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Bestuursverslag 2019 

 
Over ons 
In 2019 is een nieuw bestuur aangetreden. Toby en Gé zijn daarin de oude en ervaren kern en de 

een nieuwe instroom bestaat uit:  Theo, Jan, Eva en Paul én we hebben er zin in. Graag bedanken 

we het voorgaande bestuur, Iris, Edita en Thomas dat ze BenG-ballen in 2018 in de lucht hebben 

gehouden.   

  

Gé Mol (en Gemma den Boer) – de constante factor bij BenG 

Toby Frielink – voorzitter 

Theo Waegemaekers – secretaris 

Jan Lange – Penningmeester 

Eva Boumans – Fundraising en communicatie 

Paul Heuts – Website en communicatie 

 

Meer over het nieuwe bestuur op de website: 

https://bengprojecten.nl/over-ons/  

 

We hebben de taken verdeeld en gaan in wisselende  

combinaties samenwerken: 

 

Jan,  Toby en Gé gaan in nauw overleg met Chandra Sekaran van MERDS in India de geldstroom 

van BenG een stap verder verleggen naar verzelfstandiging. Verleggen naar het geven van leningen 

om een eigen (small) business op te zetten. Met microkredieten kunnen meer vrouwen een eigen 

inkomen verwerven. Belangrijke ‘winst’ is dat het geleende geld terugvloeit naar MERDS. zodat de 

middelen in India beschikbaar blijven om opnieuw uit te lenen.  

 
Activiteiten 

In 2019 kwam het nieuwe bestuur drie maal bij elkaar voor regulier overleg. Daarnaast was 
er contact onderling met het vorige bestuur over overdracht en doorstart van BenG. Veel 
aandacht ging uit naar het realiseren van een nieuwe website. Met onze partner MERDS in 
India is het budget voor 2019 overeengekomen en zijn er discussies gevoerd over 
fondswerving in India. Ook is er gezocht naar mogelijkheden om de projecten 
zelfvoorzienend te maken. Helaas is, ondanks alle inspanning van MERDS en BenG, niet 
gelukt om via het Indiase LetzChange platform substantiële Indiase donaties binnen te halen. 
Verder is er in 2019 weer veel energie ingezet om het Merds Garment Centre (MGC) verder 
te ontwikkelen tot een project dat kostendekkend kan draaien en inkomsten kan generen.   

https://bengprojecten.nl/over-ons/
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Onze projecten in 2019 
 
Micrkrediet. waaronder Cows for Kids(CfK) 
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 2018. Het terugbetaalde geld is weer 

ingezet in 2019 voor nieuwe microkredieten. 

In 2019 liepen er 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.  De aflossing van 
deze leningen loopt tot medio 2020. Totaal verstrekt   krediet is Rs. 265.000  (ca. € 3.300) 
waarvan eind 2019 Rs. 188.080 was afgelost, circa 70%. 
Eind 2019 is er aan een groep van 16 vrouwen een microkrediet  verstrekt van Rs. 80.000 (€ 1000) 

voor een project dat gevlochten 
palmbladeren produceert voor 
dakbedekking. De lening werd 
verstrekt op 6 oktober 2019. De 
aflossingsperiode is maximaal 
12 maanden en gaat in zodra 
de productie op gang is 
gekomen. Dat wil zeggen van 
november 2019 tot november 
2020. Er is met de groep 
afgesproken dat als ze het 
bedrag binnen de 
afbetalingstermijn kunnen 
terugbetalen zij een ander 
krediet kunnen krijgen voor 
hetzelfde doel. 
 

 

 

 

MERDS Garment Centre (MGC)  

In januari 2017 is het MERDS Garment Center (MGC) gestart met een BenG donatie voor vijf 
professionele naaimachines. Er is een training aan vijf gemotiveerde naaisters gegeven. Het doel 
was dat het MGC zich zou ontwikkelen tot een zelfstandige coöperatie en alleen in de startfase 
van 1 a 2 jaar door BenG gesubsidieerd zou worden.  In 2018 werd een subsidie van Rs. 60.000 
verstrekt. Vanaf 2019 zou het MGC zelfstandig moeten gaan draaien.   
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In de loop van 2019 heeft het MGC een wisselend aantal orders binnengehaald. die echter nog 
steeds onvoldoende waren om rendabel zelfstandig te kunnen draaien.  Eind 2019 is er contact 
gelegd met een afnemer van katoenen boodschappentassen ter vervanging van plastic. Ook India 
stapt af van plastic.  
Of deze nieuwe productielijn leidt tot de gewenste verzelfstandiging van het MGC is nu nog niet 
bekend. BenG heeft echter wel besloten vanaf 2020 de subsidie aan het MGC in zijn geheel te 
stoppen.  

 
 

Drop Out Centre 

In 2019 gingen 50  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 2018-2019 waren als 

volgt:   

 

DOC STUDIERESULTATEN 2018-19  
GROEP 

(Standard) 

AANTAL 

STUDENTEN 

SCHOOL 

VERLATERS 

GEZAKT  GESLAAGD 

6th Std* 9 - - 9 

7th Std 10 - - 10 

8th Std 8 - - 8 

9th Std 10 - - 10 

10th Std 8 - - 8 

11th Std 4 - - 4 

12thStd 1 - - 1 

TOTAL 50   50 

*In India is 6th Standard gelijk aan groep 8 in het 

Nederlands onderwijssysteem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  6 
www.bengprojecten.nl                       
NL73 INGB 0000 534 534   
KvK 41154578 (Stichting Boys & Girls Town)                                                      

Studiebeurzen  

In totaal ontvingen vijftien geselecteerde studenten een studiebeurs van sponsors uit 
Nederland. In april 2019 slaagden 7 studenten uit het studiejaar 2018/2019; geen enkele 
student is gezakt.  Twee studenten behaalden het diploma B.COM.C.A (bachelor bedrijfskunde 
en accounting). De andere vijf behaalden achtereenvolgens:  
- BSc (Information Technology) 
- BSc MATHEMATICS (bachelor wiskunde) 
- BSc PHYSICS (bachelor natuurkunde) 
- 12th standard (afronding middelbare school)  

- Nursing (verpleegkundige)  

 
Vrijwillgers activiteiten 
Vrijwilligers hebben in januari 2019 zowel afgestudeerde als nieuwe studenten bezocht en 
geïnterviewd. De sponsors ontvingen hiervan verslag.  
 
De volgende studenten ontvingen een beurs in het studiejaar 2019/2020: 

S.No. Name College course Project Period 
R2014-30 A.Murugambal Gandhigram University Dindigul  MSC Computer  Science 2018-2020Apr (2 

Years) 

R2016-44 Devika NPR B.Ed (completedBSc Maths) 2018-2020 (2 Years) 

R2016-49 Patchaiammal elementary school 6th (in DOC?) 2017-25 

R2017-51 S.Oviyasree Madurai Kamaraj University M.Com  (Completed BCom 
CA) 

2018-2019 (2 Years) 

R2017-53 S.Sakthivel M.K. University MELLUR BA Economics 2017-20 (3 years) 

R2017-56 S.Anusiya (ex DOC) Nehru memorial college Trichy  B.SC .Computer 2018-2021 (3 Years) 

R2017-57 C.Nandhini (ex DOC)  Govt.college. Melur B.Com CA (Compl.12th st in 
DOC) 

2018-2021(3 Years) 

R2017-58 S. Shobanadevi 
Meenakshi women's college. Madurai. 

B. Sci Chemistry 2019-2022 (3 years) 

R2017-59 N. Yuvakarthiga Meenakshi College Madurai B.A History  2017-2020 (3 years) 

R2018-62 K.Mani (ex DOC) SBM college of Engineering at Dindigul  Mechanical engineering 2018-2022 (4 years)  

R2018-63  R.Vijayamuthukumar (ex 
DOC) 

Madurai Kamaraj University BsC catering/hotel mgmt 
CRAFT 

2019-2020 April 

R2019-64 Gayathri CMA Nat. Management College. Erode charted account 2019-2023 (4 years) 

R2019-65 K.Nagalaksmi Sacred Heart College Rediapatty Bachelor Degree B.Com 2019-2022 (3 years) 

R2017-50 S. BanuPriya Alagappa University. Karaikudi Master Degree Commerce 2019-2021 (2 years) 

R2019-66 S. Sangavi NPR College Natham B.Sc Physics 2019-2022 (3 years) 
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In 2018 is door het bestuur besloten om de directe 1 op 1 sponsoring uit te faseren en over te gaan 

op algemene sponsoring van het project. Dit omdat het 1 of 2 keer per jaar schrijven van  een 

update van elke gesponsorde student(e) te arbeidsintensief was. Alle sponsors zijn op de hoogte 

gebracht en in staat gesteld om hun huidige gesponsorde student te blijven ondersteunen tot 

afronding van de studie. In studiejaar 2018-2019 waren nog 12 van de 15 studenten 1 op 1 

gesponsord, in studiejaar 2019-2020 7 van de 15. 

Verder verandert er niets aan het beurzenproject, informatie over de voortgang van de studenten 

komt In de nieuwsbrieven en op de website. 

 

 

 

3K-fonds 

Via het 3k-fonds zijn pensioentjes uitbetaald aan zeven ouden van dagen in Athoor en 
omstreken.  Er is hulp verleend voor studie aan kinderen die b.v. hun schooluniformen of 
schoolgeld niet konden betalen. Er zijn een aantal sponsors die tijdens bezoek aan India hun 
studenten persoonlijk hebben leren kennen en de wens hebben dat hun donatie. die vrijwel de 
gehele studiekosten dekt Rechtstreeks naar hun student gaan. Dat kan alleen via het 3K fund 
geregeld worden via het maatwerk dat onze vertegenwoordigers ter plaatse kunnen regelen.  

 
Communicatie en evenementen 

In december 2019 is de nieuwe website van BenG (www.bengprojecten.nl) ontwikkeld en 
online gegaan. Naast informatie kunnen bezoekers via een blog optie ook direct 
communiceren over de projecten 
Via de Facebook pagina van BenG (https://www.facebook.com/bengprojecten.nl) volgen 
circa 400 vrienden op Facebook de gebeurtenissen bij BenG. Via de besloten Facebook 
pagina houden wij circa 300 belangstellenden op de hoogte van ontwikkelingen binnen BenG 
en vooral de algemene ontwikkelingen in India op het gebied van onze projecten. Voor 
(ex)vrijwilligers is er een besloten Messenger groep voor uitwisseling van informatie. 
 

Vrijwilligers 

In januari 2019 hebben vijf vrijwilligers zich ingezet voor de BenG Projecten in India. Vier van hen 
kwamen in het kader van hun minor opleiding Global Development Issues aan de Fontys 
Hogeschool.  Milou, Rosa, Amber. Joy en Lia van de Fontys Hogeschool bezochten 
de projecten. Ze interviewden studenten, legden een daktuin aan op het DOC voor het kweken van 
groenten,  maakten films,  bezochten de Cows for Kids projecten en het Drop Out Centre, 
onderzochten verbeterde communicatielijnen en lokale fondswerving in India. De vijfde 
vrijwilligster Trees,  een professionele trainster in mindfulness deed crowdfunding in Nederland en 
verzorgde mindfulness trainingen in het DOC en NPR College 
 

http://www.bengprojecten.nl/
https://www.facebook.com/bengprojecten.nl
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Verzelfstandiging van MERDS en fondswerving in India 

Onze Indiase counterpart MERDS heeft in 2019. samen met BenG weer hard gewerkt aan het 

opzetten van zelfstandige fondswerving in India. Ook in 2019 heeft MERDS weer deelgenomen aan 

de  “Battle of the Buffet” een groot benefiet diner in Chennai via de Indiase fondswerving site: 

https://letzchange.org/nonprofits/muthamil-education-and-ruraldevelopment-society.  

Hiervoor heeft Chandra. de projectleider van MERDS. met hulp van vrijwilligers uit Nederland. een 

intensieve training  gevolgd in het presenteren van een pitch. Ondanks alle inzet heeft dit nu toe 

niet geleid tot een substantiële bijdrage aan donaties vanuit India. 

 

 

 

Financien 2019 

De inkomsten uit donaties in 2019 tonen een verlaging van ruim € 1600 ten opzichte van 2018 

ondanks dat 2019 het economisch gezien niet slechter ging met Nederland.  De belangrijkste reden 

van verminderde inkomsten wordt mogelijk veroorzaakt door de tijd die gestoken is in het vormen 

van een nieuw bestuur waardoor geen tijd overbleef voor meer intensieve fondsenwerving. 

Het eigen vermogen nam in 2019 ca. € 2800  af ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat werd 

veroorzaakt door hoger uitgaven aan projectkosten in India met het Drop Out Centre dat in 2019 

van vijf naar zes dagen per week ging draaien.    

 

Op de volgende bladzijden een weergave van de balans en winst en verlies rekening BenG 

projecten 2019 

 

  

https://letzchange.org/nonprofits/muthamil-education-and-ruraldevelopment-society
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Balans en winst en verlies rekening BenG projecten 2019 
 
BALANS       

       

 2018  2019  2018 2019 

 €  €  € € 

        

ING Bank 19,066  16,219 
Eigen 
Vermogen 36,747 33,905 

ING Bank plus 17,681  17,686    

        

        

        
Totaal 36,747  33,905 Totaal 36,747 33,905 

        

        
VERLIES EN 
WINSTREKENING      2018 2019 
              

      € € 

Ontvangen Donaties        

        
Vrije donaties      4,350 7,455 

CFK/Microkrediet      5,422 2,167 

Pensioenen/3K Fund      1,979 1,445 

Drop Out Centre      2,558 998 

Actie Matthias/DOC       466 

Studenten een op een      2,620 2,119 

Sudiebeurzen voor vrouwen      1,686 2,286 

        
Totaal      18,615 16,936 
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Kosten 2018  2019  2018 2019 

 € € € €    €     € 

       
 
       

Projecten India 12,578  16,348 *   
Project 3K Fund 3,000   3,000     

  15,578  19,348   

       

       
Boekverschillen -96      
Promotie 96      
Software 244  148    
Algemeen 0  35    
Bankkosten 194  251    
Rente -18   -22     

  420  412   

       
AF:     15,998 19,760 

       
BATIG SALDO 2018     2,617  
NEGATIEF SALDO 2019      -2,824 
 
 
        
*) In september 2018 is € 501 overgemaakt aan MERDS ter ondersteuning van het BoB/LetzChange event op 6-9-2018.  

Deze € 501 was een voorschot op het budget van 2019 en is dienovereenkomstig verminderd op projectkosten India  2019.   

In 2019 had MERDS dus in totaal € 16.348 + € 501 = € 16.849 te besteden.    
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Financiële  verantwoording BenG uitgaven India 2019 

uit het 3K-- fund.    
• De inkomsten zijn via rechtstreekse overboeking van BenG naar het 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 (3K fund) en 

omvatten o.a. noodhulp. speciale studiekosten vrijwilligerskosten en administratie.  

• De uitgaven voor vrijwilligers en administratiekosten (posten B en C)   zijn ca. € 300 

lager dan in 2018 doordat er alleen in januari 2018 vrijwilligers waren. 

• De uitgaven voor hulp aan ouderen en de studie voor Gayathri worden gedekt 

door  directe 1 op 1 privé sponsoring los van de projecten van  MERDS (posten  E en F) 

 
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.   

         
Financieel overzicht van 1 januari t/m 31 december 2019 UIT IN   
      Euro Euro   
 Opening Balans per 01 januari 2019 257     

A  

Overmaking BenG 3K fund naar rekening 1342201000068  CANARA Bank 

Athoor   2.976 

€3000 -  €24 bankkosten en 

koersverlies 

       
B Administratie kosten BenG India 186     
C Onkosten vrijwilligers en sponsor bezoek 234     
D hulp scholing individuele kinderen   582     
E hulp aan ouderen (pensioentjes) 531     
F 1 op 1 privé studiebeurs Gayathri (gedekt door3 donors) 943     
Sluiting balans per 31-12-2019 (G&G verschuldigd aan BenG) 243     

    TOTAAL 2.976 2.976   
 


