
Bestuursverslag 2019 
 
De doelstelling van Stichting Kansarmen Sri Lanka (SKSL) is het verhogen van de kwaliteit van leven 
voor de meest kansarme inwoners van Sri Lanka. 
 
De Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 09162333, het RSIN is 
816108602. De Stichting is ANBI en CBF geregistreerd. 
 
Samenstelling van het bestuur: 
De bestuurssamenstelling per 31 december 2019 was: 
Voorzitter:  J.M.M. van der Steen 
Secretaris:  J.P.T. van Orsouw 
Penningmeester: H.L.M. Clement 
Lid:   B.J. Hoogwout 
   M.H. Wind  
Het bestuur heeft in 2019 driemaal vergaderd op de data 7 maart, 10 juli en 24 september. 
Hierin werden hoofdzakelijk de voortgang van de projecten besproken. 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door 
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. 
 
Beleid 
 
Bezoek Sri Lanka 
De voorzitter Jan van der Steen heeft in 2019 tweemaal Sri Lanka bezocht. Tijdens de bezoeken 
werden nieuwe en bestaande projecten bezocht. Ook zijn er tijdens zijn bezoek enkele projecten 
opgeleverd.  
Tijdens het bezoek werd Jan van der Steen vergezeld door Chaminda Fernando, projectmanager 
Kansarmen Sri Lanka Foundation (KSLF). KSLF zorgt voor de uitvoering van de projecten in Sri Lanka. 
 
Tijdens het laatste bezoek in november/december heeft KSLF zich gepresenteerd tijdens het congres 
IWA. Op het congres van IWA komen bedrijven vanuit de gehele wereld bijeen die zich bezighouden 
met water en sanitatie. KSLF heeft hier nieuwe contacten kunnen aanboren en heeft intussen samen 
met World Vision Lanka een pilot project gedaan. World Vision is een internationale organisatie die 
zich richt op het verlenen van noodhulp en duurzame ontwikkelingsprogramma’s.  
 
Projecten 
SKSL heeft bij Wilde Ganzen een voorstel ingediend voor 17 plattelandsscholen en 1 
gehandicaptentehuis. Het voorstel is door Wilde Ganzen goedgekeurd. Het project staat bij Wilde 
Ganzen geregistreerd onder nummer 2019.0096. In november 2019 heeft SKSL voor dit project een 
bedrag van € 103.962 overgemaakt naar Wilde Ganzen. Samen met de verhoging van 50% door 
Wilde Ganzen is er totaal € 155.943 beschikbaar voor de genoemde projecten in het voorstel.  
 
Daarnaast heeft SKSL ook eigen projecten (geen ondersteuning via Wilde Ganzen) in Sri Lanka. Deze 
komen voort uit giften van donateurs die zelf rechtstreeks betrokken willen zijn bij de door hun 
geïnitieerde projecten. Hiervoor is in 2019 voor totaal € 20.258 overgemaakt naar Sri Lanka. 
 
Financiële informatie boekjaar 2019 
 
De liquide middelen per ultimo 2019 waren € 104.321.  
De stichting maakt geen gebruik van beleggingen of uitlenen van gelden. 



 
Het boekjaar 2019 heeft een resultaat behaald van € 1.730. Dit resultaat is toegevoegd aan de 
overige reserve.  
 
Doordat de Stichting geen gebruik maakt van beleggingen of andere risicovolle leningen heeft de 
Stichting geen financiële risico’s en zijn alle gelden volledig beschikbaar voor de doelstelling van de 
Stichting. 
 
Gebeurtenissen in 2019 
 
Met Pasen, april 2019, is er een bomaanslag geweest in Sri Lanka. Dit heeft gevolgen gehad voor de 
voortgang van de projecten. Ook door zware regenval en overstromingen is de voortgang van de 
projecten belemmerd.  
 
Gebeurtenissen na verslagjaar 
 
Eind 2019 zijn de eerste signalen van het Coronavirus in China naar buiten gekomen. Dit virus heeft 
zich daarna over de gehele wereld uitgebreid. In Nederland is er sinds maart 2020 een “technische” 
lockdown. Voor de inwoners van Sri Lanka heeft het Coronavirus grote gevolgen. Door de totale 
lockdown zijn ook onze werkzaamheden volledig stil komen te liggen. Hierdoor worden alle projecten 
doorgeschoven. De donateurs zijn in kennis gesteld over de opschorting. 
 
Vooruitblik 
 
Wat betreft sponsorwerving zijn we een onzeker jaar ingegaan i.v.m. de crisistoestand rondom het 
Coronavirus. 
 
 
Berlicum, 17 juni 2020 
Namens het bestuur, 
 
 
J.M.M. van der Steen   J.P.T. van Orsouw   H.L.M. Clement 
Voorzitter    secretaris    penningmeester 
 

 
 


