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JAARVERSLAG 2014 STICHTING KALAI MANRAM

I.

ORGANISATIE EN DOELSTELLINGEN

Stichting Kalai Manram vormt sinds 1990 de Nederlandse steunstichting van de
Kattaikkuttu Sangam, een Indiase grassroots organisatie in Tamil Nadu die de
economische en artistieke belangen behartigt van vertegenwoordigers van het
Kattaikkuttu (volks)theater. Sinds oktober 2002 heeft de Sangam een
jeugdtheaterschool (Gurukulam). Kinderen - jongens èn meisjes – uit arme
plattelandsgezinnen doorlopen daar een gedegen schoolopleiding die nauw verbonden
wordt met artistieke training in traditioneel Kattaikkuttu theater. Na voltooiing van de
basis- en middelbare schoolopleiding specialiseren zij zich tot acteur/musicus in
Kattaikkuttu, volgen zij een andere beroepsopleiding, of gaan aan het werk. Zodoende
biedt de school de kinderen de gelegenheid om blijvend te ontsnappen aan de armoede
en met veel zelfvertrouwen en uitdrukkingskracht het harde leven in hun omgeving aan
te kunnen.
De vakvereniging en school zijn opgericht en worden geleid door P. Rajagopal en Hanne
M. de Bruin.
Kalai Manram werft en bemiddelt bij het verkrijgen van subsidies en artistieke en
organisatorische expertise en werkt aan bekendheid van Kattaikkuttu theater en de
Sangam in Nederland. Kalai Manram ziet samen met Hanne M. de Bruin en P. Rajagopal
toe op een doelmatige besteding van de gelden in India. Hiertoe is er frequent contact
tussen het bestuur van Kalai Manram en Hanne M. de Bruin, via email, skype en jaarlijks
bezoek van Hanne en Rajagopal aan Nederland. Tijdens dit bezoek hebben we een
vergadering en organiseren we een avond waar de oud vrijwilligers van de school en
andere betrokkenen van de stichting elkaar ontmoeten, om elkaar te inspireren en
informeren.

II.

BESTUUR

In het jaar 2014 is het bestuur van Kalai Manram 4 keer bij elkaar gekomen.
Het bestuur van Kalai Manram bestond in 2014 uit:


Marleen Cremers – voorzitter



Nanda Stijntjes – penningmeester tot november 2014



Alberto Simonitto – penningmeester vanaf december 2014



Reineke Schoufour – secretaris tot november 2014

Jaarverslag Kalai Manram 2014

2



Yvonne Haak – secretaris vanaf december 2014



Frans Gosses - lid



Evelien Pullens – lid

In januari 2014 kondigde Nanda Stijntjes aan haar functie als penningmeester neer te
willen leggen en zich terug te trekken uit het bestuur. Nanda heeft zich de afgelopen
jaren enorm ingezet voor de stichting. Zij was een zeer precieze en goede
penningmeester, waarbij zij ook veel taken van het secretariaat op zich nam. We zullen
haar enorm missen. We hadden niet meteen een vervanger en gelukkig was Nanda
bereid deze leemte op te vullen. Inmiddels hebben we in Alberto Simonitto onze nieuwe
penningmeester gevonden.
Reineke gaf aan het secretariaat onvoldoende te kunnen uitvoeren, zij blijft als regulier
bestuurslid aan. Yvonne Haak is vanaf 1 december 2014 onze nieuwe secretaris.
Ook Frans Gosses heeft aangegeven zijn bestuurslidmaatschap op termijn te willen
neerleggen. Om de werkzaamheden van Frans te kunnen overnemen start Ben van
Baaren eind 2014 als aspirant bestuurslid met als portefeuille fondsenwerving.
Daarmee staat 2014 dus in het teken van veranderingen in de bestuurssamenstelling.
We besteden daarom de nodige aandacht aan inwerken, overdragen en de
administratieve afhandeling die daarmee gepaard gaat.

III.

Missie, taken en activiteiten

Onze missie is:
 KM levert een bijdrage en denkt mee over het te voeren beleid
 KM onderhoudt de contacten met onze donateurs
 KM geeft bekendheid aan het project (school en Kaittakkuttu)
 KM zoekt vrijwilligers en bereidt deze voor om naar India te gaan
 KM werft fondsen
 KM draagt zorg voor een cultuuroverdracht
 KM is voor Hanne en Rajagopal een plek om van gedachten te kunnen wisselen,
een brainstormplek, een vertrouwensplek
 KM is een vorm van internationale samenwerking, waarbij we van elkaar leren,
door elkaar groeien.
We zien drie kerntaken:
1. Aanvragen en bijeenbrengen van financiële middelen (fondsen en donateurs)
2. Meedenken over beleid (financiën, onderwijs, toekomst)
3. Cultuuroverdracht (projecten, nieuwsbrief)
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Bovenstaande taken hadden we dit jaar als volgt verdeeld:
Marleen:
Reineke en Yvonne:
Nanda en Alberto:
Nanda en Reineke:
Evelien:
Frans:

voorzitter, contact met Hanne
secretaris
penningmeester
projecten en advisering onderwijs
communicatie en advisering (pr, fanclub, netwerken)
fondsenwerving

In 2014 hebben we aandacht besteed aan de toekomst van de Kattaikkuttu school en
organisatie. Samen met Hanne en Rajagopal hebben we scenario’s benoemd en
meegedacht over welke van de diverse activiteiten tot de kernactiviteiten van de school
behoren. We zien immers een succesvolle formule, waarbij succes zijn eigen nieuwe
uitdagingen genereert: op dit moment staan continuering en borging centraal. Ook het
karakter van een school, waarin kinderen en jongeren opgroeien en op een gegeven
moment de school verlaten, speelt hier mee.
Ook hebben we in 2014 onze communicatie uitingen verder gedigitaliseerd. Begin 2014
ging de Kalai Manram website de lucht in. Sinds december 2013 is onze jaarlijkse
nieuwsbrief digitaal. Het mes snijdt aan twee kanten: we kunnen meer mensen
bereiken, tegen lagere kosten.

IV.

BEZOEK INDIA

Reineke Schoufour heeft samen met een collega en haar zus de Gurukulam bezocht. Zij
heeft een teachers training georganiseerd en gegeven. Deze training was voor de
leerkrachten van het reguliere onderwijsprogramma. Het verslag is te vinden op de
website van kattaikkuttu.org.

V.

DONATEURS EN VOORLICHTINGSACTIVITEITEN

Corpus Fund: we hebben een brief opgesteld om geld binnen te krijgen voor het Corpus
Fonds, een dotatiefonds waarvan de rente gebruikt kan worden om lopende zaken in
India te financieren. In deze brief vragen we aandacht voor het belang dat de Gurukulam
onafhankelijk wordt van donaties en subsidies. We vragen vermogende Nederlanders en
eenmalig bedrag te storten op onze rekening ten behoeve van het Corpus Fund.
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VI.

SUBSIDIES

In 2014 heeft Kalai Manram geen subsidies ontvangen. In 2013 is van Impulsis een
bijdrage voor een meerjarensubsidie (2013-2015) ontvangen (zie ook VI Financiën).

VII.

FINANCIËN

Kalai Manram heeft in 2014 ruim €3.700 aan donaties van individuele donateurs
ontvangen. Daarnaast is er een aantal speciale evenementen en speciale donaties
geweest met een totaal bedrag van €7.500. Een groot gedeelte van de bijzondere
donaties is afkomstig van Stichting Fideel uit Zutphen (zie ook KM-Nieuwsbrief 2014).
Daarnaast zijn er enkele donateurs die grote bijdragen leveren, en diverse donateurs die
regelmatig kleinere giften doen.
Kalai Manram heeft ervoor gekozen om in 2014 geen bijzondere uitgaven te doen. Een
jaar eerder, in 2013 was immers een groot gedeelte van het vermogen van Kalai
Manram geïnvesteerd in de Kattaikkuttu school, om zo aanspraak te maken op een
vermeerdering van dat bedrag door het Impulsis Fonds. Samen met het Impulsis Fonds,
individuele donateurs en Stichting De Zingende Vlinder heeft Kalai Manram in 2013 een
bedrag van €49.500 aan Sangam kunnen overmaken. Dit bedrag wordt ingezet voor de
jaren 2013 t/m 2015 voor de continuering van het onderwijs op de Kattaikkuttu
Gurukulam.
Kalai Manram heeft ook dit jaar de ziektekostenverzekering en de
onkostenvergoedingen van Hanne en Rajagopal gesubsidieerd. Tot de kleinere uitgaven
behoorden gehoorbescherming voor de muzikanten en circusattributen die onder
andere gebruikt werden bij een workshop door Els Willekens die als vrijwilliger de
school bezocht.
Omdat de uitgaven in 2014 groter waren dan de inkomsten, hebben we in 2014 €2.142
ingeteerd op het eigen vermogen. Met een eigen vermogen van ruim €15.000 hebben
we voldoende buffer. Wel zullen we komende tijd extra aandacht geven aan verbetering
van deze verhouding tussen inkomsten en uitgaven.
Balans Kalai Manram

Triodos Zakelijk
Triodos Rendement
ING Betaal
ING Spaarrekening
Nog te betalen
Totaal

31 december 2014
€ 2.444
€
636
€ 4.433
€ 9.102
€ 16.615
€ 1.160
€ 15.455
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31 december 2013
€ 7.539
€ 3.130
€ 6.007
€ 4.061
€ 20.737
€ 3.139
€ 17.598
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