
Standaardformulier
publicatieplicht
Fondswervende i nstel lingen

I Algemene gegevens rnstelling

Naam lSticnting LoveCare Project Sri Lanka

Nummer Kamervan i

Koophandel i
11

Contactgegevens. Vul minimool tvon develden Adres,Telefoonnummer ofE-moiladresin.

iKlaproos 64

:0 1 I 3 5 0 I 2 3 3:

mail.nl

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RStN (**)

Actief in sector (*)

intipsy/www.lovecaresrilanka.nl

816271 7 81:

hulp en mensenrechten - Noodhulp v

ng - Religieus geënte instellingen t

Secundaire sector (indien van toepassing) -

ln welke landen is

uw instelling actief? (*)
Lanka

Aantalmedewerkers{*) i.......................,
0....i Betaaldepersoneelsledeningemiddeldoantotftegedurendehetboehjoor.

Aantal vrijwilligers (*) Vrijwilligers diezich regelmotig (meer dan3heer per joor) inzettenvoor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling

Voozitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie

bestuur (*)

C. Ketting-Burger

P. Ketting

.4. de Kruijff

.J. Gorog-Ketting!L

Doelgroepen (*)

(m eer d er e o ptî es m o gelijh)

;.....i Algemeen publiek

i i Alleenstaandeouders

i : Analfabeten

: i Chronisch zieken

i.....i Dak- en thuislozen

i i Dieren

i i Gedetineerden

!Xi Gelovigen

i"'.'i Gemeenschappen

'Xi 
tongeren

Kinderen

Lhbtqi+

Mensen meteen beperking

Milieu

Minderheden

Minima

Natuurgebieden

Oceanen en zeeën

! .i Slachtoffersvan geweld

i , slachtoffers van natuurrampen

i .. i Slachtoffersvan oorlog

i ; Slachtoffers van seksueel misbruik

!""', s,udan,un

i ; Verslaafden

i""'. vlu.ht.ling.n
iXi Vrouwen en meisjes

:x;
:.....:

:ìili::

i.....:
: " ':

i::r::i

iX:

o i 
" 

' 
ouderen

! 
"-i 

Patienten

¡ ...i Werklozen

¡""': wit¿l¡re

iX: overig

(*)Optioneelveld,nietverplicht (**)BuítenNederlandgevestigdeinstellingennoetenhetRS,N-nummerverplichiínvullen
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Algemeen tre'vorq

Financiële ondersteuning van projecten ten bate van achtergestelde kinderen
in Sri l-anka

Doelstelling
Statutaire doelstelli ng

van de instelling.

Watwil de instelling

bereiken?

Hoofdlij nen beleidsplan

Geef hier ontwoord op onderstoondevrogen ofvul no de laotstevroag over hetbeleidsplon de url in naor hetbeleidsplon.

ln di|beteídsplan moetminimool ontwoord gegevenworden op deîn dítformulier gesteldevrogen over hetbeleidsplan.

Welke werkzaamheden

verricht de instelling?

Wanneerworden

welke werlaaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bij aan het
realiseren van de

doelstelling?

iDë äöriìiñ¡ötratië (iñöhiöief öébitëüieiïb'ehëëi) i,vöiöt riääñöelìik$ in'éëñ ööëkhöüdíng i

lbrjgehouden,..Daarnaast.word@n.op.,de.webs¡te.en..facebook.per:iodiek.updates... . ... ..... .. :

iTenslotte"gaan'de voorzitter'en'secretaris'jaarlijks'rnet"een team vrijwilligers naar'Sri "':

'.t 
anka..-o..m.-te..kliKçn..hse..de..giften..a.anKpmçn.en..qsK..sm..andere.neden..te-.zien.en......... ........i

{finanoiele).hulp.tG.verlonen,..l-,lolaas.heef.t.e¡.in.2O2l..geen reis plaats. .

door COVID-19.

Hoe krijgt de instelling

inkomsten?

iVia contacten, kerken en social media worden mensen op de hoogte gebracht van de 
:

iMensen kunnen.vervolgens'een'kind sponsoren voor.gemiddeld..€ ,l6..per" mâand: Zij ....i

:0ääiì däarvööi'öü3'êêrï läägöüiige üèïÞliöhfiiìg äáñ; äärìgéZiéñ öe öþöñööiiirg Stöpf ätS i

:het kind..niet.rneer..naar.school.gaat.of de leef.tijd.van .18 iaar heeft.bereikt, De.rneeste. . i

: spönsörën](omën vl'ä"këft(ën ë n pêrsöonllj kë contäctëfi :

tP,et jaar'2t2f is ooh'social"media'actief ingezet'en'hebben mensen op de nood ' " "

& Lu@c;
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Algemeen ¡ \//-'r \lrlJri

Op welke manier

en aan welke doelen

worden deverkregen

in-komsten besteed?

Als uw instelling v ermogen

oanhoudt,vul danin

waor en op welke manier

ditvermogenwordt

aongehouden (bijvoor

beeld spaorrehening,

beleggingen etc).

al het geld gaat naar de kinderen en aangewezen projecten in Sri Lanka

Fl Wprdtper Þ_p_-o_fr-se-_rkinq € f gqyraqgq y_o_of de lfgpfen vån q-ê_ g_lichting lq qtgkken
!(bankkosten en website). Aan het begin van elke maand worden de pastors via een
:mail"op'de'hoogte"geeteld'van"het"voor"hun'besehikbare'geld'en'de"gespeeifieeerde' ' i

ibêóïëmäîiñö(eñ). Zii diägën èf'2öi0 vööi dät dë séldèn bij hët jü¡ôte $e2iri èñ7öf öÞ dä i

:iuiste.besternrning.kor+en.en.leggen.een.g@sp66if¡eeerde.verantwoording van..de............ ...i

i beslêêddê' gêldën'väst(op'papierën met foto's);""'

:De'Stichting"heeft'een'stukje'spaargeld opgebouwd als buffer:'Voor een aantal" ' . ' ':

:kinde.r:en.is-.er.sam.e..ftijd.e-lri0.geen..çpansar,. D.e- S-li.chting.þetaalt dan zelf -door za-da! ... :

,het.kindje geholpen kan blijven.tot z.ijn lhaar 18e.jaar,. . .

Url van het beleidsplan

Vul delinkinwoorhet

b elei dsplan te vi nden is.

ihttps ://www/loveca resri lan ka. n l/an bi/ Open

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de verrichtte diensten.Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor

het statutaire bestuur,

voor de leden van het

beleidsbepalend orgaan

en voor het personeel

(bijvoorbeeld CAO

of salarisregeli ng).

Activiteitenverslag

Noem de ocÍiv¡te¡ten

die zijnuitgevoerd.

Ofvul bìj devolgende

vraog de url in noor het

o ctiv iteite nv er sl o g, of d e

url n a ar het ja a rreÞenin g

ols doar¡n de oct¡v¡teften

van hetbetreffende

b o ekjoor dui delijh zijn

beschreven.

: * Bijdragen'vsor'meisjes-en jongensdetentiehuizen'

l-..Dive¡se.kleinere..noden.(wor:den.door..de.pastors.aangeg€.ven..en.de..Stiehting..kijkt.of..,...:
êr' glftën vöor kunnën'1(rilgên)''

Url van het activiteiten-

verslag. Vul de lin h. in woar het

octiviteitenverslag tevindenís. i

anka.nl/anbi/
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2 Balans

Balansdatum

Activa

lmmateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen €r

overlopende activa

i : : : I " """"""'i

i9.l , -il .?.: -i..2..r..?...,.2..r.1...i vutdebalansdotumín.Alsudoarnoverdergootverschíjnenoutomatischdejaartallenbovendekolommen.

31-12-2421 31-12-2020 (.) Passiva 31-12-2021 31-12-2020 (.)

:€

reserve

Continuiteitsreserve i€

€

i-f

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

i€

€

€

€

i€

: Bestemmingsreserve i

Herwaarderings-

+

+

+

0:
.....:

0 15

L
€ 14.

:€ 15.879: L :€ 14.

tÊ:(
iz:<
i.......

i€ 2.440i

21

L

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Toelichting
Geefhier een

toelichting bij de

balans ofvul de ud

noor dejaarrekentng

in ols hîer een

toelichting in is

1pqenomen.

:...,......,.....,............,........: +
22.780'

L;
i"f

i-Ê:t+

23.51

+

:c 23.513: Totaal

23

23

7

+ +

i€ i€ 23.513i
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Staat van baten en lasten

Baten

Baten van particulieren

Collecten

Nalatenschappen

Overige baten pa rticulieren

Som van baten van pert¡culieren

Beten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instell ingen zonder winststreven

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Som van degeworven baten

Baten als tegenprestat¡e voor levering van producten

en/ofdiensten

Overige baten

Som van de baten

2021 2020 (.)

iî:t il
:t

:€

€ 100,556i '.r:È 71.465i
...,'-..'..'-''...'.: ++

€ 100.556: 71

€

iî

€

€

€

i.:t

iî:t iî:t
: 71.465i

i€ ::! :
:c

........: +
:€

ic =t t:'a I l.+65:
:

+

,ffi j@!
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Staat van baten en lasten

Lasten

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en Wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namel ij k (vul hier in)

2021 2020 (-)

i€ !
: . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , . . , . . . . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . :

;€

:€

:ÊiÊ

if
i-:€
:............

€

'. iE: it

tr :€

98.463: €Besteed aan doelstellingen

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten

een bedrag meegenomen van:

5aldo financiële beten en lasten

Saldo baten en lasten

i€
;.,....,..,,.

71

+

+

:€ if
:î:t
;...............

296i 15:

98,759: 71

;€ €

iÊ -448i'o¿¿i t1
:!

1.1 75i ic -s47i
:

71

Toelichting

Geef hier een toelichting

bij de stootvan boten en

lasten ofvul de url noor

de jaarrekening in als

hier een toelichting in rs

0pgenomen.

Url van de jaarrekening

Vul de linh.in noor de

jaarrekening als u deze

ookhebt gepubliceerd.

://wwdlovecaresr¡lanka. nl/an bi/ Open


