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Voorwoord

Oprichting
De stichting is op 6 november 2003 opgericht ten overstaan van notaris Mr A. Dangremond te Barneveld. De
stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en gevestigd te Veenendaal. Sindsdien heeft er geen
statutenwijziging meer plaatsgevonden.

Grondslag
De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God zoals beleden in de Drie
Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en
1619.

Doel
De stichting heeft ten doel de verbreiding van het Woord van God in Sri Lanka.

Ter ondersteuning van deze doelstelling houdt de stichting zich bezig met het entameren, (doen) uitvoeren en/of
in financiële zin ondersteunen van projecten in Sri Lanka onder meer op het gebied van:
- onderwijs
- weduwen- en wezenzorg
- verzorging en voeding van kinderen
- beroepsgerichte opleidingen.
De stichting fungeert als intermediair tussen donateurs in Nederland en de hiervoor genoemde projecten. Er is
een inforamtieboekje uitgegeven voor belanghebbenden. Tevens is een uitgebreide website ingericht.

Vermogen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- dontaties
- subsidies
- schenkingen, erfstellingen en legaten
- alle andere verkrijgingen en baten

Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:
1. de heer H. van der Weerd, voorzitter
2. De heer W. Jongsma, penningmeester
3. De heer L. van der Tang, secretaris
4. De heer B. van Voorden

Beleggingsbeleid
De tijdelijk overtollinge liquide middelen worden risicoloos belegd bij betrouwbare banken.

Beleid met betrekking tot de omvang en functie van de reserves en fondsen
Gelabelde gelden krijgen een specifieke bestemming (bestemmingsfonds).
Ongelabelde gelden en het resultaat worden toegevoegd aan het algemeen fonds (vrij besteedbaar vermogen)
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1 De stichting Ceylon Christian Care 
 
Ceylon Christian Care is een Nederlandse stichting die sinds 2003 actief is met hulpverlening 
in het Oosten van Sri Lanka. Sri Lanka is ook een land dat al vele jaren grote problemen 
heeft. 

• Vanaf het midden van de  jaren tachtig van de vorige eeuw tot 2009 was er een 
zware burgeroorlog tussen de Singalese en de Tamil bevolking. Deze burgeroorlog 
heeft meer dan 100.000 mensen het leven heeft gekost en honderduizenden Tamils 
het land doen ontvluchten. 

• Op eerste kerstdag 2004 spoelde een tsunami over de stranden van het eiland die 
meer dan 60.000 mensen het leven koste. 

• Op paaszondag in 2019 waren er aanslagen op kerken door moslim extremisten die 
meer dan 300 mensen het leven koste, waaronder 45 toeristen. 

Ceylon Christian Care is actief met verschillende projecten welke gericht zijn op hulp-
verlening aan de vele weduwen en weeskinderen die er onder de Tamil bevolking zijn 
en die veelal onder armoedige omstandigheden leven. Tot deze projecten behoren 
gemeenschaps ontwikkel projecten, vocational training, dagverblijven voor jonge 
kinderen, dagverblijven voor gehandicapte kinderen en ondersteuning van het onder-
wijs. De projecten zijn geconcentreerd rond de stad Batticaloa aan de oostkust van 
het land. 
 
1.1 Grondslag 
De statutair vastgelegde grondslag van de Stichting Ceylon Christian Care is de Heilige Schrift 
als Gods onfeilbaar Woord, zoals beleden in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld 
door de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. 
Ceylon Christian Care is niet gebonden aan een bepaald kerkverband. De huidige leden van 
het bestuur zijn lid van de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland en de Hersteld Nederlands Hervormde Kerk. 
 
1.2 Missie 
Ceylon Christian Care is opgezet door zakenmensen die invulling wilden geven aan hun 
verantwoordelijkheid voor de verre naaste, op een zodanige wijze dat ze direct 
betrokken zijn bij de uitvoering van projecten. 
De missie van Ceylon Christian Care is het verlenen van hulp in Sri Lanka, met speciale 
aandacht voor weeskinderen en weduwen, alsmede de verbreiding van Gods Woord. 
 
1.3 Strategie 
Door het bestuur van Ceylon Christian Care is een strategie ontwikkeld die zich kenmerkt door 
de volgende punten: 
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Focus op één land 

De activiteiten van Ceylon Christian Care zijn gericht op Sri Lanka, met name het Tamil gebied 
rondom Batticaloa. Op deze wijze wordt versnippering van aandacht voorkomen. Bovendien, 
door de projecten in één gebied te concentreren, kunnen de verschillende activiteiten elkaar 
maximaal versterken. 
  
Gericht op de allerarmsten, weduwen en wezen 

De projecten zijn gericht op groepen van mensen die in een achterstandspositie verkeren, 
met speciale aandacht voor (wees) kinderen en weduwen. 
  
Duurzame hulp gericht op zelfredzaamheid 

De projecten zijn er zoveel mogelijk op gericht om duurzame hulp te geven, op een zodanige 
wijze dat mensen zelfredzaam worden. 
  
Aandacht voor materiële èn geestelijke noden 

Bij de projecten is niet alleen aandacht voor de materiële behoeften, maar ook voor 
geestelijke noden. Daarom wordt door Ceylon Christian Care aandacht gegeven aan zaken 
als Bijbelverspreiding, godsdienstonderwijs en dergelijke. 
  
Voor en door lokale mensen 

De projecten worden door lokale mensen uitgevoerd en aangestuurd, onder 
verantwoordelijkheid van lokale organisaties. Soms wordt er weliswaar voor kortere tijd door 
mensen uit het westen gerichte ondersteuning gegeven, maar in principe wordt er zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van lokale kennis en kunde. 
  
Zakelijke aanpak 

De activiteiten worden op en zakelijke manier aangepakt, waarbij de nodige beslissingen vlot 
genomen worden, de lijnen kort zijn, en de wederzijdse betrokkenheid hoog is, ondermeer 
door frequente bezoeken en regelmatig contact met de verantwoordelijke mensen in Sri 
Lanka. 
  
Geen overhead 

Ceylon Christian Care heeft zelf vrijwel geen overhead. Alle betrokkenen doen de activiteiten 
in hun vrije tijd zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen.   
  
Transparant 

Ceylon Christian Care streeft volledige transparantie na als het gaat om besteding van 
ontvangen gelden, ondermeer door publicatie van financiële rapportages op deze website. 
  
Betrokken ondernemers 

De financiële middelen van Ceylon Christian Care zijn overwegend afkomstig van bedrijven of 
ondernemers die op structurele en gerichte wijze invulling willen geven aan hun 
verantwoordelijkheid voor de verre naaste. Het gaat hierom bedrijven of ondernemers die de 
grondslag en doelstellingen van Ceylon Christian Care onderschrijven, die bereid zijn voor een 
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langere tijd een of meerdere projecten te ondersteunen, en die waarde hechten aan een 
vorm van directe betrokkenheid. 
  
Eén op één relatie tussen sponsors en projecten 

Voor ieder project van Ceylon Christian Care geldt dat er een directe relatie is tussen een 
individuele sponsor en het specifieke project. In principe ondersteunen sponsors een project 
voor een lange periode. Meestal gaat het dan om een periode van 5 tot 10 jaar. Veelal vragen 
deze projecten om een aanzienlijk financieel commitment, waarbij het gaat om bedragen die 
variëren van €5.000 tot €50.000 per jaar. 
  
Maximaal samenwerken met bestaande organisaties 

Ceylon Christian Care werkt zoveel mogelijk samen met reeds bestaande gespecialiseerde 
organisaties op het gebied van hulpverlening, zoals bijv. de Nederlandse organisatie Woord 
en Daad, en fungeert graag als “aanjager” en “bemiddelaar”.  De activiteiten van Ceylon 
Christian Care zijn door de Tsunami in een stroomversnelling gekomen. Diverse kerken, 
instellingen en bedrijven ondersteunen nu projecten van Ceylon Christian Care, waaronder 
het Deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten, het Fonds 
Bijzondere Noden van de Stichting Zuivere Waarheid uitgaande van de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland en het NRC Disaster Fund uit Noord-Amerika. 
 

2 Projecten 
De projecten van Ceylon Christian Care bevinden zich in het Tamil gebied aan de oost kust 
van Sri Lanka en rond de plaats Vavuniya in het noorden. Deze projecten omvatten: 
- Wezenzorg 
- Weduwenzorg 
- Gemeenschapszorg 
- Onderwijs 
- Micro kredieten 
- Evangelie verspreiding 
 

3 De stichting 
Ceylon Christian Care is een ANBI geregistreerde stichting. 
 

4 Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden: 
• Herman van der Weerd (Voorzitter en Penningmeester) 
• Laurens van der Tang (Secretaris) 
• Wijbren Jongsma 
• Bert van Voorden 
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De bestuurders van Ceylon Christian Care ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaam-
heden voor de stichting. 
 

5 Inkomsten 
De inkomsten van Ceylon Christian Care komen vanuit: 
• Persoonlijk betrokken sponsors 

Deze inkomsten vormen het hoofddeel van de inkomsten van Ceylon Christian Care 
• Fondsenwerving 

Deze inkomsten komen vanuit giften gedaan door kerken, schoolacties, bedrijven en 
individuele personen.  

 

6 Risico’s 
De drie grootste risico’s voor Ceylon Christian Care zijn: 
• Dat de inkomsten opdrogen vanwege sponsors die na het aflopen van de lijfrente 

periode deze niet verlengen of de bijdrage verminderen 
• Dat de inkomsten uit fondsenwerving terugloopt. 
• Dat de kosten van de projecten oplopen   
 
Deze drie punten hebben ieder hun aandacht nodig. 
 
Een charitatieve organisatie is afhankelijk van haar sponsors. Wanneer sponsors besluiten 
hun bijdrage te verminderen of te stoppen heeft dat impact. Voordeel is wel dat sponsors 
die een meerjaren verplichting aangaan rust geven in de inkomstenstroom. 
 
Aan de projectenkant worden de uitgaven zorgvuldig gemanaged. Elk project heeft zijn eigen 
jaarlijkse budget. Afwijkingen die serieuze impact hebben worden eerst binnen het bestuur 
besproken en voordat goedkeuring wordt gegeven moet de funding gezekerd zijn. 
 
Risico management 
Zoals aangegeven heeft ieder project zijn eigen jaarbudget. De middelen worden per kwartaal 
overgemaakt waarbij voor het betreffende kwartaal een actueel budget moet worden 
aangeleverd. Dit kwartaalbudget wordt met de projectmanager op Sri Lanka doorgenomen. 
Na akkoord wordt het geld overgemaakt.   
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7 Resultaten 2021 
In het jaar 2021 is besloten de support aan de projecten ds Parthee in Vanuniya te stoppen. 
De reden was dat de rapportage, communicatie en projectervaring niet naar tevredenheid 
waren. Dit is met hun besproken en het besluit meegedeeld. 
 
De wereldwijde corona epidemie heeft ook Sri Lanka hard geraakt. Het land heeft te maken 
gehad met lange lock-downs. Bezoek aan de projecten was niet mogelijk. 
Ondanks deze lock-downs kon het werk op de Sri Lanka, evenals de steun aan de gezinnen, 
doorgaan. 
 
De uitgaven voor de website waren in 2021 hoger dan de jaren ervoor. Dit heeft te maken 
met het opnieuw opzetten van de website en het onderbrengen bij een andere partij. 
 
Overzicht inkomsten en uitgaven 2021: 
 
Inkomsten 62.722,00 Euro 

Lijfrente sponsors 24.000,00 Euro 
Gelabeld: Support Elisha Devi 120,00 Euro 
Ongelabeld Particulieren 13.290,00 Euro 
Ongelabeld Bedrijven 7.550,00 Euro 
Ongelabeld Organisatie onder winstoogmerk 17762,00 Euro 

 
Kosten 59.060,38 Euro 

Projecten  57.982,87 Euro 
Website 916,64 Euro 
Bank 160,87 Euro 
 

Totaal   3.661,62 Euro 
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8 Verwachting voor 2022 
Het is de verwachting dat voor 2022 de inkomsten en de uitgaven als volgt zijn:  
 
Inkomsten 70.000,00 Euro 

Lijfrente sponsors 24.000,00 Euro 
Anders 35.000,00 Euro 
 

Kosten  63.775,00 Euro 
Projecten  50.000,00 Euro 
Accountant 1.500,00 Euro  
Travel 2.000,00 Euro 
Website 250,00 Euro 
Bank 150,00 Euro 
 

Totaal    6.225,00 Euro 
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Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2021 31-12-2020

Vlottende activa
Liquide middelen 35.847 32.186

35.847 32.186

Activa 35.847 32.186

Balans passiva

31-12-2021 31-12-2020

Reserves en fondsen
Overige reserves 34.348 30.686

34.347 30.686

Kortlopende schulden 1.500 1.500

Passiva 35.847 32.186
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Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Baten 62.722 69.646
Lasten 57.983 74.427
Brutomarge 4.739 -4.781

Kosten beheer en administratie 917 1.715
Totaal kosten 917 1.715

Bedrijfsresultaat 3.822 -6.497

Financiële baten en lasten -161 -156
Resultaat na belasting 3.662 -6.652

Resultaatbestemming

Vorig jaar

2020

Resultaat
Overige reserve -6.652

-6.652
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Toelichting op de jaarrekening

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Rjk C2 kleine fondsenwevende organisaties.

Grondslagen van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en laten over het verslagjaar met inachtneming van
de hiervoor vermelde waardeirngsgrondslagen. Giften en donaties worden verantwoord in het jaar van
ontvangst. De overige ontvangsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekkin hgebben. De
bestedingen worden verantwoordt in het jaar waarin de toezegging wordt gedaan.



Pagina 18 van 21 Stichting Ceylon Christian Care

Toelichting op de balans

Tegoeden op bankrekeningen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Tegoeden op bankrekeningen
Rabobank 35.847 32.186

35.847 32.186

Reserves en fondsen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Reserves en fondsen
Overige reserves 34.348 30.686

34.347 30.686

Overlopende passiva

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overlopende passiva
Nog te betalen accountants- en
advieskosten

1.500 1.500

1.500 1.500
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Baten
Baten van particulieren 37.060 43.651
Baten van bedrijven 7.900 12.790
Baten van andere organisaties
zonder winststreven

17.762 13.205

62.722 69.646

Besteed aan doelstellingen

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Besteed aan doelstellingen
Ladder of Hope 57.983 60.928
Reformed Prot Mission 0 10.890

57.983 71.817

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Uitvoeringskosten eigen
organisatie
Reis- en verblijfkosten Sri Lanka 0 2.610

0 2.610
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Kosten beheer en administratie

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Kosten beheer en administratie
Accountantskosten 0 1.573
Automatiseringskosten 917 142

917 1.715

Rentelasten en soortgelijke kosten

Verslag jaar Vorig jaar

2021 2020

Rentelasten en soortgelijke
kosten
Rente en kosten bank 161 156

161 156
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Ondertekening

Ede, 24 juni 2022
H. van der Weerd

Ede, 24 juni 2022

H. van der Weerd
L. van der Tang
W. Jongsma
B. van Voorden
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