en
foto’s.”
Tot slot: wij zijn veel dank verschuldigd aan de huidige Provinciaal Overste van de Paters
Scheutisten in Oost en West Kasayi Pater Oscar Nkolo c.i.c.m., aan de leden van de financiële commissies van de Provinciale Raad van de Paters Scheutisten en met name
aan Pater Daniel Feys c.i.c.m. voor al het werk dat zij te samen met zo grote inzet verrichten voor de relatie tussen “de armste bevolkingsgroepen van de Kasayi” (cf. Beginselverklaring Overeenkomst tussen de Stichting Vrienden van Pater Peeters en de Provinciale Raad van de Paters Scheutisten in de Kasayi) én onze Stichting.
Zij vormen onze BORG naar onze begunstigers, onze weldoeners en naar het Centraal
Bureau Fondsenwerving waarvan wij het keurmerk dragen.
Bestuursvergadering Ulvenhout juli 2010
Stichting Vrienden van Pater Peeters

Stichting Vrienden van Pater Peeters geldt voor de fiscus als een erkend goed doel: voor giften en legaten zijn wij geen
belasting verschuldigd en voor u is de hele gift aftrekbaar voor zover uw giften aan goede doelen de 1% van uw inkomen
teboven gaan. De Stichting is opgenomen op de ANBI-lijst (zie: www.anbi.nl) onder de naam "Stichting Vrienden van
Pater Peeters". Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) beoordeelt grote en kleine instellingen op kosten en bestedingen en verstrekt het CBF-Keur als aan hun regels voldaan wordt. Stichting Vrienden van Pater Peeters is één van de
goedgekeurde instellingen en mag dus het CBF-Keur voeren. Als u het wenst sturen wij u graag een jaarverslag toe.
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BALANS PER

2009
€

ACTIEF

2008
€

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN
Rente
Nalatenschappen

6.301
9.000

5.758
10.200
15.301

LIQUIDE MIDDELEN
Rabobank rekening-courant
ING-bank rentemeerrekening
ING-bank

TOTAAL

15.958

(1)
956
237.693
1.029

732
241.620
2.826
239.678

245.178

254.979

261.136

27 juli 2010

31 DECEMBER

2009
€

PASSIEF
EIGEN VERMOGEN

2008
€

(2)

Reserves

250.125

253.938

KORTLOPENDE SCHULDEN
EN OVERLOPENDE PASSIVA
Bureaukosten
Accountantskosten
Bank- en girokosten

1.901
2.677
276

TOTAAL
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3.900
2.606
692
4.854

7.198

254.979

261.136
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Werkelijk
2009
€

Begroting
2009
€

Werkelijk
2008
€

BATEN
BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

(3)

Giften, schenkingen en nalatenschappen
Rente-opbrengsten

171.816
6.301

196.000
4.000

199.057
5.758

SOM DER BATEN

178.117

200.000

204.815

166.330

170.000

217.380

91,2%

80,0%

90,7%

15.600

40.000

18.444

8,8%

20,0%

9,3%

181.930

210.000

235.824

-3.813

-10.000

-31.009

LASTEN
(4)

BESTEED AAN DOELSTELLING
In procenten van de baten uit eigen fondsenwerving

WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving

(5)

In procenten van de baten uit eigen fondsenwerving

SOM DER LASTEN
RESULTAAT
BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 2009

-3.813

ONTTREKKING RESERVES
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ALGEMEEN
ACTIVITEITEN
De stichting heeft ten doel gelden in te zamelen voor financiering van projecten die door
de Provinciale Raad van Paters Scheutisten (C.I.C.M.) in Kananga (Rép. Dém. du Congo)
worden voorgesteld. Onder projecten worden verstaan: projecten in het kader van materiele hulpverlening en projecten op het gebied van het pastorale werk.

JAARVERSLAGLEGGING
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening is opgesteld
overeenkomstig de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

ALGEMEEN
De in de balans opgenomen posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarden, voorzover
niet anders vermeld.

VORDERINGEN
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde minus een eventuele voorziening voor oninbaarheid.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

RESULTAAT
Ontvangsten worden verantwoord in de periode waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Uitgaven zijn in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
De baten uit giften, schenkingen en nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar
waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld zonder dat de door de stichting
gemaakt kosten in mindering zijn gebracht.
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BALANS
1. LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen staan direct ter beschikking van de instelling.
2. EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen kan bestaan uit reserves en fondsen. Aangezien het bestuur in principe de bestemming kan bepalen van de te besteden gelden, binnen het door de gevers
aangegeven doel, is het saldo van de nog te besteden gelden gerubriceerd onder de reserves.
Alle door de stichting ingezamelde gelden zijn bestemd voor Congo.

RESERVES
Het verloop is als volgt:
2009
2008
€
€
a. continuïteitsreserve
125.000
125.000
b. bestemmingsreserve door het bestuur te bepalen volgens
doeleinden
c. overig besteedbaar vermogen
128.938
159.947
bij/af overig besteedbaar vermogen: resultaat
-3.813
-31.009
Saldo per 31 december

250.125

253.938

Het saldo van deze reserve wordt conform de doelstelling gebruikt voor de verbetering
van de levensomstandigheden van de armste bevolkingsgroepen van de Kasayi.
Van het saldo is binnen het kader van de doelstelling een deel bestemd voor toekomstige
wervingskosten.

NIET IN DE BELANS OPGENOMEN VORDERINGEN
In 2008 is een donateur overleden. De stichting is erfgenaam volgens het testament van
de donateur. Op balansdatum bestaat het recht op een nalatenschap ad ongeveer
€ 31.500 minus de kosten van boedelafwikkeling en inkomstenbelasting 2008.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Werkelijk
2009
€

Begroting
2009
€

Werkelijk
2008
€

3. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
Giften en schenkingen
Nalatenschappen
Rente-opbrengsten van spaarrekeningen

171.816
6.301

181.000
15.000
4.000

170.468
28.589
5.758

178.117

200.000

204.815

166.330

170.000

217.380

166.330

170.000

217.380

4. BESTEED AAN DOELSTELLING
Verstrekte subsidies

5. KOSTEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE
Porti
Drukwerk
Enveloppen
Kosten giroverwerking
Bureaukosten
Bankkosten incl. ola’s

4.862
753
226
1.809
2.882
1.644
12.176

5.703
900
270
1.443
3.721
1.932
35.000

13.969

ALGEMENE KOSTEN
Accountantskosten
Bestuurskosten
CBF kosten
Notariskosten
Overige algemene kosten

2.677
295
425
27
3.424
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27
5.000
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ANALYSE RESULTAAT UIT EIGEN FONDSENWERVING
De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2009 ten opzichte van 2008 met € 26.698 afgenomen. Dit is een resultante van een daling van de giften en schenkingen met € 27.241
waartegenover een stijging van de renteopbrengsten staat van € 543.

Ulvenhout, 27 juli 2010.

Stichting Vrienden van Pater Peeters
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OVERIGE GEGEVENS

27 juli 2009

Aan het bestuur van Stichting
Vrienden van Pater Peeters
te Ulvenhout

ACCOUNTANTSVERKLARING
OPDRACHT
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2009 (blz. 22 tot en met blz. 27) van
Stichting Vrienden van Pater Peeters te Ulvenhout bestaande uit de balans per 31 december
2009 en de winst-en-verliesrekening over 2009 met de toelichting gecontroleerd.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”.
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden
van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in
de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht.
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en
zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate
van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang
bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant,
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico´s van afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor
het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van
de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die
niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting.

28

Aan het bestuur van Stichting
Vrienden van Pater Peeters
te Ulvenhout

ACCOUNTANTSVERKLARING (VERVOLG)
Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de
toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen
die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld
van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
OORDEEL
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Vrienden van Pater Peeters per 31 december 2009 en van
het resultaat over 2009 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
“Fondsenwervende instellingen”.

Breda, 27 juli 2010
MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.

w.g. W.J.W. van Egeraat RA
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