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Voorwoord: 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka over 

2017. 

We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar waarin we weer veel 
mensen hebben kunnen helpen in Sri Lanka, dankzij particulieren, 
bedrijven en fondsen die ons een warm hart toedragen. 

2017, een jaar dat ook onverwachts in het teken kwam te staan van een 
actie rondom hoortoestellen. Dit bracht een hartverwarmende 
kettingreactie teweeg. 

Op bestuurlijk niveau heeft het complete bestuur unaniem besloten om 
de zittingstermijn te verlengen met twee jaar. 

We kijken er naar uit om samen de komende jaren ons met veel 
enthousiasme in te kunnen zetten voor de stichting en de mensen in Sri 
Lanka die onze steun hard nodig hebben. 

In dit jaarverslag leest u welke ontwikkelingen er zijn geweest in 2017 en 
de financiële verantwoording. 

Veel leesplezier 

Met vriendelijke groet, 

Mevrouw  T. Lamers  

Voorzitter Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka 
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1. Ontwikkelingen van de stichting in 2017 

De stichting A.S.L. (ook wel Ayubowan Sri Lanka) bestond in mei 2017 officiëel 2 jaar. 

Ook dit jaar heeft  Jeannette  Otemann 2 reizen naar Sri Lanka kunnen maken en veel mensen 
kunnen helpen aan een passend hulpmiddel of andere hulp op maat. 

We hebben in 2017 een kleine groei mogen 

doormaken. 

Deze groei bestond uit uitbreiding van het aantal 

particuliere donateurs. 

Verder hebben we dit jaar meerdere grote projecten 

kunnen realiseren (dankzij de steun van donateurs!); 

zoals een scootmobiel voor een 16 jarige jongen en 

een nieuwe vloer in "onze" schoolklas in Biyagama. 

En dankzij een oproep voor hoorapparaten bij 

Gelderland Helpt van omroep Gelderland hebben wij 

ook in de media (tv, radio en vakblad) onze 

naamsbekendheid mogen vergroten en hebben wij 
het hele jaar door contact gekregen met heel veel 

belangstellenden. 

T 

2. Hoogtepunten en activiteiten in 2017 

De volgende (grote) activiteiten en campagnes heeft de stichting afgelopen jaar 

ondernomen om de nood in Sri Lanka onder de aandacht te brengen; 

Januari 2017 Start campagne fondsenwerving voor 2017 

Februari 2017 Introductie domeinnaam website en visitekaartjes 

Maart 2017 Bezoek aan zorginstelling Talant in Beetsterzwaag en presentatie 

April 2017 Aanmelding bij Gelderland Helpt - hoortoestellen 

April 2017 2 x radio interviews omroep Gelderland - Gelderland Helpt 
Mei/Juni 2017 1e reis  Jeannette  Otemann naar Sri Lanka 

Juni + aug 2017 Tv opnames Omroep Gelderland -Gelderland Helpt 
Augustus 2017 Publicatie reisverslag in vakblad  Audiology  Infos 

Augustus 2017 Start fondsenwerving projecten en 2e  reis naar Sri Lanka 

Sept & Okt 2017 2 x op bezoek in radio studio Omroep Gelderland - Gelderland Helpt 
Oktober 2017 Radiospot radio Achterhoek FM 

November 2017 Start aanleg nieuwe vloer school Biyagama 

November 2017 2e  reis  Jeannette  Otemann naar Sri 

Lanka 

3 A. De eerste reis naar Sri Lanka 
De eerst reis naar Sri Lanka heeft plaatsgevonden van 

10 mei tot en met 9juni. Tijdens deze reis konden we, 

ook dankzij  The Thom  Foundation weer bijzondere 

hulp geven zoals een scootmobiel voor een 16 jarige 

jongen, twee statafels voor kinderen en hulp aan twee 
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jonge kinderen met een afwijking aan handen en voeten. 

Item: 
19 x rolstoelen totaal ( alle varianten) 

1 x  tricycle  

1 x wandelwagen 

1 x scooter 

8 x (douche) toiletstoel 

1 x rollator 

1 x bed&matras 

1 x luchtmatras 

1 x matras met bescherming 

8 x elleboog krukken 

1 x okselkruk 

4 x looprek 

3 x driepoot 

2 x statafels 

1 x sta/loop frame 
1 x naaimachine 

1 x Medische kosten bijdrage 
1 x Materialen voor een lokaal ziekenhuis 

69 x gehoortoestellen 

en +1- 150 brillen 

3 B. De tweede reis naar Sri Lanka 

De tweede reis naar Sri Lanka in 2017 heeft plaatsgevonden van 23 november tot 22 

december. Een reis in het teken van de uitgifte van hoortoestellen en de opening van de 

nieuwe vloer in de school in Biyagama. 

Item: 
16 x rolstoelen (13 x aluminium) 
3 x paar okselkrukken 
8 x looprekken 
4 x elleboogkrukken 
2 x driepoot 
7 x douche! toiletstoelen 
1 x  tricycle 
lx  fiets 
1 x Startpakket Fruit om fruitstal te beginnen 
80 x schoolpakketten + rugzakken 
1 x set Beenspalken  
lx  Nieuwe vloer schoolklas 
250 x brillen en 
170 x hoortoestellen 

En talloze knuffels, kinderkleding en 1 kraampakket. 
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4. Project hoortoestellen via Gelderland Helpt 
In 2017 zijn wij actief op zoek gegaan naar hoortoestellen omdat de vraag daarnaar in Sri 

Lanka erg hoog is. Zo kregen wij van Piet van Beter Horen maar liefst 18 hoortoestellen. 

In april 2017 ontdekten wij de mogelijkheid om bij omroep Gelderland, bij het programma 
Gelderland Helpt, een oproep te plaatsen 

voor (2e  hands) hoortoestellen. We konden 

toen nog niet vermoeden dat onze oproep 

een enorme kettingreactie teweeg zou 

brengen. 
Gelijk na de oproep kwamen de eerste 

reacties binnen en dit bleef het hele jaar 

doorgaan. Dit heeft geresulteerd in meer 

dan 250 hoortoestellen die we in 2017 

mochten ontvangen. Tijdens de eerste reis 

van  Jeannette  hebben we dankzij deze actie 

al 65 mensen kunnen helpen met een hoorprobleem. 

En tijdens de tweede reis maar liefst 105 (I) mensen, een 

ongekend aantal. 
Wat een hartverwarmende reacties van mensen die een 

hoortoestel beschikbaar stelden aan ons. Niet alleen uit 
Gelderland, maar we kregen reacties uit het hele land. 

Met deze actie hebben we ook de mogelijkheid gekregen 

om onze stichting landelijk onder de aandacht te brengen. 

Dit heeft geleid tot 2 intervieuws op de radio, 2 live 

interviews in de radiostudio van Omroep Gelderland en tv 

opnames (en uitzending) bij het televisieprogramma 

Gelderland Helpt. 

Na de twee reizen hebben wij een verslag gemaakt met 

foto's, deze hebben we opgestuurd naar de mensen die een 

hoortoestel hebben gedoneerd zodat zij een indruk konden 

krijgen waar hun gedoneerde hoortoestel naartoe is gegaan. 
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5. Project nieuwe vloer school Biyagama 

In 2016 mochten wij een speciale schoolklas in Biyagama voorzien van nieuwe meubels en 

een (les-) computer. In deze klas zitten kinderen met een lichamelijke of verstandelijke 

beperking. Tijdens de eerste reis in 2017 kregen wij 

een nieuw verzoek binnen van deze school: een 

nieuwe vloer in deze speciale schoolklas. 

De vloer waarop de kinderen speelden en ook soms 

even slapen was erg onhygienisch en kapot. Dit 

leverde gevaarlijke situaties op. 

Met deze vraag zijn we aan de slag gegaan en kregen 

van de Hofstee Stichting groen licht: het benodigde 

bedrag van 2500,00 werd door hen ter beschikking 

gesteld. 
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Direct daarna is men, onder toeziend oog van Nalin Priyardarsana, aan de slag gegaan in 

Biyagama en is gestart met het 
aanleggen van de nieuwe vloer op 

24 oktober. Na het leggen van de 

vloer hebben de ouders van de 

kinderen de gehele klas 

geschilderd en voorzien van 

vrolijke afbeeldingen. 

Al tijdens de tweede reis, op 29 

november, kon  Jeannette  de 

vernieuwde klas bekijken en de 

openingsceremonie bijwonen. Het 

resultaat is echt prachtig 

geworden. 

6. Dankwoord 

Ook dit jaar hebben we veel steun gekregen van particulieren, bedrijven en fondsen. Zonder 

deze steun kunnen wij het werk in Sri Lanka niet doen en de hulp niet geven. 

Wij willen al deze mensen hartelijk danken 

voor hun steun aan ons. We zouden alle 

betrokkenen en donateurs hier graag 

benoemen, alleen lopen we dan het risico 

dat we iemand over het hoofd zien. 

Niet alle donateurs stellen het ook op prijs 

om genoemd te worden in onze beschikbare  

(social-)  mediastukken of onze website, dit 

respecteren wij uiteraard. Ook voor hen 

geldt: Hartelijk dank voor al uw steun! 

7. Conclusies en vooruitblik naar 2018: 

N\ \/ 

Don/t u wel! 

Conclusie over 2017 is dat wij, met veel steun, weer veel mensen in Sri Lanka hebben mogen 
helpen. 
Dankzij diverse acties hebben wij onze bekendheid mogen vergroten, wat nieuwe donateurs 
heeft opgeleverd. 
De groei die de stichting heeft meegemaakt hopen wij in 2018 te kunnen doorzetten. 

Ook in 2018 willen wij de uitgezette koers van 2017 voortzetten: 
- Uitbreiding Fondsenwerving en werven vaste groep donateurs 
- Vergroten van onze bekendheid 

Daarnaast starten wij in 2018 een campagne om meer bedrijven in te schakelen om vaste 
donateur te worden. 

Begin 2018 kunnen we ook verder met 2 projecten waar we eind 2017 donaties voor hebben 
ontvangen. (armprothese voor jongen en speeltoestellen voor een kleuterschool). 



8. Publicatie gegevens Stichting: 

Contactgegevens: 
Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka 

Paletstraat 6 

6813  DX  Arnhem 

Email: 

Facebook: https://www.facebook.com/SubedawasakwewaSriLanka  

Website: 

Nb. 
Naast emailcontact kan er via onze website (contactformulier) of via onze facebookpagina 

contact worden opgenomen met de stichting. 

(Na het achterlaten van een bericht nemen wij binnen 8 uur contact met u op). 

Zakelijke gegevens: 
Kamer van Koophandel: 63279193 te Arnhem 

Fiscaal RSIN-nummer: 855166848 
lBAN Banknummer: NL331NGB0006872846 

Bestuursleden Stichting A.S.L. 

Voorzitter: Mevrouw T.G.T.  Lamers  uit Arnhem 

Penningmeester: Mevrouw A.M.I. Otemann uit Groessen 
Secretaris: Mevrouw J.A. Spang - Roelofsen uit Arnhem 

Bestuurslid: Mevrouw J.M.P. Otemann uit Arnhem 

NEDERLANDSE 



Bijlage 1. Financieel jaaroverzicht 2017 
1A. In onderstaande tabel vindt u het overzicht van de inkomsten en uitgaven van de 
stichting in 2017. 

Balans 2017 
Stichting A.S.L. - Ayubowan Sri Lanka 

Startsaldo boekjaar 2017  € 1.437,33 

Activa €0,00 

Totaal aan activa € 0,00 

€ 183,20  

Inkomsten Stichting A.S.L. boekjaar 2017  

Donaties (mcl projectdonaties) 
Project 2018 - Speeltoestellen (ontvangen eind 2017) 
Donatie voor 2018 (ontvangen eind 2017) 
Inkomsten uit overige activiteiten 

Totaal aan inkomsten 

€ 13.107,25 
€ 1.000,00 
€ 2.500,00 

€ 16.790,45 
Totaal aan beschikbaar budget in 2017 € 18.227,78 

Uitgaven boekjaar 2017 
Aanschaf hulpmiddelen  

Rolstoelen, krukken en overige hulpmiddelen 
Leerbenodigdheden (kinderen) 
Vervoer en transportvergoedingen 
Statafels en speciale beenspalken 
Kosten speciale wondzorg 
Materiaal gehoorondersteuning 
Overige hulpmiddelen (fruitstalpakket) 
Diverse Projecten:  

Scooter 15 jarige gehandicapte jongen 
Armprothese 15 jarige jongen 
Naaimachine 
Project vloer school Biyagama € 2.522,22  

€ 5.220,12 
€ 350,85 

€ 2.555,56 
€ 790,20 
£400,00 

€ 98,32 
€ 71,40 

€ 981,48 
€ 792,95 

€ 283,95 

Subtoaal € 14.067,05 € 14.067,05 
Overhead kosten 
Kosten ING Bank 2017 € 127,26 
Kosten website/domeinregistratie € 102,50 
Overige diverse kosten € 10,00  

Subtotaal 1 1 1  € 239,76 €239,76 
Eigen vermogen:  

Totaal van eigen vermogen: 

Totaal van verplichtingen en eigen vermogen 

€ 0,00 

€ 0,00 

Totaal aan uitgaven 2017 € 14.306,81 

Saldo en mee naar boekjaar 2018* 20171 €3.920,97 



Nb. Voor 2018 hebben wij 2 grote donaties ontvangen van fondsen. Deze zijn bestemd voor 
projecten in 2018 en gaan dus volledig mee naar het nieuwe boekjaar. 

Buiten het overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2017 wil de stichting ook inzicht geven 
in de "neven/overheadkosten" en hoe deze zijn verwerkt in 2017. 

Onderwerp  Kosten in 2017 
Internetpagina en domeinkosten € 102,50,- 

Facebook, nieuwsbrieven € 0, 
Reis + verblijfskosten naar Sri Lanka € 0,- (door mevrouw ütemann zelf bekostigd). 

Kosten rekening ING (boekingskosten, maand € 127,26,- 

Doorlopende reisverzekering € 0,- (wordt door familie van  mw.  0temann bekostigd) 

Portokosten, briefpapier, printkosten € 0,00 (is door bestuur zelf betaald) 

Terugboeking internetverkoop printer € 10,00 

1.B. Toelichting financieel jaaroverzicht 2017. 

De stichting heeft in 2017 een lichte stijging gekend in donaties. 
De overheadkosten hebben wij ook dit jaar zeer beperkt kunnen houden. De stichting heeft 
een eigen domein kunnen aanschaffen voor de periode van 5 jaar. 
De bankkosten zijn daarentegen gestegen. De stichting heeft een 'stichting-betaalpakket" 
bij de ING bank. Hiervoor betalen wij 50% aan kosten t.o.v. een normale zakelijke 
bankrekening. 
Wij doen er alles aan om de overhead kosten zo veel mogelijk te beperken zodat de donaties 
die wij krijgen volledig kunnen worden ingezet om hulp te geven in Sri Lanka. 

ANBI 
De stichting mag de ANBI-status voeren. Voorwaarde is dat 90 % van de inkomsten wordt 
besteed aan de doelstelling van de stichting. 
De overheadkosten in 2017 bedroegen in totaal €239,76 
Dit is 1,4% van de totale donaties die de stichting heeft gekregen en hiermee voldoet de 
stichting aan de ANBI eisen. 
In 2017 is dus 98,6 % van de donaties besteed aan hulp in Sri Lanka. 

De stichting heeft verder geen activa, onroerend goed, huur of andere kosten. De Stichting 

wordt door de bestuursleden in hun Vrije tijd gerund op vrijwillige basis en eigen kosten. 

De bestuursleden krijgen geen enkele vergoeding voor deze activiteiten. De stichting heeft 

geen winstoogmerk, zoals ook beschreven in de statuten. 

De reiskosten naar Sri Lanka en de verblijfskosten zijn ook dit jaar door  Jeannette  Otemann 

zelf betaald uit eigen (persoonlijke) middelen. Een deel van de donaties ingezet Voor 

vervoer en transport in het land. Dit heeft als doel om de mensen in de arme gebieden te 

bezoeken en te kunnen voorzien van een passend hulpmiddel. 

1.C. Verwachting 2018 
De kosten die in Nederland gemaakt zijn zullen in 2018 naar verwachting licht stijgen. De 
kosten voor de ING bankrekening zullen nagenoeg gelijk blijven. Maar vanaf februari 2018 
zal er een bedrag betaald moeten worden voor de website van de stichting. 



1.D. Ondertekening financieel jaarverslag 2017 

Voorzitter: 

Mevrouw T.G.T.  Lamers  uit Arnhem 

Bestuurslid: 
Mevrouw. J.M.P. Otemann uit Arnhem 

Penningmeester: 
Mevrouw.A.M.I. Otemann uit Groessen 

U/  

Secretaris: 

Mevrouw. J. A. Spang-Roelofsen uit Arnhem 

SdthE ASL 
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