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1. Inleiding: 
 

1.1 Ontstaansgeschiedenis  

Pradeep Samuel Gunnar is naar Nederland gekomen voor een conferentie voor evangelisten. 

Hij heeft daar contact gelegd met Ron Beitler. Dit contact is in de loop van de jaren 

onderhouden. Pradeep en zijn vrouw Vineeta hebben in deze jaren een school opgezet in hun 

eigen huis. Zij begonnen met vijf kinderen en na verloop van een aantal jaren groeide dit uit 

tot een school van ongeveer honderd kinderen uit verschillende klassen. Dit paste niet meer in 

hun huis. Bovendien begonnen de buren te klagen. Daarop is in overleg met Ron uitgekeken 

naar de mogelijkheid om een school te bouwen. Ron is een inzamelingsactie begonnen in 

Nederland. Op aanraden van geïnteresseerden in Nederland heeft hij Stichting Thomas 

opgezet zodat eventuele giften belastingtechnisch aftrekbaar werden. Op die manier is in 1990 

Stichting Thomas ontstaan. 

  

1.2 Groei van de projecten in India 

In de loop van de jaren bleek dat Pradeep en Vineeta bijzonder ondernemende types zijn. De 

school van 100 kinderen is uitgegroeid naar een school met 800 kinderen in 2011. Het doel is 

zelfs om de school nog verder uit te breiden naar 1000 kinderen. Bij het groeien van de school 

kwamen steeds opnieuw allerlei kosten om de hoek. Bijvoorbeeld voor de bouw van extra 

leslokalen, de kosten van de extra leerkrachten, de kosten voor de inrichting van de 

leslokalen, het geven van gratis onderwijs enzovoorts. Daarnaast hebben Pradeep en Vineeta 

op een gegeven moment besloten om ook een kinderhuis te openen zodat zij ook kinderen die 

wees zijn of waarvoor de ouders niet meer kunnen zorgen konden opvangen. Voorts hebben 

ze een programma voor vrouwenonderwijs opgezet en nog een aantal andere projecten.  

1.3 De toekomst 

Stichting Thomas heeft in de afgelopen jaren nauw samengewerkt met de stichtingen AGNI 

en TECS die zijn opgezet door Pradeep en Vineeta. Als stichting kunnen we terugkijken op 

een bijzondere en vruchtbare samenwerking. Er is al veel bereikt in de afgelopen jaren en 

tegelijkertijd is duidelijk dat er in India nog een grote nood bestaat. Stichting Thomas wil zich 

daarom ook de komende jaren blijven inzetten voor het bijzondere werk dat daar verricht 

wordt door de stichtingen AGNI en TECS.  

  

1.4 Leeswijzer 

In dit beleidsdocument werken wij nader uit wat de exacte doelstelling en visie van stichting 

Thomas is (hoofdstuk 2), geven wij aan hoe de organisatie en het bestuur in elkaar steken 

(hoofdstuk 3) en geven wij aan wat ons beleid is (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 bevat de 

afsluiting.  



 

  

2. Doel en missie 
 

2.1 Doel  

Het doel van Stichting Thomas is zich samen met stichting AGNI en TECS inzetten voor 

gelijke kansen op een leefbaar leven voor de meest kwetsbaren voor armoede: vrouwen, 

kinderen en minderheden in de regio van Lucknow in India. Daarnaast willen we ons inzetten 

voor het verspreiden van het evangelie in India omdat niet alleen het huidige leven maar ook 

het hiernamaals van belang is. 

2.2 Missie 

In de ogen van AGNI, TECS en Stichting Thomas is onderwijs de cruciale factor om gelijke 

kansen binnen handbereik te brengen van de kwetsbare groeperingen binnen India. Goed 

onderwijs geeft namelijk kans op een goede baan en dus een redelijk inkomen. Wij willen 

daarmee ook een oplossing op de lange termijn bieden. Het eenmalig verstrekken van geld 

helpt mensen niet daadwerkelijk. Het kan verlichting geven in een moeilijke situatie, maar het 

lost geen structurele problemen op. Het aanbieden van onderwijs helpt mensen om zelf te 

bouwen aan een betere toekomst.  

2.3 Specifieke doelstellingen 

Onze specifieke doelstellingen nemen wij op in jaarplannen. Wij vinden het belangrijk om te 

stimuleren dat de projecten in India op eigen (financiële) krachten gaan draaien. Juist wanneer 

de projecten zelfvoorzienend zijn in hun samenhang wordt ook de continuering van deze 

projecten goed gewaarborgd. Bij het opzetten van projecten proberen wij dan ook een balans 

te bewaren in de projecten die enkel geld kosten en de projecten die ook inkomen kunnen 

genereren.    
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3. Organisatie en bestuur: 
 

3.1 Inleiding 

In India zijn een tweetal stichtingen opgezet, namelijk AGNI (Association of Good 

Neighbours India ) en TECS (Thomas Educational Christian Society). AGNI zet zich in voor 

evangelisatie. Zo organiseert AGNI bijvoorbeeld een soort opwekkingsconferenties. TECS zet 

zich in voor educatie. TECS beheert dan ook de Thomas Academy, het vrouwenonderwijs, 

het Childrens Home enzovoorts.  

3.2 AGNI 

AGNI is in het verleden aangemeld als religieuze stichting. Dit blijkt in de praktijk op 

problemen te stuiten. Stichtingen van religieuze aard mogen in India namelijk geen 

buitenlandse gelden ontvangen. Ook bestaat wegens het grillige politieke klimaat in India de 

angst dat de regering op termijn de werkzaamheden van deze stichting in het geheel zal 

verbieden.  

3.3. TECS 

Daarom is meer recent stichting TECS opgericht. Deze stichting heeft conform de statuten 

een sociale en educatieve doelstelling. Aangezien stichtingen met dit oogmerk wel gelden uit 

het buitenland mogen ontvangen en minder aan controles van de overheid onderhevig zijn,  

wordt op dit moment getracht zoveel mogelijk onder de noemer van TECS te scharen. AGNI 

en TECS hebben beiden Indiase bestuursleden. De stichtingen AGNI en TECS opereren 

beleidsmatig zelfstandig ten opzichte van stichting Thomas in Nederland. Deze stichtingen 

trachten ook in India financiële steun te verzamelen. Derhalve zijn de stichtingen financieel 

ook niet enkel van stichting Thomas afhankelijk. 

3.4 Stichting Thomas 

In Nederland is stichting Thomas gevestigd. De 

stichting is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel en heeft een ANBI status. De stichting 

heeft conform Nederlandse wetgeving statuten. In 

deze statuten is vastgelegd dat er minimaal drie 

bestuursleden zijn. Deze bestuursleden zetten zich 

op vrijwillige basis in voor de stichting. Het werk 

van de bestuursleden bestaat uit het ondersteunen 

van AGNI en TECS door middel van gebed, het 

werven van financiële middelen en praktische hulp.  

  

3.5 Vrijwilligersregeling 

Stichting Thomas kent aan de bestuursleden een onkostenvergoeding toe van maximaal € 20,- 

per maand. Dit bedrag is bedoeld als vergoeding voor reiskosten, kosten voor vergaderingen, 

postzegels enzovoorts. Bestuursleden die naar India gaan om het project te bezoeken, krijgen 

hiervoor een bijdrage van maximaal € 200,- per bezoek. Bestuursleden kunnen in totaal 

maximaal € 300,- per jaar declareren.  

 



 

 

 

 

Overige vrijwilligers die kosten maken, kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding 

van maximaal € 25,- per jaar wanneer zij hun declaratie kunnen staven met kassabonnen. 

Wanneer er bijzondere kosten gemaakt worden, zoals  een reis naar India  zal het bestuur 

bekijken of een extra vergoeding wordt toegekend. Deze vergoeding zal maximaal € 200,- 

bedragen. 

 

 

4. Beleid 
  

4.1 Werkzaamheden van stichting Thomas 

Stichting Thomas zet zich in voor het doel en missie van de stichting zoals omschreven in 

hoofdstuk 2. Stichting Thomas heeft minimaal drie bestuursleden. Deze onderhouden de 

contacten met de stichtingen AGNI en TECS in India. In overleg met deze stichtingen 

bekijken zij waar er ondersteuning nodig is, welke ondersteuning nodig is en hoe deze het 

beste geboden kan worden. Voorts zet het bestuur zich in voor het verwerven van financiële 

middelen. Sommige van deze activiteiten kunnen (deels) uitbesteed worden aan vrijwilligers 

die zich willen inzetten voor de stichting.  

4.2 Verwerven van vermogen 

Stichting Thomas is geheel afhankelijk van giften. De stichting tracht deze te verwerven door 

middel van het versturen van nieuwsbrieven, e-mails, het onderhouden van een website en het 

geven van voorlichting. Ook streeft stichting Thomas samenwerking met andere bedrijven, 

instellingen, verenigingen en stichtingen na. Wanneer iemand een project wil opzetten in 

samenwerking met stichting Thomas bekijkt het bestuur of dit past binnen de doelstelling van 

de stichting. Stichting Thomas wil geen samenwerkingsverbanden aangaan die enkel bestaan 

uit het fungeren als doorgeefluik van financiële middelen. 

 

4.3 Beheer van het vermogen 

Het bestuur stelt jaarlijks een begroting vast. De penningmeester houdt nauwkeurig bij hoe 

het geld wordt besteed en legt hierover verantwoording af binnen het bestuur. Aan het eind 

van ieder boekjaar wordt er een financiële verantwoording door het bestuur opgesteld. 

Stichting Thomas tracht hierover zoveel mogelijk openheid te geven richting degene die 

giften verstrekken. Wanneer er bestemmingsgiften worden overgemaakt aan stichting Thomas 

stuurt stichting Thomas deze door naar India zonder aftrek van kosten. De penningmeester 

van de stichting draagt hier zorg voor. Het geld wordt overgemaakt onder vermelding van de 

bestemming. Algemene giften worden ingezet naar inzicht van het bestuur. Deze giften 

worden enerzijds gebruikt om de onkosten van stichting Thomas te financieren anderzijds 

worden deze ingezet voor projecten in India van AGNI en TECS.  

 



 

 

4.4 Reikwijdte projecten 

Stichting Thomas ondersteunt veel projecten in India en heeft ook in het verleden veel 

projecten gesteund. Het is niet altijd even duidelijk wanneer projecten afgerond zijn en 

wanneer het nodig is om projecten blijvend te ondersteunen om de continuïteit van het project  

te waarborgen. Uitgangspunt van stichting Thomas is dat het waarborgen van het voortbestaan 

van bestaande projecten tot de prioriteiten van de stichting behoort. Een tweede prioriteit is 

het opzetten van projecten die inkomsten kunnen genereren. Een derde prioriteit is het 

opzetten en ondersteunen van nieuwe projecten. Stichting Thomas wil zich met name op deze 

prioriteiten concentreren. Als stichting willen we ons inzetten voor projecten en niet voor 

individuen. Dat neemt niet weg dat er ook een bepaalde betrokkenheid bestaat ten aanzien van 

de mensen die meewerken aan de projecten in India. Aan deze betrokkenheid zullen wij in 

beginsel geen uiting geven door financiële middelen van stichting Thomas ter beschikking te 

stellen. Wel willen we als stichting in uitzonderlijke situaties onze achterban wijzen op de 

nood van individuen en een oproep doen om financiële middelen ter beschikking te stellen.  

 

4.5 Uitzonderingen 

Het bestuur bespreekt in bestuursvergaderingen zaken die betrekking hebben op het werk van 

de stichting Thomas, AGNI, TECS en aanverwante zaken. In het geval dat het beleid 

onvoldoende aanknopingspunten biedt om een beslissing te nemen of wanneer zich een 

uitzonderingssituatie voordoet, kan het bestuur in haar vergadering met algemene stemmen 

besluiten om af te wijken van het beleid of nieuw beleid vaststellen.  

 

5. Afsluiting 
  

In dit beleidsstuk zijn de uitgangspunten van stichting Thomas vastgelegd. Wanneer het lezen 

van dit stuk discussie oproept, beslist het bestuur met algemene stemmen hoe het stuk 

geïnterpreteerd dient te worden.  

 

Stichting Thomas hoopt erop zich nog veel jaren met plezier en succes, samen met AGNI en 

TECS, in te zetten voor gelijke kansen voor de zwakkeren in de samenleving van India. Voor 

meer informatie over de projecten, kunt u de website www.stichting-thomas.nl bezoeken of 

één van de bestuursleden aanspreken.  

 

http://www.stichting-thomas.nl/

