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     I    ALGEMENE GEGEVENS 

 

 
 

a.    Naam, vestingplaats en doelstelling: 

 

 Stichting Samen voor Sri Lanka 

 

 Statutaire vestingplaats Dordrecht 

 

 De stichting is opgericht op 26 september 2002 en heeft tot doel: 

 

- het bieden van individuele hulp aan de lokale bevolking van Sri Lanka; 

- het bieden van hulp aan lokale gemeenschappen op Sri Lanka bij verwezenlijking 

van gemeenschappelijke doeleinden die de levensstandaard verhogen, 

eventueel na overleg met kerkelijke instanties; 

- en voorts al datgene te verrichten dat hiermede verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. 

 

       

b .   Samenstelling bestuur: 

 

 Per 31 december 2018 is het bestuur als volgt samengesteld: 

 

  De heer  drs.A.P.C. Denisse                Dordrecht               waarnemend voorzitter/ 

                                                                                              secretaris 

 De heer F.Wevers MBA               Dordrecht                      penningmeester 

 De heer drs. C.P. Burger         Dordrecht                      lid 

 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en hebben 

geen recht op vakantie- of presentatiegeld. ( artikel 6 lid 7 van de statuten ). 

 

 

a. Vaststelling Financieel jaarverslag boekjaar 2018: 

 

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 7 maaart 2019  het financieel jaarverslag 

over het boekjaar 2018 sluitende met een eigen vermogen van € 17.931,75  en 

een voordelig exploitatiesaldo van € 4.253,97  vastgesteld. 

 

            De penningmeester werd gedechargeerd voor het gevoerd financieel beleid. 
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d.   Financieel resultaat boekjaar 2018: 

            Het financieel resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit fondswerving 

            en aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. 

 

De in enig jaar gedane toezegging ten behoeve van bestedingen worden in het jaar 

            van aangaan van de verplichting ten laste van het exploitatieresultaat gebracht. 

 

            Het positieve resultaat over het boekjaar 2018 bedraagt €  4.253,97 

            en is ten gunste gebracht van het vrij besteedbaar eigen kapitaal. 

            Na bijboeking bedraagt het kapitaal per 31 december 2018 € 17.931,75 

 

            Transacties in vreemde valuta welke gedurende de verslagperiode zijn afgewikkeld , 

            werden opgenomen tegen de dan geldende koers. 

      

 

              

    e.     Waarderingsgrondslagen: 

 

             De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.  

 

 

     f.      Erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling: 

       

  De stichting Samen voor Sri Lanka is door de belastingdienst, ingaande 1 januari 2008 , 

              erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling( ANBI ). 

              Het bijbehorende fiscaal nummer is 8112.25.823.Dossiernummer: 57055 . 

 

     g.      Fiscale positie: 

 

              De stichting Samen voor Sri Lanka heeft geen belastingplicht voor vennootschapbelasting, 

              noch voor omzetbelasting en noch voor loonbelasting. 

 

     h.      Vrijstelling accountantsverklaring: 

 

              Er behoeft geen accountantsverklaring te worden overlegd aangezien de stichting valt binnen 

              door de wet ( artikel 396 lid 1 van Boek 2 BW ) gestelde grenzen en de stichting derhalve, 

              ingevolge artikel 396 lid 6 van Boek 2BW, vrijgesteld is van de verplichting tot het laten 

              instellen van de in artikel 309 lid 1 Boek 2 BW bedoelde accountantsverklaring van de  

              jaarrekening.       
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i.            Verslag 2018 

                                                                                                                                                                

Gelukkig hebben er zich bij de kinderen in de tehuizen geen grote problemen voorgedaan.  
In 2018 hebben onze kindertehuizen opnieuw bewezen te behoren bij de beste in het land. 
Dankzij de grote inspanningen van de verzorgers en het beleid van het management werden  
de tehuizen zeer goed beoordeeld. Het Anna Wilhelmina Home in Madampella werd als tweede 
beste beoordeeld in de Western Province, terwijl het Gabriel Home, onderdeel van het Child Care 
and Development  Centre in Kurunegale, de eerste plaats wist te behalen, en dat voor her derde jaar 
op rij. 
De goede resultaten werden door de betreffende provinciale overheden beloond.  
Zo werden in het Anna Wilhelmina Home de toelages per kind verhoogd van 35 naar 45 rupies per 
dag 
(een bijdrage van 25 eurocent per kind per dag). Natuurlijk is dat veel en veel te weinig, maar  
hopelijk is het een begin naar een betere honorering van onze inspanningen.  
Iedere provincie heeft op het gebied van kinderbescherming  zijn eigen beleid.  In de Western  
Province (rondom de hoofdstad Colombo) worden de ontwikkelingen en regels  op het gebied van 
weeshuizen, een initiatief van UNICEF, het snelst opgepakt. Meer en meer worden er in deze 
provincie kinderen geplaatst in gastgezinnen in plaats van in kindertehuizen. Deze kinderen worden 
intensief begeleid door toezichthouders van de kinderbescherming. 
 Met het Social Services Department van de Western Province zijn we ook in gesprek over het groot- 
onderehoud van het Anna Wilhelmina Home. Na 14 jaar beginnen de gebouwen gebreken te 
vertonen (scheuren door verzakking, afbladderende verf, houtrot, etc.). We hopen op een forse 
bijdrage voor de noodzakelijke reparaties. Onze organisatie heeft niet de voldoende middelen voor 
de grote investeringen die hiermee zijn gemoeid. Tevens is het voor een testcase om te ervaren hoe 
ver de overheden willen gaan in het ondersteunen van onze inspanningen. 
 
Het Gabriel Home te Kurunegale, in  de North West Province, werd door de overheid voorzien van 
nieuwe plafonds in de lodges van de kinderen, vrij van het schadelijke asbest. Deze operatie sloot 
nauw aan bij de vervanging van het (asbest) plafond in de eetzaal die mogelijk is gemaakt door de 
opbrengst van de vastenactie van het verzorgingstehuis  De Merwelanden in Dordrecht. Omdat de 
overheid in deze provincie nog geen mogelijkheden ziet om te voldoen aan de richtlijnen van UNICEF 
wil zij meedenken over investeringen in het tehuis, mogelijk zelfs over een uitbreiding in gebouwen. 
Door de bijdrage van de gereformeerde kerk in Rijsoord hebben we in Gabriel Home een generator 
kunnen plaatsen. Door een gift van de locale bevolking  is het speeltuintje opgeknapt. 
 
 

                  speeltuintje opgeknapt                       
 
 
                                                                                                                                                               -4- 
 
                                                                                                                                                                              

 



 
 
In het Anna Wilhelmina Home hebben voornamelijk de meisjes zich ontwikkeld in muziek en dans in 
buitenschoolse activiteiten. Door uitval van de lerares is er helaas te weinig tijd besteed aan 
computerles (words, paint, internet).  
Het jaarlijkse uitstapje werd ingevuld met een bezoek aan het Dutch Period Musuem in Colombo, 
waar ze kennis konden nemen van hun (INederlandse) koloniale verleden. Leerzaam, maar taai. Het 
bezoek aan Mac Donalds daarna kon op heel wat meer enthousiasme rekenen!  
Her Singhalese Nieuwjaar (14 -16 april) en Kerstmis zijn zoals elk jaar groots gevierd met spelletjes en 
wedstrijden zoals bij ons met koningsdag (zaklopen.koekhappen. etc.).  
 
In het Gabriel Home hadden we dit jaar één kandidaat voor het  afsluitende examen van de school  
(O-level) in december. Helaas duurt het tot mei/juni 2019 voordat de resultaten van het examen 
bekend worden zodat een heel schooljaar verloren gaat.  
Ook dit jaar hebben de jongens van het Gabriel Home gezamelijk met de kinderen van de Little 
Flower montessorischool (een project dat valt onder het Child Care and Devolpment Centre) het 
Singalese Nieuwjaar ( 14 april) en Kerstmis  gevierd met jawel: spelletjes, wedstrijdjes en veel toneel, 
zang en dans. 
 

             nieuwjaarsfeest 
 
Onze stichting heeft geen financiële banden met het Gabriel Kindertehuis in Nuwara Eliya; onze inzet 
daar beperkt zich tot management en advies. Toch is het aardig om te vermelden dat het kindertal 
daar inmiddels is gestegen tot veertien. Voor de begeleiders, een echtpaar, is dit echt  wel het 
maximum. 
 
Zoals eerder gemeld is het Child Care and Development Centre uitgenodigd  door de regerering om 
deel te nemen aan een driejarige cursus  tot drugspreventie en veslaafdenbegeleiding. Het tweede 
jaar van de studies van drie van onze oudere kinderen, samen met de manager, is inmiddels 
afgesloten. In 2019 volgt een algemeen examen waarna door de overheid zal worden besloten waar 
in Kurunegale een centrum voor preventie en begeleiding zal kunnen worden opgezet. 
 
Ook hebben we in 2018 individuele hulp verleend in de vorm van het verstrekken van voedsel en 
medicijnen. Ook werd een bijdrage toegekend aan een cursus automatisering. 
De aanvragen voor  idividuele hulp blijven stijgen, maar we proberen zoveel mogelijk -  ook bij de 
teruglopende donaties -  deze vorm van individuelehulp zoveel mogelijk in stand te houden. 
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II    BALANS PER 31 DECEMBER 2018        

 

                                                                                   31 december 2018     31 december 2017   

             €          

              

 

ACTIVA 

 

 

 
VLOTTENDE MIDDELEN 

 

 

Geldmiddelen                                                 17.931,75  13.677,78 

                                  

                     

 

 

 

PASSIVA 

 

EIGEN VERMOGEN 

 

Kapitaal                                                                                              17.931,75                     13.677,78 
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III          EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2018 

 

        boekjaar 2018  boekjaar 2017 

                                                                                                        €                                €    

 

BATEN 

 

Giften van particulieren     19.167,50  21.585,-- 

Bijdragen van instellingen en bedrijven    45.500,--  20.000,-- 

Lijfrenten         3.200,--                       2.800,--  

                                          67.867,50                   44.385,-- 

 

 

LASTEN 

 

Bestedingen aan statutaire doeleinden       62.000,--                  45.500,-- 

Kosten van Fondswerving                                                              807,35                    740,03 

Kosten van beheer                           806,18                    695,06 

              63.613,53                 46.935,09 

 

 

VOORDELIG RESULTAAT                                                     4.253,97 

 

NADELIG  RESULTAAT                                                                                            2.550,09                
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IV   TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

 

 

VLOTTENDE MIDDELEN 

 

GELDMIDDELEN: € 17.931,75 

                                                                                                                                                   € 

ING bank n.v.            betaalrekening            nr NL83 INGB 0657 2939 03                      14.782,93  

ING bank n.v.            betaalrekening  nr NL36 INGB 0009 4779 21                        2.351,06 

ABN Amro bank n.v.bestuursrekening         nr NL86 ABNA 0535 7035 94                          796,76 

ING bank n.v.            spaarrekening              nr NL83 INGB 0657 2939 03                               1,-- 

                      17.931,75 

 

 

 

EIGEN VERMOGEN 

 

 

KAPITAAL: € 17.931,75 

                   € 

Kapitaal per 1 januari 2018                     13.677,78 

bij: voordelig resultaat over het boekjaar 2018                   4.253,97 

Kapitaal per 31 december 2018                  17.931,75 
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  V  TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE EXXPLOTATIEREKENING                                                                     

                                                                                                                                                   

     OVER HET BOEKJAAR 2018 

 

 

BATEN 

                                                                                                                        

 
GIFTEN VAN PARTICULIEREN: € 19.167,50 

 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                               

                  

 

BIJDRAGEN VAN INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN: € 45.500,-- 

                                                                                                                                                € 

Beheersmaatschappij Buytink b.v.                                       Dordrecht                           35.000,-- 

Gereformeerde Kerk                 Rijsoord            5.000,-- 

Stichting H. Valster-Verbeek     Maasland            4.000,-- 

Kapelfonds stt. Woon- Zog Centrum De Merwelanden       Dordrecht                            1.500,--                       

                                                                                                                                          45.500,-- 

                     

LIJFRENTEN: € 3.200,--,-- 
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LASTEN 

 

BESTEDINGEN STATUTAIRE DOELEINDEN: 62.000,--- 
                                                                                                                             Rps                           € 

 

A.Projecten: 

                                                                                                                           Rps                              € 

Exploitatiekosten Child Development Centre           Kurunegala             4.097.500,--              24.500,-- 

Bij: aanschaf en installatie generator                                                        1.500.000,--                 8.500,-- 

                                                                                                                   5.497.500,--               33.000,-- 

Exploitatiekosten Anna Wilhelmina Children Home Akaragama            4.500.000,--              26.000,-- 

                                                                                                                   9.997.500,--              59.000,-- 

                

                                                                          

                                                                                                                       

B.Indivuduele hulp: 

 

 Huisvestiging: verbouw, reparatie en onderhoud                                           350.000,--                2.050,-- 

 Levensonderhoud, ondersteuning en medische kosten                                   175.000,- -                 950,-- 

                                              525.000,-                 3.000,-- 

Totaal ( A en B)                                                                                         10.522.500,-                62.000,--  

 

 

KOSTEN VAN FONDSWERVING: € 807.35 

Porti kosten nieuwsbrieven                                                                                                              505,-- 

Drukkosten nieuwsbrieven                                                                                                               302,35 

                                                                                                                                                          807,35 

                       

         

KOSTEN VAN BEHEER:  € 806,18 

                                                                                                                                                                € 

Kosten van betalingsverkeer                     427,28 

Advertentiekosten                                                                                                                             210,-- 

Webhosting en kosten van web site                                                                                                 132,60                                                                                                                                         

Datacomfort                                                                                                                                       36,30 

                                                                                                                                                          806,18                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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