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Voorwoord

Dit jaar vierden we het 20-jarig bestaan van de Stichting Van Hand tot Hand.
Met trots! Veel vrijwilligers in Sri Lanka en Nederland hadden ontmoetingen met
mensen in nood. Met name kinderen. In de afgelopen jaren hebben we ruim 500
kinderen gesponsord en ongeveer 700 projecten gerealiseerd.
Het beantwoorden aan onze doelstelling was uiteraard het belangrijkste:
We willen aan de kinderen in Sri Lanka optimale kansen geven om later zo goed
mogelijk in de maatschappij te kunnen functioneren door het verbeteren van hun
leefomstandigheden, opvoeding en onderwijs.
Daarnaast moest veel werk worden verzet om te voldoen aan voorwaarden om deze
doelstelling voor de komende jaren te kunnen handhaven.
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2

Onze doelen in 2014.
1
2
3
4

We wilden het aantal sponsorkinderen op 175 houden.
We wilden 30 projecten realiseren.
We wilden voldoen aan de nieuwe ANBI-eisen.
We wilden een nieuw programma voor de financiële administratie
implementeren.
5 We moesten de vacature van het penningmeesterschap invullen.
6 We wilden onderzoek doen naar aanbevolen verzekeringen.
7 We wilden aandacht besteden aan bestaande en nieuwe
fondswervingskanalen.
8 We wilden reflecteren op 20 jaar Van Hand tot Hand en onze visie en
doelstelling evalueren.
9 We wilden vormgeven aan een eigentijds uiterlijk met een nieuwe huisstijl en
een nieuw logo.
10 We wilden het 20-jarig bestaan vieren.
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3
3.1

Bereikte doelen.
We hadden op 1 januari 2014 163 sponsorkinderen.

Voor 23 kinderen werd de sponsoring stopgezet.
1 sponsorkind heeft haar opleiding afgerond;
8 sponsorkinderen zijn gestopt met school en zijn gaan werken;
1 sponsorkind is overleden;
1 sponsorkind is getrouwd;
1 sponsorkind heeft geen sponsoring meer nodig vanwege verbeterde gezinssituatie;
11 sponsorkinderen zijn gestopt met school en hiervan is geen verdere informatie
beschikbaar.
In de loop van 2014 hebben we 12 nieuwe sponsorkinderen in ons programma
opgenomen, zodat ultimo 2014 152 kinderen door de stichting gesponsord worden.
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3.2

We hebben 34 projecten gerealiseerd.

We hebben vijf huizen laten bouwen voor verschillende gezinnen. Twee in Kantale,
twee in Giritale en een in Negombo. De huizen zijn gebouwd door een lokale
bouwploeg die al een aantal jaren voor ons bouwwerkzaamheden uitvoert.
Zij hebben ook een aanbouw aan het huisje van een sponsorkind gebouwd, zodat ze
een kamertje voor zichzelf had.

Drie gezinnen, die de mogelijkheid hadden om zelf te bouwen, hebben we geholpen
door zakken cement te schenken. Stenen maakten ze zelf en zand is voorradig. Voor
de cement hadden ze geen geld. Totaal 70 zakken cement.
We lieten 4 toiletten en twee waterputten bouwen.

De eetzaal en de huiskamer voor de meisjes in het Maria Nirmala Girls’ Center in
Negombo werden gerestaureerd.
Op medisch gebied maakten we het mogelijk dat een kind een noodzakelijke
schedeloperatie kreeg en organiseerden we twee eyecamps, waarbij we meer dan 200
kinderen en volwassenen aan een bril konden helpen.
Een rollator, een rolstoel en therapeutische hulpmaterialen werden aangeschaft voor
verschillende gehandicapte kinderen.
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Aan drie kinderen schonken we een fiets; voor hen een noodzakelijk vervoermiddel
naar school.

We ondersteunden scholen met speelgoed, meubilair, laptops en leermiddelen.
We verzorgden voedselpakketten voor gezinnen die we bezochten en die het hard
nodig hadden.
Aan kleine ondernemers verleenden we een microkrediet, omdat de rente op leningen
bij de banken voor hen onbetaalbaar is.
We lieten een muur bouwen bij de woning van een gezin i.v.m. noodzakelijke privacy.
We lieten een wateroverlastprobleem oplossen in een huisje van een sponsorgezin.
We gaven onze bijdrage aan een lokale actie door drinkwater te schenken voor de
bevolking in gebieden met extreme droogte.
Een van de meest indrukwekkende projecten was de aanleg van een waterleiding voor
15 gezinnen in Diyabeduma. Zij hadden zich georganiseerd, vroegen zelf de
vergunningen aan en voerden zelf ze werkzaamheden uit. Wij zochten een sponsor
voor de benodigde materialen en voor de huur van een graafmachine.
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3.2.1





3.3

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 het project wordt op de website geplaatst; dit overzicht van
projecten is tevens een jaarverslag van al onze projecten in woord en beeld.
In een Excel-bestand houden we de financiering van de projecten bij, waarin we
de kosten per project plaatsen en hieraan de inkomsten van sponsoren
koppelen, zodat we goede managementinformatie hebben zonder belast te
worden met een arbeidsintensieve projectadministratie.

We voldoen aan de nieuwe ANBI-eisen.

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.

3.4

We hebben een nieuw programma voor de financiële
administratie geïmplementeerd.

De nieuwe ANBI-wetgeving eist dat de financiële administratie openbaar gemaakt moet
worden. De Stichting Van Hand tot Hand is daar altijd al open en transparant in
geweest. Echter vanwege de publicatieplicht was het noodzakelijk om te komen tot
financiële jaarverslagen die toegankelijker (beter leesbaar) zijn.
Dankzij samenwerking met accountantskantoor Verspeek en Mutsaers in BerkelEnschot hebben we nu een financiële administratie die veel voordelen biedt: het
systeem is makkelijker te bewerken, het is overdraagbaar, het geeft meer inzicht en is
vollediger.
We danken de medewerkers van accountantskantoor Verspeek en Mutsaers voor hun
adviezen, hun zorgvuldigheid en hun belangeloze inzet. Uiteraard hopen we op een
langdurige samenwerking.
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3.5

We hebben de vacature van het penningmeesterschap
ingevuld.

Gedurende het jaar 2014 heeft Mevr. L. Stovers-Korst de zorg voor de financiële zaken
op zich genomen. De nieuwe ANBI-wetgeving eiste veel veranderingen. Dat hele
proces vroeg om de nodige studie en om veel communicatie met verschillende
raadgevers. Tijdens een werkreis naar Sri Lanka heeft zij ook daar de financiële
administratie afgestemd op het systeem in Nederland.
Inmiddels is haar functie als penningmeester door het bestuur bekrachtigd.

3.6

We deden onderzoek naar aanbevolen verzekeringen.

Tot nu toe is er nog geen enkele verzekering afgesloten. Stichtingen worden in de
verzekeringswereld als zakelijke klant beschouwd, waardoor de premies fors zijn. We
hebben inmiddels helderheid over welke verzekeringen voor ons van toepassing
zouden kunnen zijn: WA verzekering, Bestuursaansprakelijkheidsverzekering en, voor
bestuursleden en vrijwilligers die naar Sri Lanka gaan, een reisverzekering. We zullen
verder onderzoeken welke verzekeringen we af zullen sluiten en tevens of we dit
collectief of individueel gaan regelen, de kosten indachtig.

3.7

3.7.1

We hebben aandacht besteed aan bestaande en nieuwe
fondswervingskanalen.
Ons bestaande netwerk

In ons 20-jarig bestaan hebben we 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
Parochie De Bron Tilburg




Achmea
Referro



Eye Clarify



Coovelsstichting




Stichting Vincentshop
De Wereldwinkel




Plus-supermarkt
Kerst-in Montfortkerk Tilburg



Kerstmarkt Joannes Zwijsen
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3.7.2

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.

3.7.3

Website

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

3.7.4

Kennisbank Filantropie

Voor de vindbaarheid via internet hebben we ons profiel verbeterd in de Kennisbank
voor Filantropie.

3.7.5

Charity Desk Rabobank

We hebben persoonlijk 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.

3.8

We hebben gereflecteerd op 20 jaar Van Hand tot Hand en
onze visie en doelstelling geëvalueerd.

In november 2014 is het bestuur, aangevuld met twee vrijwilligers, bijeengekomen om
vrijuit te brainstormen over de Stichting en haar toekomst.
Hieronder een korte weergave van het besprokene.
De workshops waren merkworkshops, er is dus vooral met de marketing/merkenbril op
naar het merk: de Stichting Van Hand tot Hand gekeken. Daarnaast is er natuurlijk ook
gesproken over de organisatie Van Hand tot Hand in de context: als we het merk
bouwen/lading geven met emotionele en rationele waarden, kan de organisatie die
ambities dan waarmaken?
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Onze visie:
We ondersteunen de gemeenschap in Sri Lanka met daarbij altijd het belang van het
kind als leidend principe.
Dat betekent dat onze hulp zowel primaire als secundaire voordelen voor het kind
biedt. Primair is rechtstreeks naar kind en secundair is levensverbetering door
verbetering van de school, het weeshuis, de leefsituatie in de gemeenschap.
Onze ambitie:
- het aantal sponsorkinderen blijft beperkt tot maximaal 200.
Dit heeft een goede reden: we willen de overige te besteden budgetten geconcentreerd
inzetten in projecten die de kinderen secundair ten goede komen.
- het jaarlijks te besteden budget voor projecten mag groeien naar € 80.000 tot €
100.000

-Van Hand tot Hand:
Het kind centraal stellen in onze hulpverlening, betrokkenheid, het persoonlijk
ontmoeten, onze daadkracht, integriteit en transparantie.

3.9

We hebben een start gemaakt met vormgeven aan een
eigentijds uiterlijk.

De naam Van Hand tot Hand zal blijven. Het huidige logo, de website en de huisstijl
zullen worden vernieuwd.
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3.10 We hebben het 20-jarig bestaan gevierd.

Beste vrienden van de stichting,

Twintig jaar geleden is het werk van de stichting begonnen. Wij vinden het belangrijk
dat we samen terugkijken, maar vooral dat we ons met elkaar op de toekomst kunnen
richten. We willen u informeren over onze projecten, de sponsorkinderen en de inzet
van de verschillende vrijwilligers. U kunt zien en horen wat we mede door uw
daadwerkelijke en/of morele steun weer hebben kunnen realiseren. Om het feestje
compleet te maken, hebben we voor u een kleine attentie uit Sri Lanka. Een mooie
gelegenheid elkaar weer eens te ontmoeten.
Wij nodigen u uit voor de inloopmiddag op 20 december 2014 tussen 13.30 uur en
16.30 uur in de zaal aan de Vredeman de Vriesstraat 38 in Tilburg.
Ook vrienden en kennissen zijn welkom!
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Vrijwilligers.

In 2014 had onze stichting 13 vrijwilligers, 12 in Nederland en 1 veldwerker in
Sri Lanka:
Bestuur
Voorzitter:
Jan Heerkens
Secretaris:
Annelies Rovers
Penningmeester:
Len Stovers-Korst
Algemeen Bestuurslid: Ties Kolen
Vrijwilligers Nederland:Karin Heerkens,
Josca en Jeanne Verboven,
Peter en Nettie Dobbelsteen,
Bart Damen,
Marie -Louise van de Boer
Marleen Brekelmans
Veldwerker Sri Lanka: Shehan Tissera
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Contactgegevens.

Secretariaat: Annelies Rovers
Outshoornstraat 10
5041 KP Tilburg
013-5362123
annelies@vanhandtothand.nl
www.vanhandtothand.nl
RSIN: 816039124
KVK: 41098246
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