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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 2019 is het bestuur als volgt samengesteld:

  De heer 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 2019:

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 15 maaart 2020  het financieel jaarverslag
over het boekjaar 2019 sluitende met een eigen vermogen van € 2.218,24  en
een nadelig exploitatiesaldo van €  15.713,51  vastgesteld.



            De penningmeester werd gedechargeerd voor het gevoerd financieel beleid.
                                                                                                                                                       - 2 -

                                                                                                                                                        

d.   Financieel resultaat boekjaar 2019:

            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 negatieve resultaat over het boekjaar 2019 bedraagt €  15.713,51
            en is ten laste gebracht van het vrij besteedbaar eigen kapitaal.
            Na afboeking bedraagt het kapitaal per 31 december 2019 € 2.218,24

            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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      JAARVERSLAG 2019
De bloedige aanslagen op eerste paasdag hebben grote gevolgen gehad in Sri Lanka. Naast het
wegvallen van het toerisme als grote inkomstenbron, is ook het wantrouwen tussen 
bevolkingsgroepen toegenomen. 
Onze projecten hebben geen directe ‘schade’ ondervonden dankzij goed overleg met de 
plaatselijke overheden. Al op de eerste avond na de aanslagen was er extra beveiliging, 
misschien niet echt noodzakelijk, maar wel een grote geruststelling voor de kinderen. Die 
extra beveiliging is opgeheven op 31 augustus.

HET ANNA WILHELMINA KINDERTEHUIS IN MADAMPELLA
Samen met de Srilankaanse overheid hebben we in 2018 al geconstateerd dat de opzet van het
Anna Wilhelmina Kindertehuis niet meer voldoet aan de nieuwe richtlijnen,zoals die al in 
2016 zijn opgesteld door UNICEF en ook noodzakelijk onderhoud moet worden verricht. 
Voornamelijk het concept van (grote) slaapzalen is uit de tijd. Kindertehuizen moeten meer 
worden ingericht als kleinschalige wooneenheden met een woonkamer en kleinere 
slaapkamers voor maximaal 4 kinderen. Vooral het inrichten van  de woonkamer 
(verblijfsruimte) en de slaapkamers plaatst ons voor grote herinrichtingproblemen.  In overleg
met de Kinderbescherming in Sri Lanka zijn we gaan studeren over  mogelijke oplossingen.
We zijn daarover steeds in overleg gebleven met de overheden. Ook om het Anna Wilhelmina
Kindertehuis toekomstbestendig te maken.
Aanvankelijk verliep het overleg voorspoedig en resulteerde het in een tijdelijke relocatie van 
de kinderen gedurende de nodige aanpassingsverbouwingen.
De relocatie hield in dat per medio augustus 2019 voor de jongens (7) onderdak is gevonden 
bij  ons Gabriel Home in Kurunegala. Het vergde wel enige aanpassing, maar met geringe 
kosten.
Van de  drie groepen meisjes zijn vier meisjes ondergebracht in een gastgezinsituatie bij 
familie.
De overige meisjes zijn  met ingang van 15 september 2019 per groep opgenomen in andere 
kindertehuizen. 
HET GABRIEL CHILD CARE CENTRE IN KURUNEGALA
In het jaar 2019 zijn dankzij de financiële bijdrage provinciale regering van de 
NORTH WEST PROVINCE een aantal aanpassingen gerealiseerd:

 Verwijderen van de asbestplaten in de plafonds
 Nieuwe ramen en grills en

Aanpassingen in de eetzaal zodat daar beter les gegeven kan worden.

                                   
            vernieuwde plafonds                                      ramen en grills
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                  muziekles in de aangepaste eetzaal

We zijn blij dat de lokale overheid heeft ingezien dat de aanwezigheid van asbest 
Gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. 
Nu de eetzaal is aangepast is het  mogelijk om uitgebreider les te geven in Engels en Muziek.
Twee leerlingen hebben hun O/level examen gedaan en wachten nu op  de uitslag, wat hier 
altijd minstens zes maanden in beslag neemt.
We hebben het kantoortje provisorisch aangepast zodat hier nu de 7 jongens van het Anna 
Wilhelmina Kindertehuis worden opgevangen.

HET GABRIEL CHILDCARE CENTRE IN NUWARA ELIYA
Dankzij de bijdragen van de lokale bevolking en de Church of South India hebben we het 
aantal kinderen in dit tehuis kunnen uitbreiden tot negentien!
De kinderen zijn allen Tamils, afkomstig van de theeplukkers in het gebied. Deze Tamils zijn 
onder ht Engelse bewind uit India gehaald om te worden ingezet bij de theepluk. De Tamils in
Jaffna (Noord Sri Lanka) die streden voor onafhankelijkheid zijn ook afkomstig uit Iniai, 
maar al in de derde eeuw naar Sri Lanka geëmigreerd.
Zoals al vaker vermeld hebben wij de supervisie; de lokalen financieren het tehuis.

DE LITTLE FLOWER SCHOOL TE KURUNEGALA
Het aantal leerlingen is nu veertig; de maximale capaciteit. In de dagopvang van kleuters tot 4
jaar zorgen we nu voor 12 kinderen. De regering heeft haar bijdrage met 100.000 rupees (euro
500,=) per jaar verhoogd.

INDIVIDUELE HULP
Onze individuele hulp kon zich dit jaar omdat zich gelukkig geen grote natuurrampen hebben 
voorgedaan volledig richten op steun aan jongeren zodat zij  speciale lesprogramma’s konden 
volgen in o.a.  waterbeheer,  computerprogrammering  en opleidingen in het bankwezen.
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II                                BALANS PER 31 DECEMBER 2019

 31 december 2019     31 december 2018 
     €          €

           

ACTIVA

VLOTTENDE MIDDELEN

Geldmiddelen                                              2.218,24                          17.931,75
                            

            

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal                                                                                            2.218,24                         17.931,75
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III          EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2019

boekjaar 2019 boekjaar 2018

                                                                                                        €                                €   

BATEN

Giften van particulieren 22.157,50                   19.167,50

Bijdragen van instellingen en bedrijven 36.000,--                     45.500,--

Lijfrenten   3.000,--                        3.200,--

                        61.157,50                    67.867,50                   

LASTEN

Bestedingen aan statutaire doeleinden      75.000,--                 62.000,--                  

Kosten van Fondswerving                                                              862,57                     807,35                    

Kosten van beheer                    1.008,44                     806,18                    

     76.871,01                 63.613,53                

NADELIG RESULTAAT                                         15.713,51

VOORDELIG RESULTAAT                                                                                     4.253,97              
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IV   TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

VLOTTENDE MIDDELEN

GELDMIDDELEN: € 2.218,24

                                                                                                                                                   €

ING bank n.v.            betaalrekening            nr NL83 INGB 0657 2939 03                           177,18

ING bank n.v.            betaalrekening nr NL36 INGB 0009 4779 21                        1.505,70

ABN Amro bank n.v.bestuursrekening         nr NL86 ABNA 0535 7035 94                          534,36

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

             2.218,24

EIGEN VERMOGEN

KAPITAAL: € 2.218,24

       €

Kapitaal per 1 januari 2019             17.931,75

bij: voordelig resultaat over het boekjaar 2019            15.713,51

Kapitaal per 31 december 2018              2.218,24
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   V          TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE EXPLOTATIEREKENING
                                                      OVER HET BOEKJAAR 2019
                                                                                                                                                  
                                                              

BATEN
                                                                                                                       €

GIFTEN VAN PARTICULIEREN: € 22.157,50

                                                                                                                                      22.157,50

 

 

      

BIJDRAGEN VAN INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN: € 36.000,--

                                                                                                                                                €

Beheersmaatschappij Buytink b.v.                                       Dordrecht                           35.000,--

Stichting H. Valster-Verbeek Maasland          1.000,--

                                                                                                                                          36.000,--

                                                                                                                                        

         

LIJFRENTEN: € 3.000,--

Mevr. M.E. Joele-Burger                                                      Rijswijk                               1.400,--

De heer J.L. Joele Rijswijk           1.000,--

Fam.C.D. den Hartogh                                                          Dordrecht                               600,--

                                                                                                                                             3.000,--
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LASTEN

BESTEDINGEN STATUTAIRE DOELEINDEN: 75.000,--
                                                                                                                                                €

A.Projecten:
                                                                                                                                                       
Exploitatiekosten Child Development Centre           Kurunegala                                     51.000,--
Exploitatiekosten Anna Wilhelmina Children Home Akaragama                                    18.000,--
                                                                                                                                 A        69.000,--
               
B.Indivuduele hulp:

 Huisvestiging: verbouw, reparatie en onderhoud                                                                2.200,--

 Levensonderhoud, ondersteuning en medische kosten                                                        3.200,--

 Werkgelegenheid en scholing                                                                                                  600,--

                                                                                                                                  B           6.000,--

Totaal ( A en B)                                                                                                                  75.000,--

KOSTEN VAN FONDSWERVING: € 862,57

Porti kosten nieuwsbrieven                                                                                                        348,--

Drukkosten nieuwsbrieven                                                                                                        360,50

Drukkosten accept giro’s                                                                                                           154,07

                                                                                                                                                   862,57
            

KOSTEN VAN BEHEER:  € 1.008,44
                                                                                                                                                             

 Kosten van betalingsverkeer         749,54

Advertentiekosten                                                                                                                        150,--

Webhosting en kosten van web site                                                                                               72,60

Datacomfort                                                                                                                                    36,30

                                                                                                                                                   1.008,44
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