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Voorwoord

2016 stond in het teken van afscheid van en welkom aan vrijwilligers. Onze
medewerker in Sri Lanka, Shehan Tissera, heeft aangegeven dat hij het
vrijwilligerswerk voor de stichting niet meer kan combineren met zijn werk. Onze
langdurige relatie zal blijven bestaan en hij zal altijd een adviserende rol blijven
vervullen. De financiële zaken in Sri Lanka zullen vanaf dit jaar worden verzorgd door
Iresha Fernando. Deze jonge vrouw kennen we al vanaf haar peutertijd. Zij geeft les op
een internationale school, spreekt voortreffelijk Engels, is bekend met het werk van
Van Hand tot Hand, werd zelf als kind gesponsord en is enthousiast om deze taak op
zich te nemen.
Het bestuur nam afscheid van Len Stovers, die gedurende de laatste drie jaar de
stichting enorm heeft geholpen met implementeren van een goede financiële
administratie en mede daardoor onze ANBI-status heeft gewaarborgd.
Josca en Jeanne Verboven gaven aan om gezondheidsredenen te stoppen met het
veldwerk. De afgelopen twee jaar waren zij niet in staat om Sri Lanka te bezoeken.
We danken deze vrijwilligers voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid.
2016 was een jaar waarop we met trots terugkijken. Geplande projecten werden
gerealiseerd, we namen weer kinderen op in ons sponsorprogramma, geplande
werkreizen van onze vrijwilligers werden gerealiseerd en waren succesvol.
Ook waren er weer verschillende jongeren die zich voor ons werk hebben ingezet.
In Sri Lanka zijn Dilib en Iresha actief betrokken en in Nederland hebben “Nuwan &
Friends” voor een geweldig evenement gezorgd.
We bedanken alle “handen” die, op welke manier dan ook, hebben bijgedragen aan het
realiseren van alle projecten en het ondersteunen van onze sponsorkinderen.
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Onze doelen in 2016
Realiseren van lopende projecten
Updaten ANBI-verantwoording voor 2016
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Website verhuizen naar nieuwe host
De nieuwe website online
De nieuwe huisstijl verder implementeren
Sponsorkinderen opnemen in ons sponsorprogramma
Bestuursvacature van algemeen bestuurslid invullen
Het organiseren van een evenement
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Bereikte doelen

3.1

We hebben 26 projecten gerealiseerd

Een omschrijving en foto’s van onderstaande projecten zijn te vinden op onze
website www.vanhandtothand.nl :
Een toilet voor een gezin in Giritale
Een nieuwe bril Windya
Een steun in de rug voor Sister Kanthi
Het verder bouwen aan het huisje van fam. Ratnayake
Cement voor het verder bouwen aan het huis van Dunusingha
Kom nooit met lege handen
Budhu Saranai
Een fiets om naar school te kunnen gaan
Matrassen en kledingrekken voor twee gezinnen
Foto’s als blijvende herinnering
Speelgoed en luiers voor kinderen in een welcome-home
Fans tegen de hitte in een opvanghuis
Het maken van ramen in het huisje van Shamali
Inkoop voor onze VHTH winkel
Cement voor het verder bouwen aan het huis van Thakshila
Cement voor het verder bouwen aan het huis van Lakmali
Materiaal voor het bouwen van een toilet gezin Randika
Het huren van een huisje voor Kawiya, haar moeder en haar oma
Engelse lessen voor een sponsorkind
Sportschoenen en sportkleding voor jong talent
Studiekosten voor weeskinderen van Don Bosco
Reparatie van een tuc-tuc
T-shirts voor een groep jongeren
Een trompet voor de band van het Fatima Boys’ Home
Overdracht van een huis aan het gezin van een voormalig sponsorkind
Materiaal voor het opknappen van een huisje in Ratmalana
3.1.1


Rapportage van de projecten



We rapporteren onze sponsors m.b.v. een schriftelijk verslag en foto’s van de
situatie voor de start, gedurende het project indien haalbaar en als het project is
afgerond.
Informatie over de projecten wordt op de website geplaatst.



De verslagen van werkreizen zijn ook te vinden op de website.
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3.2

De update van de ANBI-verantwoording is gerealiseerd

In ons “ANBI-verantwoordingsdocument” beschrijven we op welke manier we voldoen
aan de eisen die de wetgeving aan ons stelt. We hechten veel waarde aan dit
document omdat we daarmee concreet kunnen aantonen dat de Stichting Van Hand tot
Hand wil en kan beantwoorden aan de actuele maatschappelijke waarden en aan de
noodzaak om transparant te zijn. Door het ANBI-verantwoordingsdocument een plaats
te geven op onze website voldoen we aan de publicatieplicht.
Het document zal jaarlijks worden getoetst en opnieuw worden vastgesteld.
De ANBI-wetgeving eist dat de financiële administratie openbaar gemaakt wordt. De
Stichting Van Hand tot Hand is altijd open en transparant geweest.
Dankzij samenwerking met accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok, hebben we
een financiële administratie die inzicht geeft en bijdraagt aan een constructief beleid.
We danken de medewerkers van accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok, voor
hun adviezen, hun zorgvuldigheid en hun belangeloze inzet.

Van Luxemborg & De Kok
3.3

Communicatie naar onze sponsors verzorgen

Via facebook en via de website proberen we zoveel mogelijk informatie door te geven.
We proberen daarbij zo up-to-date mogelijk te zijn. Het werk in Sri Lanka en het werk
om aan onze verplichtingen als stichting te voldoen hebben echter prioriteit. We zijn er
weer prima in geslaagd om de sponsors van de verschillende projecten persoonlijk te
informeren en te bedanken.
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3.4

Wervingsactiviteiten voor sponsoring gerealiseerd

3.3.1

Ons bestaande netwerk

We hebben een uitgebreid netwerk opgebouwd omdat de vrijwilligers en bestuursleden
hun eigen familie-, vrienden-, kennissen-, en werkkring hebben ingezet. We
onderhouden die relaties met een nieuwsbrief en een (bijna) jaarlijkse
sponsorbijeenkomst. Verder zijn er vanuit dat netwerk initiatieven om sponsorgelden te
werven:


Kerststal Balvers




Mevr. Stok: verkoop kunstwerken
Stichting Poncho




Referro
Eye Clarify






Stichting Vincentshop
De Wereldwinkel
Kerst-in Montfortkerk Tilburg
Mill Hill College Goirle





Stichting Books4Life
Vrijwilligers TweeSteden Ziekenhuis
Nuwan & Friends
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3.3.2

Presentaties

Op scholen, bij verenigingen etc. worden we met regelmaat uitgenodigd voor
presentaties en wordt er geld ingezameld en worden mensen geënthousiasmeerd om
te sponsoren.
De Van-Hand-tot-Handwinkel met voorwerpen uit Sri Lanka ondersteunt de promotie
van de stichting.
3.3.3

Website

Via de website melden zich regelmatig mensen die informatie willen en vervolgens
besluiten om een kind of een project te sponsoren.
3.3.4

Kennisbank Filantropie

Voor de vindbaarheid via internet houden we ons profiel up-to-date in
de Kennisbank Filantropie.
3.3.5

Charity Desk Rabobank

We hebben contact met de Charity Desk van de Rabobank en zijn opgenomen in hun
database, die gebruikt wordt om vermogende mensen die aan een goed doel willen
schenken in hun keuze voor een goed project te begeleiden.

3.5

Website is verhuisd naar een nieuwe host.

De verhuizing van onze domeinnaam, website en mailboxen was noodzakelijk. Het
systeem achter de website was verouderd en de mailboxen werden overladen met
spam. De communicatie met de host kon alleen via hun website, was nooit direct en
aanpassingen of maatregelen lieten te lang op zich wachten. Dankzij Floor Wonders is
de verhuizing naar een nieuwe host vlekkeloos en naar tevredenheid verlopen.

3.6

Website is online.

Jesper Mommers en Floor Wonders hebben hard gewerkt om de website te bouwen, te
vullen en online te zetten. Het aanleveren van inhoud is afhankelijk van tijd en
mogelijkheden van onze vrijwilligers. Er zijn dus periodes waarin veel of waarin minder
informatie wordt verwerkt. We vragen hiervoor begrip.

3.7

De nieuwe huisstijl is geïmplementeerd.

Ons logo en het daarbij behorende kleurenpalet is toegepast op de website, in onze
flyers, op onze banners en op onze visitekaartjes.
We zijn goed herkenbaar en hebben voldoende materiaal om onszelf te presenteren.
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3.8

We hebben weer kinderen opgenomen in ons
sponsorprogramma.

Op 01-01-2016 sponsorden we 141 kinderen.
In 2016 is van 20 kinderen de sponsoring gestopt en zijn er 7 nieuwe kinderen in ons
programma opgenomen.
Op 31-12-2016 is het aantal sponsorkinderen 128.
Reden waarom de sponsoring is gestopt:
5 jongens zijn van Fatima Boys’ Home overgeplaatst naar Don Bosco om een
technische opleiding te volgen,
4 kinderen van het Fatima Boys’ home zijn weer naar hun familie
1 jongen is gaan werken
1 jongen volgt een opleiding tot Boeddhistische monnik en wordt door de monniken
onderhouden
3 meisjes zijn getrouwd of gaan trouwen
3 kinderen leven nu in zodanig verbeterde omstandigheden dat sponsoring niet meer
nodig is.
1 kind is gestopt met school en gaat werken
2 personen zijn gestopt als hulp op de Montessorischool en worden dus niet meer
ondersteund.
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3.9

De bestuursvacature van algemeen bestuurslid is nog
niet ingevuld

3.10 We hebben 2016 afgesloten met een geweldig
evenement.
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Vrijwilligers

Eind 2016 had onze stichting 13 vrijwilligers, 10 in Nederland en 3 in
Sri Lanka:
Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Algemeen Bestuurslid:
Vrijwilligers Nederland:
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Peter en Netty Dobbelsteen
Marie-Louise van den Boer
Marleen Brekelmans
Nuwan Heerkens
Floor Wonders
Karin Heerkens

Onze doelen in 2017
01
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Jan Heerkens
Annelies Rovers
Ties Kolen

Realiseren van lopende projecten
Sponsorkinderen opnemen in ons sponsorprogramma
Samenwerking met departement van onderwijs in Giritale
Het realiseren van twee werkreizen
Communicatie naar onze sponsors verzorgen
Benoemen van ambassadeurs
Wervingsactiviteiten onderhouden en uitbreiden
Updaten ANBI-verantwoording
Bestuursvacature invullen
Het organiseren van een evenement

Contactgegevens

Secretariaat: Annelies Rovers
Magentahof 51
5044 SP Tilburg
013-5362123
contact@vanhandtothand.nl
www.vanhandtothand.nl
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