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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 2018
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. Situatie in
Srilanka is stabiel en we kunnen de meisjes de veiligheid en aandacht
geven die ze nodig hebben. We zijn enorm dankbaar dat de organisatie
van het project staat o.l.v. Pieter ter Haar.

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 2018 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 2018 bedroeg -/- € 5.030. Dit is in mindering gebracht op
de reserves.

Realisatie op het thuisfront

Nieuwsbrieven kwamen er via Pieter en vanuit onze stichting. Het aantal
donateurs en giftgevers bleef stabiel. In 2018 mochten we met eigen ogen
zien wat er allemaal is gebeurd op het project. Prachtige reis! Was mooi
om te zien dat het goed gaat! Iets om dankbaar voor te zijn. Zijn ons wel
bewust dat financiële steun voor de toekomst noodzakelijk blijft!
Sponsoring en acties blijven daarom belangrijk. Verkoop Bijbelhoezen
bleef ook dit jaar belangrijk onderdeel van sponsoring. Daarnaast
mochten we op de 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.

Resultaat 2018 Stichting ‘Iemand geeft om mij’

o Inkomsten
o Uitgaven
Inkomsten en uitgaven
Inkomsten
Giften
Giften werkbezoek
Incasso's
Actie sint & kerst
Verkoop Bijbelhoezen etc.
Overig

6.702
4.640
5.070
9.617
651
26.680

Uitgaven
Overboeking Sri Lanka
Werkbezoek
Kosten actie sint & kerst
Inkoop Bijbelhoezen etc.
Afboeking s/k 2017
Bankkosten
Internetkosten

18.832
4.619
7.540
156
300
215
48
31.710

Resultaat 2018

-5.030

