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Algemeen
De stichting is opgericht op 24 januari 2005. Het bestuur bestaat uit vier
mensen en de stichting is ingeschreven in het handelsregister op 31
januari 2005. Het dossiernummer is 24373042.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
:
D. van Noort
Secretaris
:
J. Qualm
Penningmeester :
M.C. Wortman
Lid
:
T.H. Diepeveen

Doel
De kern van onze projecten zijn de kinderen van Sri Lanka. Wij willen een
ruimte bieden aan meisjes die door hun omstandigheden, veelal
misbruikt, uit hun thuissituatie worden gehaald. Wij willen hen
ondersteunen, begeleiden en stimuleren bij hun ontwikkeling. Door het
geven van aandacht en liefde willen wij de kinderen een veilige omgeving
bieden. Dit gebeurd vanuit een opvanghuis in de omgeving van Kandy.

Stichting en project 2017
Situatie Sri Lanka
Er wordt elke drie maanden geld gestort om de meisjes en het personeel
te kunnen onderhouden. Daarnaast is er onderhoud geweest aan de
gebouwen. In 2014 is de periodieke bijdrage verhoogd door het wegvallen
van een andere donateur aan het project. De inkomsten van andere
sponsors blijven onder druk staan.
Pieter ter Haar is sinds januari 2018 weer terug in Srilanka waar hij nu
kan blijven. Situatie in Srilanka is stabiel en we kunnen de meisjes de
veiligheid en aandacht geven die ze nodig hebben. We zijn enorm
dankbaar dat Pieter weer terug is in Srilanka en danken het team dat
leiding heeft gegeven aan het meisjeshuis in de tijd dat Pieter in India
was!

Financiën
o Fondswerving
o Financiële verantwoording opbrengst
o Realisatie op het thuisfront
Fondswerving
Fondswerving vormt een belangrijk onderdeel van de stichting. Er is
sprake van een vaste, trouwe groep donateurs (zowel particulieren als
bedrijven). Daarnaast worden regelmatig acties georganiseerd.

In 2017 zijn de volgende inkomstenbronnen te onderkennen:
1. Giften en donaties van particulieren en bedrijven;
2. Boterletteractie. Middels deze actie worden rond Sinterklaas en
Kerst boterletter verkocht aan bedrijven;
3. Bijbelhoezen. Zowel via internet als boekwinkels en stands op
vrouwendagen worden bijbelhoezen verkocht. Hiervoor zet een
groot deel zich wekelijks in om aan de vraag te kunnen voldoen;
4. Actie CLV in Veenendaal.
Zonder de hulp van alle giftgevers, donateurs én vrijwilligers kunnen we
niet en daarom zijn we bijzonder dankbaar voor alles wat we mochten
ontvangen.

Financiële verantwoording opbrengst
Honderd procent van het geld wat is binnengekomen is bestemd voor de
activiteiten van de stichting. De bestuursleden ontvingen geen vergoeding
voor hun werkzaamheden.
Het resultaat in 2017 bedroeg -/- € 3.726 Dit is in mindering gebracht op
de reserves.

Realisatie op het thuisfront
Er kwam 2 keer een nieuwsbrief uit. Het aantal donateurs en giftgevers
bleef stabiel. Het stemt ons tot verwondering dat we in deze tijd stabiel
blijven met inkomsten, al maken we ons soms zorgen over de financiële
toekomst. Er werd door de pr-afdeling ontzettend veel werk gedaan om de
acties te doen slagen. Daarnaast is de verkoop van Bijbelhoezen verder
geprofessionaliseerd. We mochten op een Bitja-conferentie staan en geld
ontvangen via scholengemeenschap CLV in Veenendaal. Ook willen we al
die mensen, kerken en organisaties niet vergeten die ons soms al jaren
steunen. Het zij via eenmalige bedragen of als donateur. Een en ander is
natuurlijk alleen maar mogelijk door de inzet van onze vrijwilligers. Dank
voor alle steun.
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o Inkomsten
o Uitgaven
Inkomsten en uitgaven
Inkomsten
Giften
Giften werkbezoek
Incasso's
CLV
Actie sint & kerst
Rommelmarkt Veenendaal
Verkoop Bijbelhoezen etc.
Overig

4.180
6.438
4.758
1.835
8.170
220
1.036
112
26.747

Uitgaven
Overboeking Sri Lanka
Werkbezoek
Kosten actie sint & kerst
Inkoop Bijbelhoezen etc.
Aandeel derden
Bankkosten
Internetkosten

17.000
6.387
6.255
102
462
220
48
30.474

Resultaat 2017

-3.726

Balans 2017 Stichting
31-12-2017

1-1-2017

Activa
Vorderingen Sint & Kerst
Vorderingen oliebollen
Vooruitbetaalde bijdrage Q1 Sri Lanka

4.242
0
4.520

5.504
1.652
4.500

Nog te ontvangen giften
Betaalrekening
Spaarrekening
Kas

3.038
7.685
1.605
0

0
6.140
9.583
0

Totaal activa

21.089

27.379

Passiva
Vermogen
Nog te betalen bakker
Nog af te dragen BTW
Te betalen kosten

20.981
0
108
0

24.707
2.495
177
0

Totaal passiva

21.089

27.379

