
 

 

 

  

Jaarverslag Stichting Wij Helpen   (2012/2013) 



INLEIDING 

Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is 
begonnen met het inzamelen van geld. In 2013 is dit voortgezet en begin 2014 wordt gestart met 
de bouw van het eerste huisje! Een resultaat waar wij trots op zijn. 

 In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten zijn ondernomen, wat wij hebben bereikt en wat ons doel in 
2014 is. Ook treft u een financiële verantwoording aan.  

 

Met vriendelijke groet, 
 
Saskia Gras 
Penningmeester/secretaris  
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TERUGBLIK 2012/2013 

 

 

2.1. Activiteiten 
In 2013 hebben 3 activiteiten plaatsgevonden: 

1. gesponsorde beklimming van de Kilimanjaro in Tanzania 
2. stand op ‘Septembermarkt’ in Steenwijkerwold 
3. stand op ‘Kerstmarkt’ in Steenwijkerwold  

Deze activiteiten hebben in totaal een bedrag van ruim € 3000 opgebracht, het merendeel van de opbrengst 
komt van de beklimming Kilimanjaro en 2 grotere giften van resp. een bedrijf en een stichting. Meer 
informatie kunt u lezen in onze financiële verantwoording (hoofdstuk 4).  

2.2. Communicatie  
In 2012 en 2013 is voornamelijk gecommuniceerd via onze eigen pagina op Facebook en via onze Twitter 
account. Dit heeft zeker geholpen bij onze bekendheid. Onze site www.grasinsrilanka.nl is ook een 
belangrijke informatiebron. De site is gedurende het jaar ook aangepast, indien dit nodig was. Er is nog geen 
nieuwsbrief gepubliceerd, omdat er nog te weinig nieuws te melden was. Verder zijn er veel visitekaartjes 
verspreid.  

2.3 ANBI-status 
In december 2012 heeft de belastingdienst aan Stichting Wij Helpen de status van ANBI toegekend. Dit 
betekent dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn voor donateur.  
 
2.4 Selectie eerste project in Sri Lanka 
Omdat in oktober 2013 het benodigde geld (€ 3000) is ingezameld, kan gestart worden met ons eerste echte 
project. Dit is in november 2013 geselecteerd. Besloten is dat er een houten huisje met stenen fundering 
wordt gebouwd voor de familie Barnedath uit Bopitiya. Dit project voldoet aan onze criteria om met een 
project te starten: 

- het betreft een basisvoorziening; 
- het resultaat is binnen afzienbare termijn realiseerbaar; 
- het is een kleinschalig project; 
- de betrokkenen hebben aangegeven hieraan behoefte te hebben; 
- het project komt tot stand in samenwerking met de lokale bevolking (bijvoorbeeld een timmerman) 

die ook bijdraagt aan de uitvoering  
 
Het huisje is een gift aan de familie Barnedath en is dus ook straks van deze familie zelf.  
De inboedel van het huisje moet door de familie zelf worden verzorgd.  
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VOORUITBLIK 2014 

 
 
 
 

 
3.1 Realisatie eerste project 
In januari 2014 wordt gestart met de bouw van het huisje voor de familie Barnedath, het huisje zal klaar zijn 
in februari van hetzelfde jaar. Alle donateurs ontvangen per mail een nieuwsbrief over de voortgang van de 
bouw van het huisje.  
 
Op het moment dat de bouw af is, ontvangen alle donateurs nogmaals een nieuwsbrief met daarin foto’s 
van het eindresultaat. Bekenden van Stichting Wij Helpen  bezoeken dit voorjaar Sri Lanka, zij zullen de 
familie Barnedath ook bezoeken en foto’s maken van de woning.   
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FINANCIEEL VERSLAG 

 
 

 
 

4.1 Inkomsten en uitgaven  
Positief saldo 1-1-2013    312,50 
Totale donaties 2013                            3.158,95 
Betaling huisje Barnedath                          3.037,70*    
Bankkosten SNS      78,63  
Positief saldo 31-12-2013    355,12 
 
Totale inkomsten    3.158,95 
Totale uitgaven    3.116,33  
Resultaat 2013          42,62 
 
*Deze betaling voor het huisje voor de familie Barnedath is gestort t.g.v. Stichting Santosa in Rotterdam. 
Deze stichting behartigt onze belangen ter plekke in Sri Lanka. Zie ook www.santosa.nl  Het overgemaakte 
bedrag is tot stand gekomen op basis van een begroting van de kosten voor het huisje.  
 
4.2 Financieel beleid en het vermogen 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door giften en schenkingen. Op termijn zal mogelijk 
worden onderzocht of het verkrijgen van subsidies een mogelijkheid is. Het financieel beleid dat gevoerd 
wordt gaat ervan uit dat het huidig beschikbaar vermogen en de concrete toezeggingen minimaal voldoende 
zijn om een toegezegd project af te ronden. Mocht of het vermogen of de concrete toezeggingen niet 
voldoende zijn om een project te starten en af te ronden, dan zal niet worden gestart tot het moment dat 
voldoende gelden beschikbaar zijn.  
 
Binnengekomen financiële middelen besteden wij nagenoeg volledig aan onze projecten. De overige kosten 
zijn minimaal en blijven beperkt tot kosten om de website te hosten, de kosten voor inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel en kosten voor het zakelijke betalingsverkeer. Inmiddels hebben wij een sponsor 
gevonden die de hosting van de website voor rekening neemt. Aangezien de kosten voor KvK zijn afgeschaft, 
blijven alleen de kosten voor het zakelijke betalingsverkeer over.  
 
 

4.3 Prognose 2014   
Inkomsten 2014 
Voor het jaar 2014 hebben wij ons ten doel gesteld om 1 nieuw houten huisje te bouwen. Gebleken is dat   
het ophalen van een bedrag van € 3000 per jaar realiseerbaar is in de huidige economische situatie. Meer is 
volgens ons niet haalbaar op dit moment. Om de € 3000 in te zamelen gaan wij het volgende ondernemen: 

1. de plaatselijke katholieke kerk heeft aangegeven dat dit jaar geld in wordt gezameld voor onze 
stichting.  Dit gebeurt via vier activiteiten: een kaartavond, een bingomiddag, een fietstocht en een 
markt. 

2. benaderen van organisaties waarvan bekend is dat ze regelmatig schenken aan goede doelen.  
3. nog meer naamsbekendheid generen door actief te zijn op social media 
4. bedrijven benaderen om structureel te storten of om ons promotiemateriaal te sponsoren  

 
Uitgaven 2014 
Voor 2014 verwachten wij de volgende uitgaven: 

1. betaling van één huisje  € 3000 
2. bankkosten SNS  €   100 
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