
 

 

 

 

 

Stichting Kansarmen Sri Lanka 

Jaarverslag 2014 

 

 

  



 

2 Jaarverslag 2014 Stichting Kansarmen Sri Lanka vastgesteld  d.d. 8 juli 2015 

 

Inhoudsopgave 
 

Algemeen................................................................................................................................................. 3 

Samenstellingsverklaring ..................................................................................................................... 3 

Voorwoord door de voorzitter ............................................................................................................ 5 

Verslag over 2014 ................................................................................................................................ 6 

Financieel overzicht over 2014 ............................................................................................................ 8 

Jaarrekening 2014 ................................................................................................................................... 9 

1 Balans per 31 december 2014 .......................................................................................................... 9 

2 Staat van baten en lasten over 2014 .............................................................................................. 10 

3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ...................................................................... 12 

4 Toelichting op de balans ................................................................................................................. 13 

5 Toelichting op de staat van baten en lasten .................................................................................. 14 

Overige gegevens .................................................................................................................................. 15 

1 Organisatie ..................................................................................................................................... 15 

2 Bestuur ........................................................................................................................................... 15 

3 Vaststelling Jaarrekening ................................................................................................................ 16 

 

  



 

3 Jaarverslag 2014 Stichting Kansarmen Sri Lanka vastgesteld  d.d. 8 juli 2015 

 

Algemeen 

Samenstellingsverklaring 

 
 
 
 
Stichting Kansarmen Sri Lanka 
T.a.v. het bestuur 
Laar 18 
5258 TJ  BERLICUM 
 

 

SAMENSTELLINGSVERKLARING 

Opdracht 

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Kansarmen Sri Lanka te Wijchen 

bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de 

toelichting samengesteld. 

Verantwoordelijkheid van de directie 

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur  van de 

Stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die 

gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in 

overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en be-

roepsregels. 

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellings-

opdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 

rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid 

van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de 

onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij 

geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. 

 



 

4 Jaarverslag 2014 Stichting Kansarmen Sri Lanka vastgesteld  d.d. 8 juli 2015 

 

 

Bevestiging 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing 

van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Ne-

derland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) 

 

Bestemming van de winst 2014 

De winst over 2014 bedraagt € 20.269 tegenover een winst over 2013 van € 34.059. 

De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens  van het financieel   

verslag. 

 

Uden, 6 juli 2015 

Accountantskantoor Foederer B.V. 

w.g. 

 

A.J.M. Tielemans AA 
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Voorwoord door de voorzitter 
 

 

Voor U ligt het jaarverslag van 2014 van Stichting Kansarmen Sri Lanka. 

Het afgelopen jaar kent wederom positieve resultaten en ontwikkelingen. We hebben 16 drinkwater- 

en sanitatieprojecten kunnen uitvoeren, ondersteund met gezondheidslessen. Daar zijn we zeer 

tevreden mee. Het vaste arbeidersteam in Sri Lanka is zeer gemotiveerd en betrokken om de 

projecten uit te voeren. Zij zien de dankbaarheid van de leerkrachten en leerlingen en willen zich 

daarvoor inzetten. In Nederland werken we hard om middelen binnen te halen, onder andere via de 

moderne media kanalen.   

 

 

De Stichting maakt een tempoversnelling door. De aanvragen blijven komen en we willen het 

werkgebied uitbreiden, zodat er nog meer mensen gebruik kunnen maken van de voorzieningen.  

Dat is de opdracht voor de komende jaren. We vinden het daarom erg prettig dat Wilde Ganzen met 

tv-spotjes en  artikelen in hun magazine de Stichting ziet als een belangrijke particulier initiatief 

organisatie. De goede samenwerking met Wilde Ganzen geeft ons veel daadkracht, naast meer 

bekendheid.  

Dankzij heel veel mensen is het mogelijk dit werk voort te zetten. Daarom willen wij  alle 

betrokkenen zeer hartelijk danken, vrijwilligers, donateurs, sponsoren, actievoerders,  Wilde Ganzen 

voor de aanvulling op iedere actie en het Sri Lankaanse uitvoeringsteam onder leiding van 

projectuitvoerder Chaminda Fernando Pulle.  

 

Jan van der Steen 

Voorzitter bestuur Stichting Kansarmen Sri Lanka 
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Verslag over 2014 
 

Ook dit jaar heeft de Stichting weer meerdere projecten op het gebied van schoon drinkwater en 

sanitatie kunnen uitvoeren met steun van vele donateurs en sponsoren. Gelukkig kunnen we nog 

steeds rekenen op een grote groep betrokken medemensen.  We zijn ons er terdege van bewust dat 

we zonder hun steun dit prachtige werk niet kunnen doen. Ieder project valt of staat met een 

bijdrage van gulle gevers.  

Naast de lokale bevolking, die dankbaar is voor de 

voorzieningen, helpen we veel arbeidskrachten aan een 

kostwinning. Het vliegwieleffect door kennisoverdracht 

en opgedane ervaring doet zijn werk. 

De Wandelen voor Wateracties, door enkele Rotary-

clubs georganiseerd, waren ook dit jaar weer een 

succes. Ook zelf organiseerden we schoolprojecten met 

een gesponsorde waterloop. De leerlingen  krijgen  een gastles over de watersituatie in Sri Lanka en 

zien de enorme  verschillen met een ontwikkeld land.  

Verder zijn er weer diverse particuliere acties geweest welke voor de nodige bekendheid en 

opbrengst gezorgd hebben.  

Over elke actie of initiatief wordt transparant gecommuniceerd en gerapporteerd naar de gever en 

via de website en/of via Facebook.  

Dit jaar zijn we ook gestart met de opzet van een social media campagne.  

Op locatie in Sri Lanka hebben we diverse testopstellingen staan voor het oppompen van water door 

middel van zonne-energie. Het initiatief hiervoor is afkomstig van een enthousiaste Wijchense 

ondernemer. De inzet is dat door een uiterst eenvoudige constructie en onderhoud zonne-energie 

toegankelijk gemaakt wordt voor de energievoorziening. 

De organisatie Wilde Ganzen bood in 2014 wederom 

ondersteuning in de vorm van premie (zij voegden 55 % toe), 

advies en begeleiding.  

Het toerisme in Sri Lanka is toegenomen en daarmee ook de 

aanvragen voor een privé chauffeur via de Stichting. De 

toeristen bezoeken vaak ook een project en zorgen voor een 

welkome donatie. Een actieve kundige vrijwilliger in Nederland maakt samen met 

de toerist een wensenlijst en is de intermediair met de chauffeur in Sri Lanka.   

Financiële steun ter waarde van € 63.000,-- heeft de Stichting Kansarmen Sri 

Lanka in het jaar 2014 ingezet voor een  16 tal water- en sanitatieprojecten.  

Verder zijn de gezondheidslessen op de plattelandsscholen voortgezet. 
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De werkbezoeken stonden  vooral in het teken van gebiedsuitbreiding en het verstevigen van de 

contacten met  lokaal  aanwezige bedrijven. Daarnaast zijn  afgeronde projecten beoordeeld en 

nieuwe projecten geïdentificeerd. Door de samenwerking met de zuivelproducent Fonterra en de 

overheid zijn er interessante nieuwe projecten in beeld gekomen. Deze projecten liggen vaak in 

Tamilgebied. Deze bevolkingsgroep heeft zeer lang geen aandacht gekregen. Gelukkig kunnen we 

hier nu op verschillende scholen de broodnodige water- en sanitatie voorzieningen aanbrengen. 

Ondertussen heeft het bestuur een nieuwe samenstelling. Secretaris Hanny van Nuland en 

bestuurslid Lisette Steeg hebben afscheid genomen. Bjørn Hoogwout heeft zijn plaats in het comité 

van aanbeveling ingeruild voor bestuurslid en zijn ook Adanech Winkler en Els Brands toegetreden 

tot het bestuur, naast Anny van Orsouw als secretaris. Het nieuwe bestuur had als eerste opdracht 

een beleidsplan te schrijven voor de komende jaren. Dit is ondertussen gepubliceerd en te lezen op 

de website.  

Het comité van aanbeveling heeft in de persoon van Martine Gosselink en Ron van Megen een 

belangrijke uitbreiding ondergaan. 

 

De ambitie voor de komende jaren is met het nieuwe beleidsplan gericht  op: 

 

“Veilig drinkwater voor iedere school” 
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Financieel overzicht over 2014    

In het verslagjaar heeft de Stichting  minder  middelen mogen ontvangen dan in de voorgaande 
periode om projecten  te realiseren in Sri Lanka. 
 
(bedragen  in € 1.000,--)    

    

Navolgende baten werden ontvangen: 2014  2013 

 €  € 

    

Donaties en giften 72.000  114.000 

Bijdragen Wilde Ganzen/sponsoring 11.000  36.000 

     

Totaal 83.000  150.000 

    

De ontvangen gelden werden besteed aan:    

    

16 water- en sanitatieprojecten in Sri Lanka 55.000  107.000 

Controle, begeleidingskosten en nazorg 6.000  7.000 

Werving en beheer 2.000  1.000 

    

 63.000  115.000 

    

Overschot/tekort) 20.000  35.000 

    

    

Afname/toename kortlopende schulden -7.000  7.000 

Liquide middelen per 1 januari 43.000  1.000 

    

Liquide middelen per 31 december 56.000  43.000 
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Jaarrekening 2014    

    

    

1 Balans per 31 december 2014    
 
(na resultaatbestemming) 2014  2013 

 €  € 

ACTIVA    

    

Liquide middelen 55.440  42.583 

    

Totaal activa 55.440  42.583 

    

    

    

    

    

    

    

PASSIVA    

    

Reserves 55.440  35.171 

overige schulden -  7.412 

    

Totaal passiva 55.440  42.583 
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2 Staat van baten en lasten over 2014 
 

2014  2013 

 €  € 

    

Baten    

    

Ontvangen donaties en giften 71.975  113.599 

Overige baten 313  236 

Sponsoring via Wilde Ganzen 10.790  36.190 

    

Som der baten 83.078  150.025 

    

Lasten    

    

Besteed aan doelstelling    

Projecten 60.867  114.315 

    

Werving baten    

Kosten eigen fondsenwerving 1.024  659 

    

Beheer en administratie    

Kosten beheer en administratie 918  992 

    

Som der lasten 62.809  115.966 

    

Overschot/(tekort) 20.269  34.059 

    
 
 
Totaal kosten eigen fondsenwerving in % van de 
 baten uit eigen fondsenwerving 

 1.4  0.6 

    
Totaal kosten beheer en administratie in % van  
de som der baten 

 1.1  0.7 

    

Verdeling (tekort)/overschot    
    

Toegevoegd/(onttrokken) aan de reserves 20.269  34.059 
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Kasstroom overzicht 2014 2014  2013 

 €  € 

Kasstroom uit operationele activiteiten    

    

Overschot 20.269  34.059 

    

Mutaties in werkkapitaal:    

mutatie vorderingen --  -- 

mutatie kortlopende schulden -7.412  7.412 

    

 12.857  41.471 

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten --  -- 

kasstroom uit investeringsactiviteiten --  -- 

    

Netto kasstroom 12.857  41.471 

Geldmiddelen per 1 januari 42.583  1.112 

    

Geldmiddelen per 31 december 55.440  42.583 
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3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling   

    

    

Algemeen    

    
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt de Richtlijn voor de jaarverslaggeving  
Fondsenwervende instellingen - zoveel als mogelijk - gevolgd. 

    
 
    

Grondslagen van waardering    

    

Alle activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden, tenzij anders vermeld wordt. 
 
 
    

Grondslagen van resultaatbepaling    

    

Onder baten worden opgenomen de gedurende het verslagjaar van sponsors, donateurs en uit 
acties daadwerkelijk ontvangen gelden. 

. 
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4 Toelichting op de balans    

    

    

Liquide middelen    

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.   

    
 
 
 2014  2013 

 €  € 

    

Reserves    

Boekwaarde 1 januari 35.171  1.112 

Verdeling 20.269  34.059 

    

Boekwaarde 31 december 55.440  35.171 

    
Van de per 31 december 2014 vrij ter beschikking 
staande reserves ad € 55.440 werd na 
balansdatum inmiddels een bedrag ad € 30.000 
ter beschikking gesteld voor in 2015 uit te voeren 
projecten    
 
 
 
Overige schulden    

Nog te betalen kosten -  7.412 
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5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 
2014 

€  

 
2013 

€ 

Baten    

    

Baten uit fondsenwerving    

    

Ontvangsten van donateurs 70.079  95.653 

Ontvangsten uit acties 1.896  17.946 

Ontvangen bijdragen van Wilde Ganzen 10.790  36.190 

Overige baten 313  236 

    

 83.078  150.025 

    

Lasten    

    

Besteed aan doelstelling    
Direct ter beschikking gesteld voor uitvoering 
projecten 54.390  107.992 
Kosten beoordeling, begeleiding, controle en 
nazorg     

projecten 6.477  6.885 

Overige organisatiekosten 1.942  1.089 

    

 62.809  115.966 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
  



 

15 Jaarverslag 2014 Stichting Kansarmen Sri Lanka vastgesteld  d.d. 8 juli 2015 

 

Overige gegevens 
 

1 Organisatie 
 

De Stichting werd opgericht op 10 juli 2006 met als doel  "het verhogen van de kwaliteit van leven 

van de (meest) kansarme inwoners van Sri Lanka ". 

De Stichting is statutair gevestigd te Wijchen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Arnhem onder nummer 09162333. 

De Stichting is bij de belastingdienst ingeschreven als  Algemeen Nut Beogende Instelling  ( ANBI ) 

De Stichting heeft geen werknemers. Het bestuur geniet geen bezoldigingen en vergoedingen. 

 

 

2 Bestuur 
 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden : 

 

Jan van der Steen   voorzitter 

Anny van Orsouw    secretaris 

Martien van Beers    penningmeester 

Bjørn Hoogwout    algemeen lid 

Adanech Winkler    algemeen lid 

Els Brands     algemeen lid 
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3 Vaststelling Jaarrekening 
 

   

De jaarrekening 2014 werd door het bestuur vastgesteld en getekend op  8 juli 2015. 
 
    
Berlicum, 8 juli 2015 
 
 
    

    

Jan van der Steen                                        Anny van Orsouw                                      Martien van Beers 
 
 

    

    

    

    

Bjørn Hoogwout                                           Adanech Winkler                                       Els Brands 
 


