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Algemene gegevens instelling
Naam

Dr. Reijntjes School for the Deaf Trust

Nummer Kamer van
Koophandel
Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

14/2, Andiris de Silva Mawatha, Rawatawatta, Moratuwa, Sri Lanka
0 1 1 2 6 5 5 7 8 6

E-mailadres

tineke@panlanka.net

Website (*)

www.schoolforthedeaf.lk

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Sri Lanka

Aantal medewerkers (*)

1 6

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0 8

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.D.Fernando

Secretaris

M.K.S.De Silva

Penningmeester

W.M.A.Amarawansa

Algemeen bestuurslid

C.J.M.de Silva-Nijkamp, Prof.Narada Warnasuriya,Vimukthi Kurukulasuriya

Algemeen bestuurslid

C.W.Gunasekera, Michael de Vaas Gunawardena

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Kansarme dove kinderen uit arme gezinnen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar krijgen gratis
een "total education" in onze Dovenschool. Ze verblijven dag en nacht in ons
school-internaat. We bieden hen een scholing, aangepast aan hun doofheid met
moderne hulpmiddelen zoals computers en via een smart board. Nadat ze voor hun
O-Level (MAVO) examen hebben gezeten kunnen ze in onze school gratis een cursus
volgen in graphic design of agriculture. Ook kunnen ze buiten de school een andere
vakopleiding gaan volgen. Wanneer ze van de vervolgopleiding hun diploma hebben
ontvangen kunnen ze (vaak met onze hulp) een baan vinden in de maatschappij.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Dovenschool heeft getrainde teachers in dienst die aangepast onderwijs geven aan
de dove leerlingen. De Dovenschool volgt het curriculum van de openbare scholen in
Sri Lanka. De dove kinderen krijgen extra lessen in gebarentaal en logopedie. De
school volgt het normale schema van de schooluren. Er zijn extra na-schoolse klassen
in tekenen/schilderen, naaldvakken, dansen, drama, sport. Door die extra klassen
kunnen de dove kinderen hun talenten ontwikkelen om meer zelfvertrouwen te krijgen.
Zo kunnen ze hun sociale vaardigheden verbeteren die ze nodig hebben wanneer ze
later in de "horende" maatschappij terecht komen.

De Stichting tot Steun aan de Dr. Reijntjesdovenschool in Sri Lanka geeft financiele
steun aan de Dr. Reijntjes School for the Deaf in Sri Lanka.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Aan onderwijsmaterialen voor de leerlingen, uniformen en schoeisel, danskleding,
nieuwe hoortoestellen, reparaties en batterijen van hoortoestellen, salarissen van
teachers en andere stafleden, onderhoud van de klaslokalen en meubilair, van het
internaat met de slaapzalen, wasruimtes, toiletten, laundrykosten, kosten voor
maaltijden, vruchten, medicijnen, dokterskosten, ziekenhuiskosten, reiskosten voor de
ouders, onderhoud van de schoolgebouwen en de schooltuin, schooltransport,
onderhoud school vehicle, water- gas- telefoon- Internet- en electriciteitskosten.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

www.schoolforthedeaf.lk

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

www.schoolforthedeaf.lk

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

www.schoolforthedeaf.lk

Open

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

528.431

Financiële vaste activa

€

409.898

€

938.329

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

528.161

€

406.678

€

934.839

Continuïteitsreserve

€

1.034.192

€

996.294

Bestemmingsreserve

€

6.225

€

5.490

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

80.466

€

+

9.023

+
€

122.771

€

1.061.100

€
€

+

+
€

1.040.417

1.001.784

75.337

€
42.305

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

20.683

Totaal

€

1.061.100

84.360

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

+

Passiva

+
€

1.019.199

€

17.415

€

1.019.199

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

0

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

+

€
€

0

+
0

€
€

92.009

123.249

€

0

92.009

€

123.249

€

21.365

€

41.160

€

24

€

5.539

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

113.398

169.948

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

2.485

€

2.537

Personeelskosten

€

33.911

€

37.105

Huisvestingskosten

€

25.366

€

29.512

Afschrijvingen

€

13.110

€

16.602

Financiële lasten

€

628

€

5.814

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

75.500

€

91.570

Saldo van baten en lasten

€

37.898

€

78.378

+

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

www.dr-reijntjesdovenschool.nl

Open

