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Inleiding.
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2016 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 2016 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.
In 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter: Leo Jaspers
Vicevoorzitter: Maria van Delft- Van der Looij
Penningmeester: Anny Schobers
Secretaris: Robbert Dautzenberg
Bestuurslid: Dré Rademacher
Bestuurslid: Arthur Wouters
Bestuurslid: John Silvertand
Bestuurslid: Jan Buttolo
Bestuurslid: Werner Sieben
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 Sri Lankaanse 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
- Robs Educational Farm, een in aanbouw zijnde kleinschalige boerderij met landbouwonderwijs
Thans genieten ruim 350 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 of worden naar draagkracht
bekostigd.
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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. Alle activiteiten van “’van
der Looij Educational & Social Services Foundation Baddegama” zijn erop gericht de kansarmen (van
jong tot oud) onder de bevolking een kans te bieden op een menswaardiger bestaan in de toekomst.

Activiteiten
In 2016 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 € 5000,- aan de nursery-school.
Een bijdrage van € 2500,- aan de afbouwwerkzaamheden van Robs Educational Farm.
Pro-deo begeleiding van vrijwilligers naar Sri Lanka. In 2016 was dat een groep leerlingen van
scholengemeenschap Porta Mosana uit Maastricht.
Gastvrijheid verlenen aan een SriLankaanse medewerkster van Robs Educational Farm, met de
bedoeling haar met de geavanceerde Nederlandse agrarische technieken kennis te laten maken.

Doelstellingen 2017
-

-

Het exploiteren van Robs Educational Farm, waarbij jonge Sri Lankanen praktijkervaring kunnen
opdoen om hun landbouwopleiding te voltooien. Bovendien wordt ernaar gestreefd geld te
genereren uit de opbrengst van de oogst aan kaneel, bananen, mango’s en groenten. Op deze
manier hopen we op termijn te kunnen toegroeien naar financiële zelfredzaamheid van onze
projecten in de toekomst.
We willen bekijken of we mensen in Baddegama via het verlenen van zogenaamde
microkredieten kunnen helpen met het opzetten van een kleinschalig bedrijfje om zodoende in
het levensonderhoud van betrokkene en zijn gezin te kunnen voorzien. We hebben voor het
begeleiden van dat de microkredietstroom de heer Shantha Annasiwatte in de arm genomen.
Hij verricht op dat vlak ook al werkzaamheden voor het provinciale bestuur, waaronder het
plaatsje Baddegama ressorteert.

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 permanente frituurvetinzameling. Voor die
frituurvetinzameling staan gele inzamelcontainers bij boerderijwinkel Géron aan de Pastoor
Ruttenstraat 2 in Mechelen en aan de R.K. Basisschool A Gene Wienberg, Hilleshagerweg 32 in
Mechelen. In 2016 werden we tevens verblijd met bijzondere inkomsten rond de viering van het 30jarig bestaansfeest van de stichting op 25 april 2016. In de maand december liep tevens een
sympathieke goede doelenactie van de Mechelse kunstenaar Miko (Miechel Kockelkoren) die eveneens
extra geld in het laatje bracht.
We blijven ons inzetten om het aantal donateurs en sympathisanten uit te breiden We hebben daarom
opnieuw een kerstnieuwsbrief laten ontwerpen om ons project onder de aandacht van een groter
publiek te brengen. Op aanvraag verzorgen onze bestuursleden gratis een Powerpointpresentatie op
locatie t.b.v. geïnteresseerde verenigingen, instellingen, bedrijven enz. In 2016 waren we daardoor te
gast bij De Ouderensociëteit Gulpen-Reijmerstok. Sinds 2015 is ook onze Facebookpagina vaker
ingezet en onze website uitgebreid. Via beide media bieden we mensen de mogelijkheid om als
donateur tot onze stichting toe te treden.

Samenwerking & Vrijwilligersbeleid

Als stichting werken wij op het gebied van fondsenwerving en vrijwilligersbeleid nauw samen met Porta
Goes Baddegama. Deze werkgroep organiseert jaarlijks in het kader van de maatschappelijke stage
een georganiseerde reis met scholieren naar onze projecten in Sri Lanka. Bij onze projecten verrichten
zij werkzaamheden en verlenen financiële ondersteuning. In 2016 heeft deze werkgroep een grote
bijdrage geleverd aan de afwerking van Robs Educational Farm, met een financiële bijdrage van
10.000 euro en vele uren vrijwilligerswerk aan de bouw van deze boerderij. Binnen het project wordt
op organisatorisch gebied ook samengewerkt met stichting Senehasa. De drie organisaties gezamenlijk
vormen de projectgroep Robs Educational Farm en sturen de werkzaamheden vanuit Nederland aan.
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Porta Goes Baddegama levert ook in Sri Lanka een maatschappelijke bijdrage mede namens onze
stichting op het gebied van onderhoud aan de gebouwen en het uitvoeren van dagactiviteiten met de
kinderen, ouderen en gehandicapten. Deze activiteiten willen wij in de toekomst graag behouden en
uitbreiden.
Onze stichting werkt met louter vrijwilligers waardoor de overheadkosten praktisch nihil zijn.

Stichting van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka
Verslag inzake de financiële verantwoording 2016
Mechelen, 5 april 2017
Geacht bestuur,
Op verzoek van de heer L. Jaspers en mevrouw A. Schobers van uw bestuur heeft ondergetekende een onderzoek
ingesteld naar de financiële verantwoording van de Stichting van der Looij Foundation Sri Lanka over het boekjaar
2016. Dit onderzoek is ingesteld op basis van mijn kennis en expertise op het gebied van ( het voeren van)
financiële administraties alsmede de administratieve organisatie en de hierin begrepen interne
beheersingsmaatregelen. Bij de uitvoering van deze opdracht heb ik de vereiste objectiviteit in acht genomen. Op
grond van het ingestelde onderzoek kan ik u als volgt berichten.
De financiële administratie van de stichting is slechts beperkt van omvang en bestaat uit een tweetal
bankrekeningen en een aantal 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. Dit houdt in
dat de baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarin de ontvangsten c.q. betalingen hebben plaats
gevonden en derhalve niet aan de periode waarop de baten en lasten betrekking hebben. Deze werkwijze kan
echter gezien de aard en de omvang van de stichting als toereikend en inzichtelijk worden aangemerkt.
De grootste jaarlijkse 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.
Daarnaast betreft een belangrijke jaarlijks terugkerende uitgavenpost de bijdrage van € 2.500 (2015: € 3.250) ten
behoeve van het project “Robs Educational Farm”.
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 omvang van de
organisatie niet zonder meer vast te stellen; de juistheid is vastgesteld aan de hand van de verstrekte
bankafschriften en onderliggende bescheiden. In 2016 werd voor de eerste keer een sponsordiner georganiseerd
waarvan de netto-opbrengst € 567,50 bedroeg. (exclusief donaties).
Samengevat, en in enkele gevallen gesaldeerd, ziet de financiële verantwoording over het boekjaar 2016 uit als
volgt:

Overzicht van het vermogen
( alle bedragen luiden in Euro's)

31 dec.
2016
Rekeningnummer
Rekeningnummer
Totaal

102284091
133302448

31 dec. 2015

268,47
22400,00

1902,50
20500,00

€ 22.668,47

€ 22.402,50
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Het verloop van het vermogen is
als volgt:
Stand aan het begin van het jaar
Resultaat 2016 resp. 2015

22402,50
265,97

21238,79
1163,71

Stand aan het einde van het jaar

22668,47

22402,50

Samenstelling van het resultaat

2016

2016

2015

2015

( alle bedragen luiden in Euro's)

Ontvangsten
Sponsoren en donaties
Giften
Kledingactie
Bankrente

5132,95
0
3017,39
81,91

5413,24
0
4290,30
126,95

totale ontvangsten

8232,25

9830,49

Uitgaven
Bijdrage aan Senehasa Rob's Garden
Bijdrage school- en welfare
projecten
Organisatiekosten
Bankkosten
Overige kosten

2500,00

3250,00

5.000,00
338,18
128,1
0

5000,00
231,30
185,48

totale uitgaven
Resultaat

7966,28

8666,78

265,97

1163,71

Mechelen, 5 april 2017

w.g. R.H.L. Werker
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