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Bestuursverslag 2018
Beleidswijziging nieuw bestuur
Op de Meet & Greet van april 2018 vond de ceremoniële overdracht aan het nieuwe BenG bestuur
plaats. Het bestuur bestaat uit een jonge
groep ex-vrijwilligers, die allen afkomstig
waren uit de Minor opleiding Global
Development Issues (GDI) aan de Fontys
Hogeschool in Tilburg. In India hebben zij
kennis gemaakt met de BenG projecten ter
plaatse en met de medewerkers van MERDS.
Het nieuwe bestuur bestaat uit Iris Gieling
(voorzitter), Thomas Out
(penningmeester), Lina Mulder
(secretaris) en Editha Saakian
(communicatie). Helaas zag Lina Mulder
kort daarna vanwege persoonlijke
omstandigheden af van verdere deelname. Gé Mol blijft betrokken als Overseas Consultant
BenG Projects. Het oude bestuur bleef in 2018 op de achtergrond beschikbaar voor advies.
Activiteiten
In 2018 kwam het nieuwe bestuur acht maal bij elkaar voor regulier overleg.
Veel aandacht ging uit naar het zoeken naar een nieuwe beleids- en activiteitenvorm. Hiervoor
zijn verkennende gesprekken gevoerd en een aantal discussiestukken geproduceerd. In
december 2018 en januari 2019 hebben Milou Rientjes en Yovela Athalia, twee vrijwilligers van
Fontys GDI, onderzoek gedaan in India naar nieuwe communicatiemogelijkheden.
Projecten 2018
Little Stars School
Het is in India niet meer toegestaan om een pre‐school (kleuterschool) te exploiteren die
onafhankelijk is van een primary school. Ook in situaties waar geen alternatief voorhanden is,
wordt deze wet steeds strenger nageleefd. BenG beschikt niet over voldoende budget om een
nieuwe school te bouwen die
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voldoet aan d eisen van overheid. Na het onderzoeken van verschillende scenario’s is daarom
besloten om de Little Stars School te sluiten met ingang van het nieuwe schooljaar (1 april 2018).
Bij de toelating in 2017 was er al
rekening mee gehouden dat alleen
kinderen in de UKG (Upper Kinder
Garten) door konden stromen naar
de eerste klas van het lager
onderwijs. De 30 leerlingen in het
schooljaar 2017/2018 bestonden
hoofdzakelijk uit UKG kinderen. De
leerkrachten hebben allen een
nieuwe baan kunnen vinden in
2018. Er is afscheid genomen van
hen met een gezamenlijke maaltijd
in Double Dutch Resort, Athoor.

Cows for Kids(CfK) /microkrediet
Het CfK dorp C.Mulaiyur dat in oktober 2016 met 12 gezinnen is gestart heeft zijn lening van
360.000 rupees (ca. € 4900) op tijd afbetaald in oktober 2019. Dit ondanks de gedaalde
melkopbrengst in 2017 en 2018 ten gevolge van de grote droogte. Het terugbetaalde geld wordt
weer ingezet in 2019 voor nieuwe microkredieten.
In 2018 liepen er naast C.Mulaiyur nog zes andere microkredieten die eind 2017 en in de loop van
2018 verstrekt zijn aan vijf gezinnen voor een koe en een kalf en aan één gezin met een uienhandel.
Totaal krediet Rs. 204.000 (ca. € 2500) waarvan 25% eind 2018 was afgelost. In februari en
september bezochten sponsors uit Nederland een aantal Indiase gezinnen die deelnemen aan het
CfK project.
Naaiatelier (MGC)
In januari 2017 is het MERDS Garment Center (MGC) met vijf naaimachines en de training van vijf
gemotiveerde naaisters van start gegaan in de vorm van een coöperatie, die vooralsnog door BenG
bekostigd werd.
In 2018 is nogmaals een subsidie van Rs. 60.000 verstrekt. Vanaf 2019 moet het MGC zelfstandig
kunnen draaien. In februari 2018 deden vrijwilligers Flip van Eijnthoven en Sylvana Heemskerk een
onderzoek naar de bedrijfsvoering en levensvatbaarheid van het MGC en brachten daar een
adviesrapport over uit. In de loop van 2018 heeft het MGC een toenemend aantal orders
binnengehaald die echter nog steeds onvoldoende waren om rendabel te blijven draaien zonder
BenG subsidie en de naaisters een stabiel inkomen te garanderen.
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Drop Out Centre
In 2018 gingen 51 kinderen tussen 10 en 17 jaar naar het DOC, waar ze nu zes dagen per week
onderwijs krijgen in het reguliere curriculum. Aan het einde van de dag krijgen ze een warme
maaltijd. De examenresultaten groep 10, 11 en 12 in van het studiejaar 2017-2018 waren als volgt:
Number of DOC students per grade

nr,

left the scheme

fail

passed

OC children from 6th to 9th standard
10th standard
11th standard
12th standard

42
3
5
10

2
2
2

0
2
2

1
1
6

60

6

4

8

Studiebeurzen 1-op‐1 sponsoring
In totaal ontvingen zeventien geselecteerde studenten een studiebeurs van een 1‐op-1 sponsor
uit Nederland. In april 2018 slaagden 10 studenten uit het studiejaar 2017/2018; geen enkele
student is gezakt. Vrijwilligers hebben zowel afgestudeerde als nieuwe studenten bezocht en
geïnterviewd. De sponsors ontvingen hiervan verslag.
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De volgende studenten ontvingen een beurs in het studiejaar 2018/2019
Name

College

course

Project Period

A.Murugambal

Gandhigram University Dindigul

MSC Computer Science

2017-19 (2 years)

Devika

NPR

B.Ed (completedBSc Maths)

2018-2020 (2
Years)

S.Umamaheswari

St.George college,Madurai

B.COM.C.A

2016-19 (3 years)

Patchaiammal

elementary school

6th (in DOC?)

2017-25

S.Banupriya

NPR

S.Oviyasree

Madurai Kamaraj University

2017- 19 (2 years)
2018-2019 (2
Years)

A.Lavanya

Banking Training college, Madurai

B.COM.C.A
M.Com (Completed Bcom
CA)
Bachelor of Law-Completed
BSc (IT)

S.Sakthivel

M.K. University MELLUR

BA Economics

2017-20 (3 years)

V.Kavitha

NPR

B.SC.MATHS

2017-19 (2 years)

S.Anusiya (ex DOC)

Nehru memorial college Trichy

C.Nandhini (ex DOC)

Govt.college, Melur

B.SC .Computer
B.Com CA (Compl.12th st in
DOC)

2018-2021 (3
Years)
2018-2021(3
Years)

K.Nithiyasri

NPR

B.SC.PHYSICS

S. Shobanadevi

secondary high school

11th &12th (not DOC)

N. Yuvakarthiga

Meenakshi College Madurai
SACRED HEART NURSING COLLEGE,
Madurai.

B.A History

SBM college of Engineering at Dindigul

Mechanical engineering
BsC catering/hotel mgmt
CRAFT

R.Susmitha
K.Mani (ex DOC)
R.Vijayamuthukumar
(ex DOC)

Madurai Kamaraj University

2nd year nursing

2018-2019 (1 Year)

2017-19 (2 years)
2017-2019
(2years)
2017-2020 (3
years)
2017-2019
2018-2022 (4
years)
2018-2021 (3
years)

3k-‐‐fonds
Via het 3k-‐‐fonds zijn pensioentjes uitbetaald en is noodhulp verleend. Uit een donatie die na
afsluiting van het budget 2018 is ontvangen is een studiebeurs eenmalig via het 3k---fonds
betaald. Vanwege de afwijkende timing verliep dit via het 3k---fonds.
Er is ook een startup donatie gegeven aan een weduwe met een gehandicapt zoontje in de vorm
van een naaimachine.
Communicatie en evenementen
In het voorjaar 2018 was Gé in Nederland en is in Amsterdam een Meet & Greet gehouden
voor belangstellenden. Daar heeft het nieuwe bestuur zich voorgesteld.
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Er zijn twee Nieuwsflitsen verzonden naar belangstellenden. Vrijwel alle donateurs ontvingen
een bedankje per mail. De website is aangepast n.a.v. de bestuurswisseling en wijzigingen in
de projecten.
De wet op de privacy (AVG) is in de periode mei t/m juli geïmplementeerd en alle donateurs
en sponsors zijn aangeschreven om hun toestemming te geven nieuwsbrieven en informatie
te blijven ontvangen. 318 sponsors, donateurs en belangstellenden hebben er in toegestemd
in contact te willen blijven met BenG via directe mailing.
Via de Facebook pagina van BenG (https://www.facebook.com/bengprojecten.nl) volgen 387
Facebookers de gebeurtenissen bij BenG. Via de besloten Facebook pagina houden wij 270
belangstellenden op de hoogte van ontwikkelingen binnen BenG en algemene ontwikkelingen
in India op het gebied van onze projecten. Voor (ex)vrijwilligers is er een besloten Messenger
groep voor uitwisseling van informatie.
Vrijwilligers
Een algemene ontwikkeling is dat de Indiase overheid steeds kritischer kijkt naar de
activiteiten van buitenlandse financiers van Indiase projecten. Dit betreft zowel de besteding
van de fondsen als de inzet van vrijwilligers. Bij de inzet van vrijwilligers houden we hier zo
veel mogelijk rekening mee door hen te coachen en te begeleiden. Er is contact gelegd met
nieuwe vrijwilligers door bij de Fontys Hogeschool presentaties te houden over stage
mogelijkheden bij Beng Projecten in India.
Er kwamen in 2018 acht vrijwilligers helpen bij de projecten in India. Vijf daarvan liepen stage, in de
periode december 2018 en januari 2019, in het kader van hun opleiding Global Development Issues
aan de Fontys Hogeschool en drie vrijwilligers kwamen in een sabbatical leave.
Verzelfstandiging van MERDS en fondswerving in India
Onze Indiase counterpart MERDS heeft in
2018, samen met BenG hard gewerkt aan het
opzetten van zelfstandige fondswerving. Dit
bestond uit vernieuwing van hun website
(www.merds.org.in) en de deelname aan
“Battle of the Buffet” een groot benefiet
diner in Chennai via de Indiase fondswerving
site:
https://letzchange.org/nonprofits/muthamileducation-and-rural-development-society
waarvoor Chandra, de projectleider van
MERDS, met hulp van vrijwilligers uit
Nederland, een intensieve training heeft
gevolgd in het presenteren van een pitch.
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Balans en winst en verlies rekening
Balans
(1)

ING rekening 534.534
ING rekening 534.534 Plus
Totaal Liquide middelen

2018

2017

19.066
17.681
36.747

16.371
17.663
34.034

4.350
5.422
2.620
2.558

18.615

4.258
3.487
3.880
545
695
1.690
1.139
320
16.013

17,66
17,66

59,52
59,52

Winst- en verliesrekening
(A)

(B)

Vrije donaties
Donaties Cows for Kids /microkrediet
Donaties Studiebeurzen 1 op 1
Donaties Drop Out Centre
Donaties Kleuterschool Athoor
Donaties Studiebeurzen voor vrouwen
Donaties pensioen / 3k fonds
Donaties naaiatelier
Totaal donaties
Rente op Rabobank (sparen) 3680.161.859
Abn-Amro 60.40.12.446 - opgeheven 2013
Rente op ING sparen
Totaal ontvangen rente

(C) Project uitgaven India Merds*)
ondersteuning van het BoB/LetzChange event - MERDS fundraising 06-09-2018
Project uitgaven 3k fonds - zie specificatie
Project uitgaven Cows for Kids / microkrediet
Project uitgaven Kleuterschool Athoor
Project uitgaven Studiebeurzen 1 op 1
Project uitgaven Drop Out Center
MERDS Garment Centre (MGC)

MERDS expenses
(D)

Totaal Project uitgaven India
Kosten promotie / sponsoring

1.686
1.979

12.077
501
3.000
0
0
(2.345)
(7.361)
( 748)
(1.622)
15.578
96

1.000
(2.091)
(2.151)
(4.557)
(3.394)
(2.509)
(15.572)
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Kosten boekverschillen**)
Kosten abonnement informatiesysteem
Kosten banken en betalingsverkeer
Totaal kosten overhead
(E)

In 2018 is een bedrag van € 2.713 meer ontvangen dan uitgegeven (winst).

*)

2018: Volgens BenG Nieuwe Stijl is in april 2018 het budget van 2018/2019 in zijn
geheel overgemaakt, in totaal € 12.077. € 501 is overgemaakt ter ondersteuning van
het BoB/LetzChange event op 6-9-2018, dit is een voorschot op het budget van 2018.

-96
244
193
437

160
183
343

2017: Ter voorbereiding op BenG Nieuwe Stijl en om tijdig de kosten van het
Naaiatelier te financieren is in december 2016 al het budget 2017 overgemaakt, in
totaal 17.500 Euro. Gelijktijdig is toen ook het 3Kfund van € 3000
overgemaakt.Daarom zijn deze uitgave niet zichtbaar in de projectuitgaven 2017. Het
resultaat over 2016 en 2017 samen is ongeveer 700 Euro winst.

**)

De cursief gedrukte cijfers zijn een specificatie van de projectuitgaven door MERDS in 2017 en 2018.
Correctie op de aanschaf van software

3K Fonds
Verantwoording van projectuitgaven uit het zgn. BenG 3000 Euro potje onder beheer van G. Mol:
De inkomsten zijn via rechtstreekse overmaking van BenG naar het privé bank account No.
1342201000068 in name of MOL G A J DENBOER G, CANARA Bank, Athoor
De posten B, C, D, E en F worden gedekt door het zgn. 3000 euro potje (o.a. noodhulp,
vrijwilligerskosten en administratie).
De post G: dit zijn emergency overmakingen naar MERDS wegens budget tekorten (nagekomen
1op1 beurs + LetzChange steun)
Verantwoording vindt plaats door dit overzicht van uitgaven door G. Mol aan de BenG
penningmeester. Van alle transacties zijn rekeningen en bonnen uit het archief in India
opvraagbaar.
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Tabel 1

Euro Uit
Opening balans per 1 januari 2018
A
G
A
B
C
D
E
F

Euro In
444

Overmaking BenG 3K fonds
Overmaking naar MERDS
Plaatselijke donaties Double Dutch gasten
Administratiekosten BenG India
Onkosten vrijwilligers en sponsorbezoek
Hulp scholing individuele kinderen
Hulp aan ouderen (pensioentjes=OAP)
Startup funding weduwe met gehandicapt kind

2.970
211
0
515
72
1.470
395
115

Sluiting balans per 31-12-2018 (BenG verschuldigd aan
G&G)
Totaal

-251

2.970

2.970

Budget 2019/2020 MERDS
Euro
1. Drop Out Centre (DOC)
2. Studiebeurzen
3. Merds Garment Centre (MGC)
4. Administratie MERDS
5. Compensatie van reeds in 2018, door MERDS
Uitgegeven uit het reeds opgebouwde
CfK/microkrediet fonds
TOTAAL

Rupees

7.671
2.341
0
1.782

589.800
180.000
0
137.000

4.552
16.347

350.000
1.256.800

Op 4 april 2019 is het budget van € 16.347 overgemaakt naar MERDS.
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