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Yojana heeft geen betaalde krachten in 
dienst en werkt met vier onbezoldigde 
bestuursleden. Tot nu toe is het niet gelukt 
het bestuur met een vijfde lid te complete-
ren. Daarover en over de handhaving van 
de continuïteit maken wij ons zorgen. 
Voetbal International Ron Vlaar is actief als 
Yojana ambassadeur. 

Yojana waardeert de inzet enorm 
van de individuele sympathisanten 
die de Yojana belangen beharti-
gen op scholen en bij zusterorga-
nisaties. We konden weer rekenen 
op ca. twintig vrijwilligers die ons 
bij de Yojana-toer terzijde stonden. 
Ook zij ontvingen geen vergoe-
ding. Met de vrijwilligers is naar 
behoefte afstemmingsoverleg. Ze 
zijn actief betrokken bij de keuze 
van het project en de praktische 
zaken rond de activiteit zelf. 

Het aantal vrijwilligers is te klein 
en hun inzet te zeer ad hoc om 
een meer expliciet vrijwilligersbe-
leid te ontwikkelen. 

ANBI

Yojana is door de Belastingdienst per 1 
januari 2008 erkend als ANBI (Algemeen 
Nut Beogende Instelling.) Dat betekent dat 
giften aan Yojana voor de Inkomstenbelas-
ting en Vennootschapsbelasting worden 
erkend als aftrekbare giften (mits en voor 
zover het totale bedrag aan ANBI giften bo-
ven een wettelijk bepaald drempelbedrag 
komt). Yojana hoeft als ANBI ook geen 
schenkingsrecht te betalen. 

De kosten
Yojana kiest er voor om zoveel mogelijk te 
bereiken met zo weinig mogelijk kosten. 
Giften komen zonder enige inhouding van 
kosten aan de projecten te goede. Meer 
hier over in de financiële paragrafen. De 
meeste uitvoeringskosten dragen de be-
stuursleden zelf. 

We geven u nu vast wat percentages. De 
totaal kosten eigen fondsenwerving be-
droegen in 2012 0,58% van de geworven 
fondsen en 0,56% van het aan de doelstel-
lingen besteedde bedrag. 

102% Van de ontvangsten werden aan de 
doelstellingen besteed. Alle giften aan Yo-
jana komen zonder inhouding van kosten 
aan de projecten ten goede.

Deze opstelling en de open communicatie 
leiden er toe dat er heel weinig verloop 
is onder de donoren. Omdat we ook te 
maken hebben met een vercommercialise-
ring van de caritas markt zoeken we naar 
nieuwe mogelijkheden om het hulppotenti-
eel te vergroten.

We realiseren ons dat de groeiende 
Indiase economie nauwelijks positieve 
gevolgen heeft voor de arme plattelands-
bevolking. Het tegendeel lijkt aannemelijk 
als we de enorme groei van het aantal 
kindarbeiders in de ijzermijnen zien. Op 
het platteland zijn langere perioden zonder 
stroom het enige waarneembare effect van 
de economische ontwikkeling. Toch probe-
ren we onze partners er van te overtuigen 
te starten met het werven van fondsen in 
India. Het is een moeilijk, maar onontkoom-
baar proces. In 2012 hebben zowel SEDT 
als YPS enige voortgang geboekt bij het 
werven van fondsen.

Organisatie en vrijwilligers

Ambassadeur van Yojana,  
Feijenoord-speler Ron Vlaar
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Het bestuur kwam in 2012 vier maal 
bijeen. Daarnaast bestaat er tussen de 
bestuursleden een in frequentie toene-
mende afstemming per e-mail. Besluiten, 
die op grond van een e-mail uitwisseling 
zijn genomen, worden vastgelegd in de 
notulen van de eerstvolgende bestuursver-
gadering. De belangrijkste onderwerpen 
tijdens de bestuursvergaderingen waren: 
versterking van de aandacht voor projec-
ten die de (sekse)gelijkheid bevorderen; 
projectacceptatie en -voortgang; informatie 
aan donoren; vergroting naamsbekend-
heid en promotie; het aanboren van nieuwe 
financiële bronnen; de continuïteit van de 
organisatie en dus het aantrekken van 
vrijwilligers en kandidaat bestuursleden.
Tot nu toe is het niet gelukt om de vacature 
in het bestuur in te vullen. Ellen Kenter 
heeft aangegeven wegens gezins- en wer-
komstandigheden met het bestuurslidmaat-
schap te moeten stoppen. Gelukkig is ze 
bereid aan te blijven tot we een opvolger/
ster hebben gevonden. 

De bestuurssamenstelling baart ons zor-
gen. Voor de continuïteit van een gezonde 
bedrijfsvoering heeft Yojana grote behoefte 
aan betrokken nieuwe bestuurders.

Nevenfuncties
De penningmeester is onbetaald penning-
meester van de vereniging Compromis- en 
C-Yacht Eigenaren. De overige bestuursle-
den hebben geen betaalde of onbetaalde 
nevenfuncties.

Bestuursmutaties
Ieder jaar treden een of meer bestuursle-
den volgens schema af. Ze zijn terstond 
herkiesbaar. Wiebe Douma is in 2012 sta-
tutair afgetreden. Hij is herbenoemd. Po-
gingen om de vacante bestuursplaats(en) 
te vervullen hebben helaas geen resultaat 
gehad. 

Yojana bestuur: Ellen Kenter, Wiebe Douma, 
Cees Tompot, Marja v.d. Gullik hier op de foto 
met ambassadeur Ron Vlaar

Bestuur

Het bestuur van Yojana bestaat per 1 januari 2013 uit: 

Beroep aftreden
Voorzitter 
 
 

Wiebe Douma Gepensioneerd System Engineer  
Manager bij IBM Nederland NV

2017

Penningmeester Marja Van der 
Gulik-Bais

Juridisch beleidsmedewerker FIOD 2015

Secretaris Cees Tompot Gepensioneerd verantwoordelijke  
formeel recht Belastingdienst en  
VP integriteit

2016

Lid Ellen Kenter Grafisch vormgever - fotograaf 2014
Lid Vacant
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Toezicht

De jaarrekening is opgesteld met inacht-
neming van de Richtlijn fondswervende 
instellingen. Het jaarverslag inclusief de 
jaarrekening wordt ter beoordeling voorge-
legd aan de jury van De Transparantprijs. 
Het juryrapport staat op de website van 
Yojana.

In verband met de daaraan verbonden 
kosten is het CBF-keur niet aangevraagd. 
Bovendien kan het CBF niet oordelen over 
een zo goed mogelijke besteding van de 
middelen. Yojana is een voorstander van 
georganiseerd en gereguleerd algemeen 
toezicht op de caritas branche. 

Externe deskundigheid en samenwerking

De volgende deskundigen helpen ons tijdens meer of minder frequente contacten bij het 
ontwikkelen van nieuwe projectmodellen. 

Prof. Dr. Jaap Schouten Onderwijsdeskundige
Drs. Erny Smeets Onderwijsdeskundige
Dr. Diana Issidorides NEMO /Ontwikkelingspsycholoog
Dr. Henk Oosterling Filosoof / Judo op gemengde scholen
Dr. Martine Delfos Bio-psychologe/ 
Drs. Eugeen van Wees NEMO/ senior ontwikkelaar
Gerald van Luijk NEMO 
Paul & Doris Cleghorn Ontwikkelden filosofie met kinderen in UK
Karin Schuts Remedial teacher en MA Special Educational 

Needs
Henk van Stokkom Caritas en transparency deskundige 
Martin Kessels MA Ed. Onderwijskundige
Dr. Paul Delnooz Onderwijskundige
Drs. Kees Kraaijeveld Filosoof; psycholoog
Drs. Sabine Gobardhan Orthopedagoge 
Karsten Baan Docent drama en expressie

Klachten

Eventuele klachten worden binnen het bestuur besproken volgens een vastgestelde 
klachtenprocedure. Yojana heeft in 2012 geen klachten ontvangen. 


