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1. Werkzaamheden / Doel stichting

Stichting Pa en Zoon helpen zijn sinds 2005 actief met hulpverlening in Sri Lanka en met ingang van
20 januari 2009 een officiële stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In onze
notariële oprichtingsakte staat het volgende artikel bij onze doel omschrijving:





Het ondersteunen van hulpbehoevenden en andere personen in Sri Lanka die
schade hebben geleden door natuurrampen, met name door de gevolgen van de
Tsunami van december 2004 of die door economische of maatschappelijke
omstandigheden afhankelijk zijn van derden.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen
van financiële middelen waarmee in Sri Lanka goederen en materialen worden
gekocht, die vervolgens worden aangewend (onder meer) ter verbetering van de
leefomstandigheden van de bevolking ter plaatse, het creëren van mogelijkheden
om in het levensonderhoud te voorzien en het optimaliseren van kansen voor
kinderen om onderwijs te ontvangen. De hulpverlening zal geschieden zonder
rekening te houden met maatschappelijke positie, geslacht, godsdienstige of
politieke overtuiging

De stichting bestaat uit 4 bestuursleden en heeft geen intentie uit te groeien naar een
grote stichting. Kleinschalige hulp in samenwerking met de locale bevolking. Alle
gemaakte reis en verblijf kosten zijn voor rekening van de vrijwilligers indien er sprake is
van een bezoek aan Sri Lanka.

2. Fondsenwerving
Voor werven van fondsen mogen geen kosten gemaakt worden.


1x per jaar zal er een schrijven de deur uit gaan naar een groep vaste sponsoren.
Veelal zijn dit vrienden, kennissen of familie. Deze kunnen vrijwillig een gift over
maken op het rekeningnummer van de stichting of contant uiteraard.



Kerken worden aangeschreven om de stichting onder de aanbracht te brengen
zodat de stichting als project aangedragen kan worden gedurende een bepaalde
periode of voor een collecte ronde tijdens een zondag dienst. Lezingen of
informatie middagen binnen kerk genootschappen behoren uiteraard ook tot de
mogelijkheden.



Er wordt een website aangemaakt (kosteloos) waar alle projecten op beschreven
worden van de de afgelopen jaren en van de komende jaren. Reisverslagen maar
ook foto verslagen zullen hierop vermeld worden. Adres gegevens en
bankgegevens staan vermeld zodat de website ingezet kan worden ter promotie
van de stichting met als doel nieuwe sponsoren te vinden.



Binnen eigen zakelijke kringen worden promotie acties gehouden zoals lezingen
of verspreiding van de reis verslagen. Zogenaamde eindejaarsacties: Het bedrag
wat normalerwijze aan kerstkaarten en kerstpakketten besteedt wordt kan
geschonken worden aan onze stichting. Standaard brieven zijn beschikbaar met
informatie over de stichting en onze werkwijze zodat klanten van de diverse
bedrijven maar ook personeel begrijpen waar dit bedrag aan wordt besteed
uiteindelijk.



Via diverse media zal aandacht worden gevraagd voor de stichting zodat de
website in de belangstelling gezet wordt met als doel sponsoren te krijgen.



Via sportverenigingen en speciaal jeugdafdelingen wordt gevraagd acties te
bedenken om de jeugd te motiveren voor andere culturen en medemensen
financiën te verkrijgen.

3. Beheer / Uitgave


Alle financiën worden gestort op de rekening van de stichting. In overleg met alle
bestuursleden zal bij bezoek aan Sri Lanka een contant bedrag opgenomen
worden zodat dit mee genomen kan worden naar Sri Lanka. Helaas is contant
nog steeds nodig ivm het zeer zwakke bankstelsel in Sri Lanka.



Jaarlijks wordt er een financieel overzicht gemaakt van alle inkomsten en
uitgaven. Alle leden zullen hier wel of geen akkoord voor geven.



Elk jaar wordt er na aanleiding van bezoeken aan Sri Lanka bepaald welke
nieuwe projecten ondersteund zullen worden. Uiteraard zullen ook gedane
projecten bezocht worden zodat gecontroleerd kan worden naar het verloop van
deze projecten. Alles in samen spraak met locale vrienden in Sri Lanka en dan
vooral Ruzain. Ruzain is ons vaste contact persoon in Sri Lanka en zal tijdens
onze afwezigheid alles overzien, samen met alle overige Sri lankaanse
vrijwilligers.



Onze voorkeur gaar uit naar zogenoemde 1 op 1 projecten, school gebouwen,
kwalitaitief hoger onderwijs, lesmateriaal, sanitaire voorzieningen. Alle projecten
moeten voorafgaand worden bezocht en beoordeeld voordat er een beslissing
wordt gemaakt of er wel of niet geholpen gaat worden. Voorkeur gaat uit naar
afronding van een project tijdens het verblijf van een van onze vrijwilligers /
bestuursleden indien dit niet mogelijk is zal Ruzain er op toe zien dat het project
correct wordt afgesloten / voortgang vindt.

