Bestuursverslag 2020
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 2020:
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 2020 driemaal vergaderd en wel in januari, september en december. Hierin werden
hoofdzakelijk de voortgang van de projecten en de situatie in Sri Lanka 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.
Projecten
Voorzitter Jan van der Steen heeft Sri Lanka, in tegenstelling tot andere jaren, niet bezocht in 2020 i.v.m. de
heersende COVID pandemie.
De projecten zijn door de voorzitter in onder andere ZOOM sessies met het team in SL gevolgd, waardoor
enkele geplande projecten op toegestane momenten gerealiseerd konden worden.
De ingezette verzelfstandiging van het team in SL blijkt een belangrijke investering. Tot een paar jaar geleden
functioneerde het team in SL grotendeels onder aansturing vanuit Nederland. Door veel aandacht voor
competentie ontwikkeling, teamsamenstelling en arbeidsvoorwaarden is een krachtig team neergezet.
Het team in SL heeft de voortgang van de projectorganisatie zeer serieus genomen en nauwkeurig
gerapporteerd en gecommuniceerd naar de voorzitter.
Een groot gedeelte van het jaar is Sri Lanka in
lockdown geweest en iedereen werd verplicht
om thuis te blijven. Het arbeidersteam in SL
zou geen inkomen gehad hebben, als de
Stichting geen steun geboden had. Dit werd
zeer gewaardeerd, waardoor men loyaal aan
de Stichting bleef.
De Stichting heeft ook eigen projecten, zonder
ondersteuning van Wilde Ganzen, in Sri Lanka.
Deze komen voort uit giften van donateurs die
zelf rechtstreeks betrokken willen zijn bij de
door hun geïnitieerde projecten. Ook hierin is
met vertraging aan gewerkt. Donateurs
worden tussentijds op de hoogte gebracht van
de situatie en de vertraging.

Samenwerking
SKSL werkte ook in 2020 weer samen met Wilde Ganzen. De door Wilde Ganzen goedgekeurde projecten van
2019 voor ondersteuning, zijn gedeeltelijk gerealiseerd in 2020. De COVID pandemie heeft voor veel vertraging
gezorgd.
In SL zijn projecten uitgevoerd in samenwerking met World Vision en Caritas. Deze NGO’s betalen 50% van de
projectkosten. De pilots zijn tot nu toe goed verlopen. Door de opgelopen vertraging zijn er nog geen
voortgangsafspraken gemaakt.
De werving van Sri Lankaanse samenwerkingsverbanden verloopt op dit moment voornamelijk digitaal.
Nederlandse inbreng blijft de komende jaren essentieel.
Financiële informatie boekjaar 2020
In het financiële jaarverslag, elders onder de kop jaarverslag 2020, is uitgebreid aandacht besteed aan de
financiële situatie van de Stichting.
De Stichting maakt geen gebruik van beleggingen, andere risicovolle leningen of uitlenen van gelden en heeft
daardoor geen financiële risico’s en zijn alle gelden volledig beschikbaar voor de doelstelling van de Stichting.
Werving donateurs/sponsoren
Family Help Programme (FHP) heft haar Stichting op en wil haar nog in kas zijnde gelden verdelen over
waardevolle projecten in SL. Deze Stichting, opgericht door Herman Steur, was actief in Sri Lanka. FHP heeft in
2020 de SKSL benaderd om een projectaanvraag in te dienen. In het laatste kwartaal van 2020 heeft FHP de
Stichting een ondersteuning voor enkele ingediende projecten ontvangen.
Donateurs en sponsoren zijn de Stichting trouw gebleven in 2020, ondanks de COVID problemen dicht bij huis.
Belangstellenden hebben hun medeleven met de bevolking meerdere malen getoond en de oproep voor
voedselhulp is enthousiast beantwoord.
De gebruikelijke acties door particulieren, organisaties, scholen en bedrijven zijn uitgebleven. Sommige
sponsoren vonden toch nog een creatieve manier om de Stichting te blijven ondersteunen.
e
De aandacht rondom het op handen zijnde 250 project is on hold komen te staan en krijgt op een later
moment een nieuwe impuls.
De projecten gaan niet verloren en worden direct opgepakt op het moment dat de situatie dit toelaat.
Gebeurtenissen 2020
Voor de inwoners van Sri Lanka heeft het Coronavirus grote gevolgen. We zien mensen hun baan verliezen en
in grote problemen komen. Geen werk, geen geld. De overheid belooft met een wet te komen dat de
werkgever verantwoordelijk blijft voor de ontslagen medewerkers door een gedeelte van het salaris door te
blijven betalen.
Door de totale lockdown zijn ook onze
werkzaamheden regelmatig stil komen te liggen.
Hierdoor worden alle projecten doorgeschoven. De
donateurs zijn in kennis gesteld over de opschorting.
Via nieuwsbrieven en social media is getracht
betrokkenen te informeren over de voortgang van
de projecten en de situatie terplekke.
Het bestuur heeft minimale externe activiteiten en
wervingacties kunnen uitvoeren. Intern zijn veel
administratieve taken verricht en was er intens
contact met het team in SL.

Vooruitblik
Het jaar 2021 belooft nog niet het einde van de pandemie. We blijven optimistisch en hopen dat onze
sponsoren en donateurs ons blijven vinden.
Schoon drinkwater en gelijke rechten en benadering voor iedereen in de COVID pandemie, dat is het gewenste
perspectief.
Berlicum, juli 2021
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