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Inleiding. 
Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de stichting “Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka.” Met dit 
jaarverslag wil het bestuur iedereen duidelijk informeren en verantwoording afleggen naar alle 
vrijwilligers, donateurs en andere betrokkenen. Het jaarverslag is tevens een eerbetoon aan allen die 
op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de diverse activiteiten die de stichting in 2012 heeft 
ontplooid. 
 
Bestuur en organisatie. 
In 1986 werd op initiatief van pater dr. H. Van der Looij en de boeddhistische monnik Banagala 
Gunarathana Thero een ‘nursery-schooltje’ gesticht in Baddegama, district Galle, in een zeer arm 
gedeelte van Sri Lanka onder de naam “van der Looij Welfare Fund.”  Later werden op het 
schoolcomplex ook nog andere welfareactiviteiten ontwikkeld. Tot 2004 had de stichting geen 
rechtspersoonlijkheid en werd voornamelijk gerund door pater van der Looij zelf. Om de “Fund” te 
continueren en de complexiteit van de activiteiten het hoofd te bieden, werd op 20 oktober 2004 de 
“Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka”  officieel opgericht en op 25 oktober 2004 ingeschreven 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuid Limburg onder nummer: 10482385. 
Pater Van der Looij werd daarvan de eerste voorzitter.  
 
Per 1 januari 2013 is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
 
Voorzitter: Leo Jaspers 
Vicevoorzitter: Maria van Delft- Van der Looij 
Penningmeester: Anny Schobers 
Secretaris: Robbert Dautzenberg 
Secretaris ad-interim: Miep Turken 
Bestuurslid: Dré Rademacher 
Bestuurslid: Arthur Wouters 
Bestuurslid: John Silvertand 
Bestuurslid: Jan Buttolo 
 
In Sri Lanka staat de school en het gehele welfarecomplex onder leiding van de boeddhistische monnik 
Banagala Gunarathana, die als directeur van het complex het aanspreekpunt voor onze organisatie is. 
Het Welfarecomplex is in Sri Lanka officieel geregistreerd onder de naam “Van der Looij Educational & 
Social Services Foundation Baddegama Sri Lanka”, onder nummer BADD/DSO/NGO/2005/8 
 
Die Srilankaanse stichting herbergt intussen de navolgende onderdelen: 

- De nursery school voor leerlingen van 4 tot 8 jaar 
- Een medical center 
- Een naailokaal 
- Een schoolkantine 
- Een bibliotheek 
- Senehasa, een opvangtehuis voor alleenstaande bejaarden 
- Sambodihuis, een tehuis voor gehandicapte kinderen 
- Lotus Hill, een tehuis voor gehandicapte volwassenen 

 
Thans genieten ruim 360 kinderen uit de omgeving van Baddegama onderwijs op het welfare complex. 
Er worden op het complex aan de volwassenen diverse cursussen aangeboden. Ook ontvangt men 
indien nodig sociale en/of medische hulp. Het genieten van onderwijs of het gebruik maken van andere 
diensten die door het complex worden aangeboden zijn in principe gratis. 
 
Doelstellingen. 
De stichting stelt zich ten doel de in Baddegama gevestigde  “Van der Looij Educational & Social 
Services Foundation Baddegama” financieel en materieel te ondersteunen. 
Prioriteit heeft daarbij het reilen en zeilen van de nursery-school, maar de stichting zal indien gevraagd 
ook andere onderdelen van harte ondersteunen binnen het kader van de budgettaire mogelijkheden. 
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Activiteiten 
In 2012 zijn mede door de inzet van een groot aantal vrijwilligers fondsen geworven om de volgende 
activiteiten te kunnen ontplooien: 
 

- Het verstrekken van een jaarlijkse structurele bijdrage van € 10.000,- aan de nursery-school. 
- Het renoveren van de schoolspeelplaats met medewerking van projectgroep Porta Goes 

Baddegama van scholengemeenschap Porta Mosana uit Maastricht. 
- Het bekostigen van een hartoperatie van een ex-schoolkind, waarvan de ouders de kosten niet 

konden dragen. 
- Het financieel adopteren van een vijftal ouderen die in seniorhome Senehasa verblijven. 
- Het in stand houden van het naaiklasproject, alwaar werkeloze vrouwen les krijgen van een 

professioneel docent, die tevens de coördinatie over de naaiklas heeft. De gemaakte producten 
kunnen door de deelnemers zelf worden verkocht.   

- Het verstrekken van nieuwe computers voor het computerlokaal van de school dat inmiddels 
onderdak gevonden heeft in het Senehasa senior home hospital. 

 
Doelstellingen 2013 
- Verhoging salarissen leerkrachten 
- Onderhoud naailokaal (structureel) 
- Begeleiding uitzending vrijwilligers 
- Opstart nieuw educatief biologisch project Robs Agricultural Farm in samenwerking met 

projectgroep Porta Goes Baddegama en stichting Senehasa. 
 

Fondsenwerving 
Als stichting ontvangen we geen overheidssubsidie en zijn we dus helemaal aangewezen op giften van 
donateurs en sympathisanten. Daarnaast verwerven we structureel inkomsten middels een 
maandelijkse kledinginzamelingsactie en een verkoopstand op de Hubertusmarkt in Gulpen. In 2012 
werden we tevens verblijd met een gulle gift van de Lionsclub Wittem-Neubourg van € 2500,- en een 
schenking van het missiecomité Waalre ter hoogte van € 1500,-. 

 
We blijven ons inzetten om het aantal donateurs en sympathisanten omhoog te krikken. We hebben 
daarom flyers laten ontwerpen om ons project onder de aandacht van een groter publiek te brengen. 
Op aanvraag verzorgt onze voorzitter gratis een powerpointpresentatie op locatie t.b.v. 
geïnteresseerde verenigingen, instellingen, bedrijven enz. Ook via onze website 
`www.projectsrilanka.nl´ bieden we de mogelijkheid als donateur tot onze stichting toe te treden. 

 
Onze stichting werkt met louter vrijwilligers waardoor de overheadkosten praktisch nihil zijn.  

 
Accountantscontrole jaarrekening 2012.  
 
Mechelen, 25 april 2013 
 
Op verzoek de van stichting Van der Looij Welfare Foundation heef de heer R.H.L. Werker, een 
onderzoek ingesteld naar de financiële verantwoording van de Stichting van der Looij Foundation Sri 
Lanka. Dit onderzoek is ingesteld op basis van zijn kennis en expertise op het gebied van (het voeren 
van) financiële administraties alsmede de administratieve organisatie en de hierin begrepen interne 
beheersingsmaatregelen. Op grond van het ingestelde onderzoek kan de R.H.L. de uitslag als volgt 
berichten: 
 
De financiële administratie van de stichting is slechts beperkt van omvang en bestaat uit een drietal 
bankrekeningen, inkoop- en kostenfacturen en contracten met betrekking tot de uitgaven van de 
stichting. De administratie wordt nauwgezet gevoerd op basis van de bancaire ontvangsten- en 
uitgavenstromen en deze werkwijze kan gezien de aard en de omvang van de stichting als toereikend 
en inzichtelijk worden aangemerkt. De grootste uitgavenpost betreft de donaties aan de 
belanghebbenden van de stichting in Sri Lanka. De juistheid en de gegoedheid van deze 
belanghebbenden worden als bekend verondersteld en zijn in het kader van deze opdracht niet nader 
onderzocht. De overige uitgavenposten worden gedekt door bescheiden die voldoen aan de daaraan te 
stellen eisen en verschaffen het vereiste inzicht. De volledigheid van de ontvangsten is gezien de 
beperkte organisatie niet objectief vast te stellen; de juistheid is vastgesteld aan de hand van de 
verstrekte bankafschriften en onderliggende bewijsstukken. Ter versterking van de interne 
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beheersmaatregelen heb ik geadviseerd om de bewijsstukken met betrekking tot de ontvangsten van 
de kledingactie voortaan door twee functionarissen te kwiteren. 
 
Samengevat en in enkele gevallen gesaldeerd ziet de financiële  verantwoording over het boekjaar 
2012 uit als volgt: 
 
Overzicht van het vermogen: 
 
  31 december 2012 31 december 2011 
Rekeningnummer 572399456 € 7.707,70 € 3.762,15 
Rekeningnummer 102284091 €12.827,82 €11.835,81 
Rekeningnummer 133302448 €21.632,80 €21.273,05 
 *Totaal €42.168,32 €36.871,01 
 
Het verloop van het vermogen is als volgt: 
 
Stand aan het begin van het jaar: €36.871,01 
Resultaat 2012: €5.297,31 
Stand aan het einde van het jaar: €42.168,32 
 
Samenstelling van het resultaat: 
 
Ontvangsten  2012 
Sponsoren en donaties  €3.397,55 
Giften  €6.000,00 
Kledingactie 1,2,3,4  €4.127,05 
Bankrente  €359,75 
Totale ontvangsten  €13.884,35 
   
Uitgaven  2012 
Bijdrage aan Senehasa Senior Home Hospital  €0,00 
Bijdrage aan school- en welfare projecten  €7.500,00 
Herinrichting computerlokaal  €0,00 
Organisatiekosten (incl. kosten nieuwe website 
2011) 

 €748,38 

Sri Lanka dag  €0,00 
Bankkosten  €175,16 
Overige kosten  €163,50 
Totale uitgaven  €8.587,04 
   
Resultaat  €5.297,31 
 
Begroting 2013. 
 
Ontvangsten  2013 
Sponsoren en donaties  €4.000,00 
Giften  €2.000,00 
Kledingactie  €4.000,00 
Totaal  €10.000,00 
   
Uitgaven  2013 
Robs Agricultural Farm  €20.000,00 
Verhoging salarissen leerkrachten  €1000,00 
Totaal  €21.000,00 
   
Resultaat  -€11.000,00 
* Een groot deel van ons eigen vermogen is begin 2013 aangewend voor Robs Educational Farm. 
 


