
Financieel Jaarverslag 
Stichting Love Care Sri Lanka 2016 

 
Ontvangsten 
Ontvangsten komen binnen op reknr. NL51RABO0335334733 
 
Projectgiften 
Kindsponsoring  
Sponsors maken maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks per gesponsord kind €15 tot €17 per maand 
over. Het aantal gesponsorde kinderen per sponsor varieert van 1 tot 10 per sponsor. Kindsponsoring 
wordt gedaan door individuele sponsors, zondagschoolgroepen, gebedskringen en scholen. 
 
Pastors 
Door individuele sponsoren en door kerkgemeenten worden incidentele en maandelijkse giften 
gedaan voor pastors van kerkgemeenten in Sri Lanka.  
 
Projecten 
Dit jaar is gestart met de ondersteuning van een moeder van een gehandicapt kind. 10 sponsors 
maken tbv dit gezin €10 per maand over. 
Er zijn diverse giften overgemaakt door sponsoren met specifieke doelen, zoals; financiële 
ondersteuning van een moeder van een adoptiekind, de bouw van een huisje en giften ter besteding 
aan diverse noden tijdens de projectreis in 2016 van een deel van het bestuur naar Sri Lanka. Er zijn 
ook specifieke giften overgemaakt tbv de bestuursreis die in 2016 gemaakt is en voor 2017 gepland 
staat. 
 
  



Uitgaven 
Giften naar Sri Lanka worden aan het begin van elke maand van reknr. NL51RABO0335334733 
overgemaakt op rekening nr. NL56RABO0130016004.  Er zijn vier pastors die contactpersoon zijn 
voor de stichting. Drie van hen worden aan het begin van elke maand via email op de hoogte gesteld 
van de overboeking en de gespecificeerde bestemming(en) voor het geld (het aantal 
sponsorkinderen, specifieke gift voor een pastor, ed). Door de betreffende lokale pastor wordt het 
geld bij een geldautomaat contant opgenomen met een Nederlandse bankpas. Zij dragen er zorg 
voor dat de gelden bij het juiste gezin of op de juiste bestemming komen, volgens de toegestuurde 
gespecificeerde bestemming(en).  
Voor de vierde pastor geldt dat hij het sponsorgeld voor de kinderen via stichting Sharety 
overgemaakt krijgt.  
 
Projectuitgaven 
Sponsoring kinderen 
Elke maand wordt €15 per gesponsord kind overgemaakt naar de contactpersoon/pastor waaronder 
het kind valt.  

 
Maand 

Aantal gesponsorde kinderen 
2016 

Aantal gesponsorde kinderen 
2015 

Januari 108 86 

Februari 108 86 
Maart 108 86 

April 106 86 

Mei 105 87 

Juni 105 87 

Juli 105 87 

Augustus 104 87 

September 100 87 
Oktober 100 88 

November 100 105 

December 102 108 
Voor een aantal kinderen is soms geen sponsor, er wordt dan toch geld overgeboekt uit het saldo van 
de stichting om de financiële ondersteuning waar veel kinderen vaak van afhankelijk zijn voor 
bijvoorbeeld het naar school gaan, te continueren.  
Wanneer gesponsorde kinderen niet meer naar school gaan of de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, 
stop de sponsoring. Wanneer het kind 18 jaar geweest is en nog steeds naar school gaat, kan het zijn 
dat de sponsoring gecontinueerd wordt.  
 
Sponsoring pastors 
De giften van individuele sponsoren en kerkgemeenten worden incidenteel en/of maandelijkse 
overgemaakt naar de pastors van kerkgemeenten in Sri Lanka.  
 
Projecten 
Er zijn diverse giften overgemaakt door sponsoren met specifieke doelen, zoals; financiële 
ondersteuning van een moeder van een adoptiekind, de bouw van een huis en giften ter besteding 
aan diverse noden tijdens de projectreis van een deel van het bestuur naar Sri Lanka.  
 
Kosten 
Bankkosten 
De twee rekeningen van de Rabobank brengen kosten met zich mee, die elke maand worden 
afgeboekt. Er worden kosten gerekend voor de bankpassen maar ook voor de transacties en voor het 
opnemen van geld.  Zie bijlage 4. 



 
Website 
Jaarlijks worden er kosten voor de website in rekening gebracht.  
 
Postzegels 
Minimaal 1 keer per jaar wordt er post gestuurd vanuit Sri Lanka om uit te delen aan alle sponsors. 
Dit jaar is hiervoor 1 maal postzegels gedeclareerd.   



Bijlagen 
1. Staat van baten en lasten over 2016 
2. Balans 2016 

 


