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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 2021 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 

 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 ). 

 

 

 c . Vaststelling Financieel jaarverslag boekjaar 2020: 

  

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 31 januari 2022  het financieel jaarverslag 

over het boekjaar 2021 sluitende met een eigen vermogen van € 7.076,66  en 

een voordelig exploitatiesaldo van €  4.137,22  vastgesteld. 

 

            De penningmeester werd gedechargeerd voor het gevoerd financieel beleid. 
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d.   Financieel resultaat boekjaar 2021: 

            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 2021 bedraagt €  4.137,22 

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

            Na bijboeking bedraagt het kapitaal per 31 december 2021 € 7.076,66 

 

            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 van activiteit 
Vanwege de vele lock downs konden er geen activiteiten plaatsvinden buiten de tehuizen.  

 

  GABRIEL CHILD CARE CENTRE KURUNEGALA 

Met veel improvisatie hebben we gepoogd om binnen de muren de kinderen zoveel mogelijk te 

stimuleren.  

Er werd tweemaal op het grondgebied een scoutskamp ingericht. De kinderen konden zelf tenten 

opzetten en daarin overnachten.  Dat vonden ze best spannend! Zo leek het toch alsof de kinderen er 

even ‘uit’ waren. Er werden speurtochten uitgezet en spelletjes gespeeld. De eetzaal diende als 

centrale ontmoetingsplaats. Daar werd ook het meer educatieve gedeelte vezorgd. 

 

        
 
Door de langdurige lock downs genoten de kinderen on line onderwijs. Hiervoor moest apparatuur 

worden aangeschaft, zoals computers, rauters voor wifi en printers.  

Een speciale leerkracht maakte de kinderen wegwijs in deze nieuwe materie. De kinderen leerden 

snel om te gaan met de nieuwe leermiddelen. Er deden zich dan ook verder geen problemen voor; 

enkel wat strubbelingen door (helaas regelmatige) stroomuitval.  

 Gelukkig is geen enkel kind besmet geraakt. 

 

GABRIEL CHILD CARE CENTRE NUWARA ELIYA 

Ook hier geen activiteiten buiten de deur. Omdat dit tehuis niet beschikt over een grote tuin, waren 

de activiteiten zeer beperkt. Het regent er ook vaak zodat de kinderen zich voornamelijk binnenshuis 

moesten vermaken. Gelukkig beschikt het tehuis over een grasveldje en een kleine speelplaats, zodat 

de kinderen toch naar buiten konden. 

Ook hier werden de lessen on line gegeven.  

Ook hier geen besmettingen. 
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LITTLE FLOWER SCHOOL KURUNEGALA 

Onze montessorischool voor kinderen van 2 tot 6 jaar was het hele jaar gesloten. 

Wel werd het kontakt met kinderen en ouders onderhouden door middel van - indien 

mogelijk – videobellen. In de overige gevallen werd gebruik gemaakt van watsapp. 

 

INDIVIDUELE HULP 

Zoals in het financiële gedeelte van dit verslag te lezen valt is er bijstand verleend in 

huisvesting, levensonderhoud en - door de lock downs op zeer geringe schaal-  aan scholing. 

Hulp voor huisvesting werd alleen gegeven voor gezinnen die getroffen werden door 

overstromingen. Gelukkig waren die in dit jaar beperkt. 

Hulp voor levensonderhoud werd gegeven aan twee gezinnen waarvan de vader overleed 

ten gevolge van corona. 

  

CENTRUM REHABILITATIE DRUGSVERSLAAFDE JONGEREN 

Ondanks de vele lockdowns is er toch voortgang in de bouw van het centrum. Tot nu toe zijn 

drie etages in ruwbouw gerealiseerd. Maar we hebben te maken met grote vertragingen die 

ook veroorzaakt worden door een tekort aan bouwmaterialen. 

Er wordt dus  voortgebouwd, zij het in een zeer langzaam tempo. 

Door een bijzondere donatie van Srilankaanse zakenlieden in Groot Britannië, die de kosten 

voor  etage 4 en 5  voor 60% dekt, zijn we in staat om met steun van aan te schrijven 

fondsen het volledige plan van vijf etages te gaan realiseren. We hopen tegen het einde van 

2022 het gebouw te kunnen openen. 

 

     
 

 

Al met al was 2021 een zeer bewogen jaar, waarin we alle zeilen hebben moeten bijzetten. 

Vooral de kosten voor voeding, electra, gas en transport zijn dit jaar flink gestegen. Maar 

met de hulp  vn onze begunstigers zien we de toekomt vol vetrouwen tegrmoet.                                                   
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II                                          BALANS PER 31 DECEMBER 2021                                                                                                           

 

                                                               31 december 2021              31 december 2020 

                                                                                        €                                            € 

 

ACTIVA 

 

VLOTTENDE MIDDELEN 

 

Geldmiddelen                                                        17.857,66                       32.132,34 

 

 

PASSIVA 

 

EIGEN VERMOGEN 

 

Kapitaal                                                                     7.076,66     2.934,44 

 

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 

                                                                                                              

                                            

Nog te betalen kosten                  10.781, --                            29.197,90 
                                                                                  ____________                      __________                                                      
 
 
                                                                                     17.857,66                            32.132,34 
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      III         EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2021 

 

 

        boekjaar 2021      boekjaar 2020 

                                                                                                        €                                €    

 

BATEN 

Giften van particulieren                           16.736,50            13.920,--           

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

Project Strijd tegen Drugs                                                     21,000,-                      24.500,--                   

  

Lijfrenten         3.000,--                      3.000,--  

                              75.736,50                   77.420,--                                       

 

LASTEN 

 

Bestedingen aan statutaire doeleinden                              70.070,--    71.630,,--                                                     

Kosten van Fondswerving                                                               829,01                  3.524,13                                                             

Kosten van beheer                            704,27                     544,67                                                           

                71.603,28                75.698.,80 

VOORDELIG RESULTAAT                                     4.137,22                    721,20                                                                                                
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IV   TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE BALANS  

PER 31 DECEMBER 2021 

 

ACTIVA 

VLOTTENDE MIDDELEN 

 

GELDMIDDELEN: € 17.857,66 

                                                                                                                                                   € 

ING bank n.v.            betaalrekening            nr NL83 INGB 0657 2939 03                      11.908,59 

ING bank n.v.            betaalrekening  nr NL36 INGB 0009 4779 21                        5.949,07 

                                                                                                                                            17.857,66 

 

                       

 

EIGEN VERMOGEN 

KAPITAAL; € 7.076,66 

 

Kapitaal per 1 januari 2021                      2.939,44 

bij: voordelig resultaat over het boekjaar 2021                  4.137,22 

Kapitaal per 31 december 2021                   7.076,66 
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SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 

 

NOG TE BETALEN KOSTEN: € 10.781,-- 

Onder dit hoofd werd opgenomen de per 31 december 2021  

te betalen bouwkosten voor het project ‘Strijd tegen Drugs”in Sri Lanka. 

 

De bouw geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de stichting. 

                                                                                                                                                                  

 

- 
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 V          TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE EXPLOTATIEREKENING 

            OVER HET BOEKJAAR 2021                                                                     

                                                                                                                                                   

                                                               

BATEN 

                                                                                                                       € 

 
GIFTEN VAN PARTICULIEREN: € 16.736,50 

De Heer J.M. Serree      Didam                              3.500,-- 

De Heer F. Wevers                                                               Dordrecht                         5.000,-- 

De heer H. van Hierden                                                        Lunteren                           1.620,-- 

De Heer  J.C. Glazenburg                                                     Harkstede                         1.400,-- 

Overigen ( kleiner dan € 1.000,--)                                                                                 5.216,50 

                                                                                                                                     16.736,50 

                                                                                                                                                                                                         

              

BIJDRAGEN VAN INSTELLINGEN EN BEDRIJVEN: € 35.000,-- 

                                                                                                                                                € 

Beheersmaatschappij Buytink b.v.                                       Dordrecht                           35.000,-- 

 

PROJECT : STRIJD TEGEN DRUGS : € 21.000,-- 

Stichting Grace                                                                                                                10.000,-- 

Stichting Dirk Bos Fonds                                                                                                   5.000,-- 

Hofstee stichting                                                                                                                3.000,- 

Stichting Happy Child                                                                                                       2.000,-- 

Stichting Winters- van den Speulhof                                                                                 1.000,-- 

                                                                                                                                           21.000,-- 

           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: € 70.070,-- 

                                                                                                                                                € 

 

A.Projecten: 

 Bouwkosten “Strijd tegen Drugs”                                                                                    21.000,--                                                                                                                                                       

Exploitatiekosten Child Care and Development Centre  Kurunegala                               42.500,-- 

Exploitatiekosten Anna Wilhelmina Children Home Akaragama                                       1.570,-- 

                                                                                                                                 A         65.070,-- 

                

B.Indivuduele hulp: 

 

 Huisvestiging: verbouw, reparatie en onderhoud                                                                 2.800,-- 

 Levensonderhoud, ondersteuning en medische kosten                                                         1.950,-- 

 Werkgelegenheid en scholing                                                                                                  250,-- 

                                                                                                                               B             5.000,-- 

Totaal ( A en B)                                                                                                                 70.070,-- 

 

KOSTEN VAN FONDSWERVING: € 829,01 

Kosten van nieuwsbrieven ( 3 stuks) : 

Drukkosten                                                                                                                                  373,34 

Porti                                                                                                                                              336,-- 

Enveloppen                                                                                                                                   119,67  

                                                                                                                                                      829,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

KOSTEN VAN BEHEER:  € 704,27 

                                                                                                                                                              

 Kosten van betalingsverkeer                 591.37 

 Webhosting en kosten van web site                                                                                             76,60                                                                                                                                        

 Datacomfort                                                                                                                                  36,30 

                                                                                                                                                   704,27                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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