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Stichting Kansarmen Sri Lanka  
T.a.v. het bestuur  
Laar 18  
5258 TJ BERLICUM  
 
 
 
Geachte bestuur,  
 
 
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.  
 
 
Opdracht  
 
 
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans 
met tellingen van € 68.315,-- en de winst- en verliesrekening sluitende met een nadelig saldo van  
-/- € 9.300,-- samengesteld.  
 
 
Samenstellingsverklaring van de accountant  
 
 
Aan: het bestuur  
De jaarrekening van Stichting Kansarmen Sri Lanka te Wijchen is door ons samengesteld op basis van 
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de 
winst- en verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder 
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.  
 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 
in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen van financiële verslagge-
ving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en finan-
ciële verslaggeving toegepast.  
 
 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze ver-
antwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de 
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeen kwam met onze kennis van 
Stichting Kansarmen Sri Lanka.  
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en ande-
re gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan 
met de door u verstrekte gegevens.  
 
 
Bestemming van de winst 2016  
 
 
Het verlies over 2016 bedraagt -/- € 9.300,-- tegenover een winst over 2015 van € 22.175.  
De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel 
verslag.  
 
 
Uden, 27 juni 2017  
Crowe Horwath Foederer B.V.  
 
 
 
J.A.H.M. van Bakel AA 
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Voorwoord door de voorzitter 
 

 

Voor u ligt het jaarverslag van 2016 van de Stichting Kansarmen Sri Lanka. 

 

Het afgelopen jaar liet wederom een aantal positieve ontwikkelingen zien. We hebben 18 

drinkwater- en sanitatieprojecten kunnen uitvoeren, ondersteund door gezondheidslessen. Met deze 

projecten worden scholen en woongemeenschappen voorzien van de primaire levensbehoeften en 

zien we dat niet alleen de volksgezondheid verbetert maar ook dat water een directe aanjager is van 

meer bedrijvigheid. Kennisontwikkeling, motivatie en goede feed-back en communicatie blijken 

bepalend voor het succes van onze projecten. Wel zien wij  dat de klimaateffecten met afwisselend 

grote droogte én sterke neerslag ook in Sri Lanka steeds sterker voelbaar worden en een grotere 

druk leggen op de waterbronnen en de landbouwoogsten. Gelukkig zijn wij met onze lokale aanpak 

minder kwetsbaar dan met een watervoorziening op regionale of landelijke schaal.  

 

Het verslagjaar stond vooral in het teken van ons 10 jarig bestaan. Op 18 september waren velen 

getuige van een geslaagde jubileumviering, waarin werd teruggeblikt maar vooral ook 

vooruitgekeken. In ruim 170 projecten hebben we de afgelopen jaren met een bewezen formule en 

aanpak ruim 100.000 scholieren op het arme platteland een beter toekomstperspectief geboden, 

alsook enkele afgelegen woongemeenschappen voorzien van de primaire levensbehoeften. 

 

 

De aanwezigheid bij de receptie van de ambassadeur van Sri Lanka in Nederland, de burgemeester, 

onze projectmanager, die speciaal uit Sri Lanka was overgekomen en de vertegenwoordigers van 

onze samenwerkingspartners en sponsors, lieten de grote betrokkenheid zien van allen die de 

Stichting een warm hart toedragen. Onder de slogan ‘Veilig drinkwater in 2020 voor elke school in Sri 

Lanka’ hebben we in het jubileum jaar veel publiciteit gekregen in de landelijke en regionale media. 

 

Met zoveel onveilige landen in de wereld neemt het toerisme naar Sri Lanka juist sterk toe. Reizigers 

die via onze Stichting een reis maken naar Sri Lanka vinden het een uitdaging om vakantie én 

maatschappelijke betrokkenheid te combineren door een bezoek aan één of meerdere van onze 

projecten. Reizigers kijken telkenmale met enthousiasme en inspiratie terug op deze unieke 

combinatie.  
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De impact die we met onze projecten bereiken stemt ons hoopvol voor de toekomst. Met de inzet 

van onze vrijwilligers, sponsors en donateurs en eventuele extra financiële middelen willen we in de 

komende jaren nog een tandje bijzetten. Gelukkig weten we ons in toenemende mate moreel 

gesteund door een betrokken lokale overheid in Sri Lanka. Ook zij is overtuigd dat veilig drinkwater  

leidt tot een betere kwaliteit van leven en daarmee het arme binnenland een betere  toekomst biedt.  

 

Scholen belangrijk maken met drinkwater en sanitair, dáár blijven wij voor gaan! 
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Verslag over 2016 

 

Ook in 2016 heeft de Stichting weer meerdere projecten op het gebied van schoon drinkwater en 

sanitatie kunnen uitvoeren, met steun van vele donateurs en sponsoren. Het werk van de Stichting 

kreeg bij ons 10 jarig bestaan veel aandacht in pers en media. De jubileumviering heeft extra impuls 

gegeven om de komende jaren nog een versnelling te geven in de realisering van onze projecten. Ons 

streven is om uiterlijk 2025, met een tussenmeting in 2020, het merendeel van de scholen in het 

arme binnenland te hebben voorzien van de meest elementaire basisvoorzieningen.  

 

Doel en missie 

Stichting Kansarmen Sri Lanka werd in 2006 opgericht in de nasleep van de tsunami, die Sri Lanka trof 

eind 2004. In het besef dat de overheid zich in de eerste jaren vooral zou gaan richten op herstel van 

de kustgebieden en het toerisme, heeft onze Stichting zich het lot aangetrokken van het 

achterblijvende platteland. Ook de moeilijke bereikbaarheid van het achterland heeft direct gevolgen 

voor het achterwege blijven van goede basisvoorzieningen, water in het bijzonder. 

‘Zonder water geen leven’ betekent dat naast volksgezondheid ook economische bedrijvigheid 

achterblijft. Onze missie richt zich derhalve op goede drinkwater- en sanitaire voorzieningen op het 

platteland, in het bijzonder gericht op 

scholen en arme 

woongemeenschappen. Ter bevordering 

van de duurzaamheid zorgen we naast 

de basisvoorzieningen voor 

gezondheidslessen op de 

plattelandsscholen. De 

maatschappelijke impact is groot 

vanwege de zelfredzaamheid en inzet 

van de lokale bevolking.  Impliciet 

versterken we ook de positie van 

vrouwen, die veel initiatieven nemen tot 

nieuwe bedrijvigheid. 

 

Vrouwen komen bij elkaar om de plannen te bespreken 

 

Middelen 

Stichting Kansarmen Sri Lanka is voor haar inkomsten afhankelijk van particuliere giften, geld 

genererende acties, sponsors en donateurs. Op basis van hun maatschappelijke rol zorgen ook 

enkele bedrijven voor een bijdrage in de financiering van onze projecten. Stichting Wilde Ganzen is 

bereid, na toetsing van de projecten en een goedgekeurde financiering, gelden aan te vullen. 
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Organisatie 

Stichting Kansarmen Sri Lanka is een goededoelenorganisatie zoals beschreven in artikel 1 van het 

Reglement ‘CBF erkenning Goededoelenorganisaties’ (versie 31 maart 2016). Bovendien draagt zij 

het ANBI keurmerk. Haar bestuur bestaat in Nederland uit maximaal zeven bestuursleden, allen 

onbezoldigd, aangevuld met een aantal vrijwilligers voor gerichte activiteiten. Het bestuur komt 

minimaal vier keer per jaar bijeen. De Stichting heeft een zusterorganisatie in Sri Lanka met ook een 

vertegenwoordiging vanuit het Nederlandse bestuur. De Stichting hanteert een actueel beleidsplan. 

Jaarlijks legt de Stichting verantwoording af over het gevoerde beleid en de in uitvoering genomen 

projecten. Voor wat betreft de projecten wordt met regelmaat gerapporteerd aan de sponsors en 

donateurs, die op deze wijze inzicht krijgen in de (voortgang van de) projecten. 

 

 

Put in aanbouw 

 

Activiteiten 

Financiële steun voor nieuwe projecten heeft de Stichting Kansarmen Sri Lanka in 2016 ingezet voor 

een 18-tal water- en sanitatieprojecten. De aanvragen voor wateraansluitingen op scholen en voor 

arme woongemeenschappen stromen nog wekelijks binnen, waarbij de lokale overheid ons in 

toenemende mate steunt bij de identificering van de meeste schrijnende gebieden. Naast de lokale 

bevolking die zich ook zelf inzet bij de aanleg van de voorzieningen en verantwoordelijk is voor het 

onderhoud, helpen we vele arbeidskrachten aan een kostwinning.  

Er ontstaat een krachtig vliegwieleffect door kennisoverdracht en opgedane ervaringen. En de lokale 

bevolking neemt telkenmale nieuwe initiatieven na de realisering van de basisvoorzieningen, 

bijvoorbeeld door de aanleg van groentetuinen. Zo wordt de zelfredzaamheid en duurzaamheid 

bevorderd. De eerste ervaringen met het gebruik van zonne-energie worden op korte termijn 

geëvalueerd.  
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De Wandelen voor Water acties, door enkele Rotaryclubs ondersteund, waren ook dit jaar weer een  

succes. Ook zelf organiseerden we schoolprojecten met een gesponsorde waterloop. De leerlingen 

krijgen vooraf een gastles over de watersituatie in Sri Lanka.  

 

Wilde Ganzen is ook dit jaar weer een belangrijke partner voor ons geweest. Zij biedt ondersteuning 

in de vorm van advies en hulp, naast de financiële aanvulling van 50% op de acties. Ook heeft Wilde 

Ganzen een speciale training gegeven in Sri Lanka, gericht op fundraising, en waaraan ook door onze 

lokale zuster organisatie is deelgenomen. 

Het toerisme in Sri Lanka blijft toenemen en daarmee ook de aanvragen voor een privé chauffeur via 

de Stichting. De toeristen bezoeken vaak ook één of meerdere projecten en zorgen voor een 

welkome donatie. De toerist krijgt al in Nederland ter voorbereiding op de reis hulp van een ervaren 

vrijwilliger, die ook als intermediair optreedt voor de chauffeur in Sri Lanka. 

 

Financieel resultaat 

In het verslagjaar heeft de Stichting meer middelen mogen ontvangen dan in de voorgaande periode 

om projecten te realiseren. Uit donaties en giften werd € 85.000 ontvangen (2015: € 66.000) en ook 

de bijdrage van Wilde Ganzen was, gekoppeld aan de toename van het aantal in uitvoering genomen 

projecten, met € 37.000 hoger dan in het voorgaande jaar  (2015: € 14.000). 

Het toegenomen aantal projecten in uitvoering resulteerde wel in een licht tekort op de jaarrekening 

van € 9.000, welk bedrag werd onttrokken aan de continuïteitsreserve.   

De kosten voor eigen fondswerving in % van de baten uit eigen fondswerving bleven met 4,2% 

onveranderd laag. En ook bleven de kosten voor beheer en administratie met 0,9% van de som der 

baten onveranderd laag.   
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Communicatie en transparantie 

In ons jubileumjaar hebben we met hulp van een deskundige de eerste ervaringen opgedaan met  

social media, die nader zullen worden geëvalueerd, maar inmiddels hebben bijgedragen aan de 

bekendheid van onze Stichting, haar uitgangspunten en haar werkwijze.  Over elke actie of over elk 

initiatief wordt transparant gecommuniceerd en gerapporteerd via de website en/of Facebook. De 

website biedt ook actuele informatie over de Stichting, haar activiteiten en de (voortgang van de) 

projecten. Tweemaal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief van de Stichting. Reizigers vullen een 

gastenboek met inspirerende verhalen, die een referentiekader bieden voor nieuwe of potentiële 

reizigers.  

 

Halfjaarlijks werkbezoek 

Standaard worden halfjaarlijks potentiële, nieuwe en afgeronde projecten door de voorzitter 

bezocht. Hiermee vergroten we de 

continuïteit en voortgang van de 

activiteiten. Daarnaast verstevigen 

we tijdens de bezoekrondes de 

contacten met de lokale overheid 

en de lokaal aanwezige bedrijven. 

Afgeronde projecten worden 

beoordeeld en nieuwe projecten 

geïdentificeerd. Het verslag van de 

werkbezoeken wordt in de 

nieuwsbrief opgenomen.  

 

Vooruitblik 

De komende jaren zal het werkgebied, 7 provincies in het binnenland, niet veranderen. Wel is de 

focus op theeplantages en rijstgebieden toegenomen. De ambitie is om, mits extra financiële midde-

len kunnen worden aangetrokken, het tempo in aantal aan te sluiten scholen en woongemeenschap-

pen met onze bewezen en goed uit te rollen werkmethode nog te versnellen. Hiertoe zal de Stichting 

in de komende periode inspanningen doen om meer (langjarige) financiële middelen te genereren in 

de opmaat naar 2020, het jaar waarin we een substantiële toename van het aantal projecten willen 

hebben gerealiseerd. We menen dat het belang van drinkwater daarbij dat van sanitaire voorzienin-

gen nog overstijgt, gezien de complexiteit en specifieke aspecten rond lokale  drinkwatervoorziening. 

In samenwerking met de lokale overheid en mogelijke partners zal niettemin een totaalpakket voor 

water, sanitatie en hygiëne altijd het einddoel zijn.       
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Financieel overzicht over 2016    

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

    

Navolgende baten werden ontvangen: 2016  2015 

 €  € 

    

Donaties en giften 85.000  66.000 

Bijdragen Wilde Ganzen/sponsoring 37.000  14.000 

     

Totaal 122.000   80.000 

    

De ontvangen gelden werden besteed aan:    

    

Water- en sanitatieprojecten in Sri Lanka 119.000  48.000 

Controle, begeleidingskosten en nazorg 7.000  7.000 

Werving en beheer 5.000  3.000 

    

 131.000  58.000 

    

Tekort/overschot -9.000  22.000 

    

    

Afname/toename kortlopende schulden -7.000     7.000 

Liquide middelen per 1 januari 85.000  56.000 

    

Liquide middelen per 31 december 69.000  85.000 
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Jaarrekening 2016    

    

    

1 Balans per 31 december 2016    
 
(na resultaatbestemming) 2016  2015 

 €  € 

ACTIVA    

    

Liquide middelen 68.315  84.611 

    

Totaal activa 68.315  84.611 

    

    

    

    

    

    

    

PASSIVA    

Reserves en fondsen    
Reserves 
Algemene reserve 68.315  77.615 

overige schulden                                     -  6.996 

    

Totaal passiva 68.315  84.611 
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2 Staat van baten en lasten over 2016 
 

2016  2015 

 €  € 

    

Baten    

    

Ontvangen donaties en giften 85.207  65.655 

Overige baten 227  304 

Sponsoring via Wilde Ganzen 36.533  14.432 

    

Som der baten 121.967  80.391 

    

Lasten    

    

Besteed aan doelstelling    

Projecten 126.591  55.317 

    

Werving baten    

Kosten eigen fondsenwerving 3.576  2.065 

    

Beheer en administratie    

Kosten beheer en administratie 1.100  834 

    

Som der lasten 131.267  58.216 

    

Tekort/overschot -9.300  22.175 

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

 4.2  3.1 

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

 0.9  1.0 

    

Verdeling (tekort)/overschot    
    

Toegevoegd/(onttrokken) aan de reserves -9.300  22.175 
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Kasstroom overzicht 2016 2016  2015 

 €  € 

Kasstroom uit operationele activiteiten    

    

Overschot -9.300  22.175 

    

Mutaties in werkkapitaal:    

mutatie vorderingen --  -- 

mutatie kortlopende schulden -6.996  6.996 

    

 -16.296  29.171 

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten --  -- 

kasstroom uit investeringsactiviteiten --  -- 

    

Netto kasstroom -16.296  29.171 

Geldmiddelen per 1 januari 84.611  55.440 

    

Geldmiddelen per 31 december 68.315  84.611 
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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  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. 

. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
  



 

 16 Jaarverslag 2016 Stichting Kansarmen Sri Lanka vastgesteld d.d. 28 juni 2017 

   

4 Toelichting op de balans    

    

    

Liquide middelen    

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.   

    
 
 
 2016  2015 

 €  € 

    

Algemene reseve    

Boekwaarde 1 januari 77.615  55.440 

Verdeling -9.300  22.175 

    

Boekwaarde 31 december 68.315  77.615 

    

    
Van de per 31 december 2016 vrij ter beschikking 
staande reserves ad € 68.315 werd na  
balansdatum inmiddels een bedrag ad € 40.000  
ter beschikking gesteld voor in 2017 uit te voeren 
projecten  
 
 
Overige schulden    

Nog te betalen kosten  -  6.996 
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5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 
2016 

€  

 
2015 

€ 

Baten    

    

Baten uit fondsenwerving    

    

Ontvangsten van donateurs 85.207  60.558 

Ontvangsten uit acties -  5.097 

Ontvangen bijdragen van Wilde Ganzen 36.533  14.432 

Overige baten 227  304 

    

 121.967  80.391 

    

Lasten    

    

Besteed aan doelstelling    
Direct ter beschikking gesteld voor uitvoering 
projecten 119.598  48.239 
Kosten beoordeling, begeleiding, controle en 
nazorg     

projecten 6.993  7.078 

Overige organisatiekosten 4.676  2.899 

    

 131.267  58.216 
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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 2016 werd door het bestuur vastgesteld en getekend op 28 juni 2017 
 
    
Berlicum, 28 juni 2017 
 
 
    

    

Jan van der Steen                                        Anny van Orsouw                                      Martien van Beers 
 
 

    

    

    

    

Bjørn Hoogwout                                           Adanech Winkler                                       Els Brands 
 


