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1. Inleiding
De Stichting steunt de Dovenschool in Sri Lanka, een school voor kansarme dove kinderen,
30 jaar geleden opgericht door Tineke de Silva-Nijkamp. In al die jaren heeft de school zich
ontwikkeld van een klein groepje van 6 kinderen, tot een zeer volwaardige instelling voor
ongeveer 100 kinderen die, afgezien van zeer professioneel basisonderwijs, zich ook bezig
houdt met vakopleidingen voor de oudere kinderen, zodat ze ook daadwerkelijk in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien na het verlaten van de school.
Vanuit Nederland ondersteunt de Stichting tot steun aan de dr. Reijntjesdovenschool in Sri
Lanka (“ de Stichting”) dit fantastische werk vooral financieel, zodat de school zich kan
blijven ontwikkelen en het hoge niveau van opleiding kan waarborgen. We hopen dat het
enthousiasme voor deze steun zich kan blijven verheugen in de aandacht van velen, die zich
inzetten middels kleine en grotere projecten.
2. Missie
De Stichting heeft ten doel het financieel mede ondersteunen van de exploitatie van de “ dr.
Reijntjes school for the deaf” in Sri Lanka .
3. Visie
De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het werven van donateurs, door het
genereren en beheer van gelden, ontvangen van bedrijven en particulieren die geld doneren
ten behoeve van het voortbestaan van de school en door alle andere wettelijke middelen
voor de verwezenlijking van het doel.
4. Kernwaarden
De kernwaarden van het bestuur van de Stichting zijn:
•

Het op juiste wijze beheren van de aan de Stichting toegekende financiële middelen

•

Het naar de overtuiging van het bestuur op basis van overleg met de “Founder/
principal” op zo efficiënt mogelijke wijze bijdrage leveren aan de financiële
ondersteuning van de school.

5.Strategie
Op basis van periodiek overleg tussen het bestuur en de “founder/ principal” wordt een
bijdrage geleverd aan de exploitatiekosten en eventuele nieuwe initiatieven en investeringen
van de school. De jaarlijkse bijdrage bestaat uit de donaties plus een vast rendement van 4%
op het beleggingsvermogen. Jaarlijks dient de school in Sri Lanka een door een accountant
opgestelde begroting en jaarrekening toe te sturen zodat de bijdrage kan worden vastgesteld
en kan worden beoordeeld of de bijdrage van het afgelopen jaar op een juiste wijze is
besteed conform het doel van de Stichting. Het kapitaal bestaande uit beleggingen wordt
aangehouden bij de Rabobank. Met deze bank is een overeenkomst vermogensbeheer
afgesloten op basis waarvan de Rabobank het vermogensbeheer voor rekening en risico van
de Stichting verricht. De Stichting heeft een neutraal beleggingsprofiel.
6. Doel
De Stichting heeft ten doel het financieel mede ondersteunen van de exploitatie van de “ dr.
Reijntjes school for the deaf” in Sri Lanka .
7. Middelen
De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het werven van donateurs, door het
genereren en beheer van gelden, ontvangen van bedrijven en particulieren die geld doneren
ten behoeve van het voortbestaan van de school en door alle andere wettelijke middelen
voor de verwezenlijking van het doel.
8. Doelen 2021-2023
•

Continueren van de inkomsten uit donaties en sponsorbijdragen

•

Maken van duidelijke afspraken tussen de Stichting en de “School for the deaf” in Sri
Lanka inzake de begrotingscyclus en de verantwoording van de besteding van de
jaarlijkse bijdrage middels de accountant in Sri Lanka.

•

Het in standhouden van het beleggingsvermogen zodat ook op de langere termijn de
school in Sri Lanka ondersteund kan worden en er ook ruimte is om nieuwe initiatieven
te ondersteunen.

•

Bijhouden van de nieuwe website

•

Het op peil houden van de goede, transparante relatie met onze vrienden in Sri Lanka

•

Open en transparante gedachtenuitwisseling tussen Nederland en Sri Lanka. Dit zal
door alle bestuursleden moeten worden opgepakt

