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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 2020 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 

 Rev. Fr. Dr. Sanjeewa Weerarathna           Dehelwihara                  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 2020: 

 

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 24 februari 2021  het financieel jaarverslag 

over het boekjaar 2020 sluitende met een eigen vermogen van € 2.939,44  en 

een voordelig exploitatiesaldo van €  721,20  vastgesteld. 

 

            De penningmeester werd gedechargeerd voor het gevoerd financieel beleid. 
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d.   Financieel resultaat boekjaar 2020: 

            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 postitieve resultaat over het boekjaar 2020 bedraagt €  721,20 

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

            Na bijboeking bedraagt het kapitaal per 31 december 2020 € 2.939,44 

 

            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 ACTIVITEITEN 

 
CORONA 

Ook Sri Lanka is zwaar getroffen door de epidemie. Vanaf april  heeft het land te maken met lockdowns.  

De maatregelen die de regering neemt gelden plaatselijk. Zodra er sprake is van een uitbraak worden in het 

betreffende gebied regels van kracht die werk buitenshuis, bezoek en bijeenkomsten verbieden. Scholen 

worden gesloten en kerkdiensten verboden. Ook is er dan een beperkt bezoek aan supermarkten mogelijk. 

Ook zijn er beperkingen voor de hoeveelheden van rijst en groenten die in één keer kunnen worden 

aangeschaft.Het is een hele opgave om genoeg voor voedsel voor de kindertehuizen te kunnen kopen. 

Maar van overheidswege hebben we een speciale pas om groot in te kopen. De overheid heeft bovendien 

op de voedselprijzen een solidariteitsheffing gelegd  voor mensen die geen vast werk hebben (en er zijn in 

Sri Lanka heel veel dagloners!). Dat betekent dat zij in aangewezen winkels op vertoon van bonnen voedsel 

tegen een zeer gereduceerde prijs kunnen kopen. 

Het houdt echter ook in dat de prijzen die wij moeten betalen aanzienlijk zijn gestegen. Wel met 10 %! 

Gelukkig krijgen we wat steun van de lokae 

bevolking. Ook het gemeentebestuur van 

Kurunegala heeft een bijdrage geleverd: 150 kg. 

melkpoeder. Verder konden we tegen een 

gereduceerde prijs 5000 kg rijst kopen. 

 Nu, begin 2021 is er nog steeds geen zicht op 

wanneer ook hier met vaccinatie  kan  worden  

begonnen. Er worden enkele testen uitgevoerd  

met het vaccin uit Rusland, maar eigenlijk  

wordt er gewacht op een vaccin uit India. Maar 

SriLanka staat achteraan in de rij en heeft zelf  

niet voldoende middelen om de benodigde  

vaccins  te kopen (2 x 20 miljoen!) en is dus 

afhankelijk van wereldwijde organisaties 

 ( o.a. WHO, UNICEF, Wereldbank) en de 

geldelijke steun van andere landen. 

 

 

ANNA WILHELMINA HOME TE MADAMPELLA 

Door alle problemen rondom Corona zijn we nog geen stap gevorderd in een oplossing tot financiële 

bijdrage van de Western Province voor de renovatie en aanpassingen. Door alle lockdown-maatregelen, die 

vooral in deze provincie met een stad als Colombo en het nationae vliegveld bijzonder zwaar zijn, ligt het 

overleg stil. Het contact met de kinderen  onderhouden we zo goed en zo mwaad als het kan tijdens de 

pandemie.  

 

 

GABRIEL CHILD CARE CENTRE TE KURUNEGALA 

Gelukkig hebben er tot nu toe geen besmettingen plaatsgevonden in dit tehuis. We houden ons streng aan 

de regels. De kinderen kregen in 2020 zoveel mogelijk via internet onderwijs.  

Van activiteiten buiten het tehuis kon geen sprake zijn dus heeft de staf haar best gedaan om de kinderen 

bezig te houden en te motiveren de aangeboden lessen zo goed mogelijk te volgen. Dit jaar waren er geen 

kinderen die het O-level examen moesten doen.        
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Een feestelijk lichtpuntje was de viering van het 12 jarig bestaan van het tehuis op 30 november. De oudere 

kinderen hadden samen met de staf een feestelijke barbeque verzorgd.  

 

   

 

Naar aanleidingvan de National  Childrens Day op 1 oktober kent Yamaha Music Instruments jaarlijks  

prijzen  toe aan het beste muziekfilmpje opgenomen in een kindertehuis. De kinderen van het Gabriel 

home te Kurunugale hadden een video ingezonden van hun bandje met zelfgemaakte instrumenten van 

karton en board, plastic flessen en oude potten en pannen. Verfrollers fungeerden als microfoon. 

Yamaha beloonde de inzending met de eerste prijs: drie gitaren en een soundsystem met een gezamenlijke 

waarde van 1 miljoen rupees.   
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GABRIEL CHILD CARE CENTRE TE NUWARA ELIYA 

Er verblijven nu 16  kinderen in dit tehuis dat wij vooral steunen met management. Ook hier gelden strikte 

regels voor de beheersing van het Corona-virus. Dus ook hier zijn de scholen gesloten en examens 

uitgesteld. De speelruimte rondom het tehuis is zeer beperkt, maar door een iets minder strenge lockdown 

is het af en toe mogelijk de kinderen mee naar buiten  te nemen. Eind juli is het tehuis getroffen door een 

windhoos met het gevolg dat een groot gedeelte van het dak eraf is gewaaid.  
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Inmiddels ligt er een geheel nieuw dak op dankzij de hulp van de locale bevolking, de gemeente Nuware 

Eliya, de Church of South India en een bescheiden bijdrage van onze stichting.  De totale kosten bedroegen 

2.700.000 rupees ( € 12.250,=). Zoals te zien op de foto’s is nu gebruik gemaakt van staal en aluminium in 

plaats van hout, wat  een betere en meer  stormbestendige constructie oplevert. 

 

LITTLE FLOWER SCHOOL 

Op last van de overheid zijn alle kleuterscholen  sinds 1 april permanent of tijdelijk gesloten (afhankelijk van 

de regio). 

 

NIEUW PROJECT 

Zoals in eerdere nieuwsbrieven vermeld zijn we dit jaar gestart met de fonfdswerving voor een gebouw van 

waaruit we voorlichting kunnen geven over drugs en hulp kunnen bieden aan drugsverslaafde jongeren. 

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar onze website www.samenvoorsrilanka.org  

(PROJECTEN). 

 

INDIVIDUELE HULP 

Naast de gebruikeliike steun aan studenten van arme gezinnen is het grootste deel van onze steun dit jaar, 

zoals begrijplijk, gegaan naar hulp aan mensen die in deze tijd werkeloos zijn geraakt door de epidemie.  
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II                       BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

 

 

 
                                                                                31 december 2020    31 december 2019   

                €            € 

 

              

ACTIVA 

 

 

 
VLOTTENDE MIDDELEN 

 

 

Geldmiddelen                                                    32.123,34                  2.218,24  

                                   

                     

 

PASSIVA 

 

EIGEN VERMOGEN 

 

Kapitaal                                                                                                   2.939,44               2.218,24    

 

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 

                                                                                         € 

Vooruit ontvangen Baten                                           24.500,-- 

Nog te betalen kosten                                                    4.683,90             29.813,90                      -,-- 

 

                                                                                                                 32.123,34               2.218,24                                                                                    
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III          EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2020 

 

        boekjaar 2020  boekjaar 2019 

                                                                                                        €                                €    

 

BATEN 

 

Giften van particulieren     13.920,--                    22.157,50                     

Bijdragen van instellingen en bedrijven   35.000,--                    36.000,--                       

Lijfrenten         3.000,--                       3.000,--  

                              51.920,--                    61.157,50                                        

 

LASTEN 

 

Bestedingen aan statutaire doeleinden        47.130,--                 75.000,--                                    

                                        

Kosten van beheer                      4.068,80                    1.871,01                                          

               51.198,80               76.871,01 

 

VOORDELIG RESULTAAT                                       721,20                                 

 

NADELIG RESULTAAT                                                                     15.713,51             
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IV   TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

 

VLOTTENDE MIDDELEN 

 

GELDMIDDELEN: € 32.123,34 

                                                                                                                                                   € 

ING bank n.v.            betaalrekening            nr NL83 INGB 0657 2939 03                      29.216,26 

ING bank n.v.            betaalrekening  nr NL36 INGB 0009 4779 21                        2.906,08 

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

                      32.123,34 

 

EIGEN VERMOGEN 

KAPITAAL; € 2.939,44 

 

Kapitaal per 1 januari 2020                      2.218,24 

bij: voordelig resultaat over het boekjaar 2020                     721,20 

Kapitaal per 31 december 2020                   2.939,44 

 

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 

 

VOORUIT ONTVANGEN BATEN: € 24.500,-- 

Onder dit hoofd werd opgenomen de in het boekjaar 2020 ontvangen 

bedragen, welke bestemd voor het project ‘Strijd tegen Drugs”in Sri Lanka     

   

Saldo per 31 december 2020                                                                                                24.500,-- 
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NOG TE BETALEN KOSTEN: €  4.683,90 

 Per 31 december 2020 is nog te betalen voor: 

 Reparatie stormschade  dak kindertehuis  Nuwara Eliya                                                       2.000,-- 

 Exploitatiekosten kindertehuis Child Care and Develolpment Centre                                   2.450,-- 

 Kosten van fondswerving                                                                                                          121,--   

 Kosten van Web hosting en data comfort                                                                                 112,90 

                                                                                                                                                  4.683,90 
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  V          TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE EXPLOTATIEREKENING 

                                                      OVER HET BOEKJAAR 2020                                                                     

                                                                                                                                                   

                                                               

 

 

BATEN 

                                                                                                                       € 

 
GIFTEN VAN PARTICULIEREN: € 13.920,-- 

De Heer J.M. Serree      Didam                              6.000,-- 

De Heer F. Wevers                                                               Dordrecht                         2.500,-- 

De heer H. van Hierden                                                       Lunteren                           1.620,-- 

Overigen ( kleiner dan € 1.000,--)                                                                                 3.800,-- 

                                                                                                                                      13.920,-- 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                               

                  

 

BIJDRAGEN VAN INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN: € 35.000,-- 

                                                                                                                                                € 

Beheersmaatschappij J. Buytink b.v.                                       Dordrecht                           35.000,-- 

 

                                                                                                                             - 

                                                                                                                                         

                     

LIJFRENTEN: € 3.000,-- 

Mevr. M.E. Joele-Burger                                                      Rijswijk                               2.400,-- 

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

                                                                                                                                            3.000,--                                                                          
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 LASTEN 

 

BESTEDINGEN STATUTAIRE DOELEINDEN: € 47.130,-- 
                                                                                                                                                € 

 

A.Projecten: 
                                                                                                                                                        

Exploitatiekosten Child Care and Development Centre  Kurunegala                               41.330,-- 

Stormschade kindertehuis Nuwara Eliya                                                                             2.000.-- 

Exploitatiekosten Anna Wilhelmina Children Home Akaragama                                       1.300,-- 

                                                                                                                                 A         44.630,-- 
                

B.Indivuduele hulp: 

 

 Huisvestiging: verbouw, reparatie en onderhoud                                                                600,-- 

 Levensonderhoud, ondersteuning en medische kosten                                                    1.150,-- 

 Werkgelegenheid en scholing                                                                                              750,-- 

                                                                                                                                 B       2.500,-- 

Totaal ( A en B)                                                                                                              47.130,-- 

 

 

                                                                                                                                           

   KOSTEN VAN BEHEER:  € 4.068,80                                                                                                                                                        

 Kosten van betalingsverkeer                                            431,79 

 Webhosting en kosten van de website                                                                                     76,60                                                                                                                                      

 Datacomfort                                                                                                                              36,30  

 Diversen                                                                                                                               3.524,13         

 

 

                                                                                                                                              4.068,80                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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