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Beleidsplan van de  
Stichting Theo de Wit- 
Lanka Education Fund 

 
Doelstelling, visie en werkwijze 

Doelstelling en visie 
Het verbeteren van de positie van kansarmen in Sri Lanka, met name die van kinderen en 
gehandicapten, en voorts al hetgeen met een en ander of zijdelings verband houdt of 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
De achterliggende gedachte is dat er o.a. veel achterstand is op de gebieden van 
onderwijs aan gehandicapten en van sanitaire voorzieningen zoals water en hygiënische 
wc’s. De stichting wil zelfredzaamheid helpen bevorderen door middelen beschikbaar te 
stellen voor microkrediet. 
 
Werkwijze 
Met name aan de achterstand op beide bovengenoemde gebieden schenkt de stichting 
aandacht en wil via financiële ondersteuning hulp bieden. 
Om deze problemen daadwerkelijk te bestrijden heeft de stichting sinds haar oprichting in 
1993 veel tot stand kunnen brengen. Na maatregelen van de Srilankaanse overheid ter 
verscherping van de voorwaarden voor ontwikkelingssamenwerking werkt de stichting 
samen met de inheemse stichting Safe Foundation. Deze instantie beoogt dezelfde 
doelstelling als de Stichting Theo de Wit.  
De werkwijze bestaat uit financiële ondersteuning aan Safe Foundation die plannen voor 
uit te voeren projecten met begroting en wijze van uitvoering aan de stichting voorlegt. 
Deze plannen worden door het bestuur bekeken om te zien of er fondsen voor 
beschikbaar kunnen worden gesteld. 
Ook ondersteunt de stichting enkele arme gezinnen met schoolgaande kinderen en 
verleent zeer incidenteel een bijdrage aan noodzakelijke verbetering van 
woonomstandigheden als de bewoners niet in staat zijn daar zelf voor te zorgen. 
 
 
Op 10 december 1993 is de Stichting Theo de Wit - Lanka Education Fund opgericht 
en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41041748. 
 
De stichting is tevens erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de 
Belastingdienst. 
 
 

Organisatie 
 

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit vijf leden, t.w. een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee 
algemene bestuursleden. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het 
dagelijks bestuur. De leden ontvangen geen geldelijke beloning noch vergoeding voor hun 
werkzaamheden als bestuurslid. Een delegatie van het bestuur bezoekt jaarlijks - op eigen 
kosten - de projecten waaraan door de stichting financieel is bijgedragen. 
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De bestuurlijke taken van de leden zijn vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement en 
luiden als volgt: 
Voorzitter  

1. De voorzitter leidt alle vergaderingen en handhaaft de orde daarvan. 
2. De voorzitter heeft het recht besprekingen te sluiten wanneer hij/zij meent dat de 

vergadering over het onderwerp dat aan de orde is voldoende is ingelicht. Hij/zij is 
verplicht verdere bespreking toe te laten indien tenminste een derde van de 
aanwezige leden dat wenst. 

3. De voorzitter kan werkzaamheden voortvloeiende uit besluiten van de vergadering 
delegeren aan een van de andere leden van het dagelijks bestuur. 

 
Penningmeester 

1. De penningmeester voert de financiële administratie op een overzichtelijke en 
controleerbare wijze. Hij boekt donaties en andere gelden en is gerechtigd daartoe 
kwitanties af te geven. Hij voert bestuursbesluiten inzake financieel beheer uit. Hij is 
verplicht op verzoek van andere bestuursleden inzage te geven in de financiële 
administratie. 

2. Direct na afloop van het boekjaar (van 1-1 t/m 31-12) en bij zijn aftreden sluit de 
penningmeester de boeken en draagt deze over aan de kascommissie. 

3. De penningmeester zorgt voor de tijdige samenstelling van het financiële 
jaaroverzicht. 

4. De penningmeester kan de werkzaamheden voortvloeiende uit de leden 1 en 3 
delegeren aan andere leden van het dagelijks bestuur. 

 
Secretaris 

1. De secretaris voert alle correspondentie namens en in overleg met het bestuur. 
2. Hij is belast met het verzorgen van de notulen van de algemene vergaderingen en 

zorgt dat op deze vergaderingen de statuten en het huishoudelijk reglement 
aanwezig zijn. 

3. De secretaris beheert het archief en bewaart daarin alle inkomende, respectievelijke 
kopiën van uitgaande stukken en houdt daarvan een register bij. 

4. De secretaris kan de werkzaamheden voortvloeiende uit lid 1 en 3 delegeren aan 
de andere leden van het dagelijks bestuur. De werkzaamheden voortvloeiende uit 
lid 2 kan hij delegeren aan een van de overige leden. 

 
Overige bestuursleden 

1. De leden nemen deel aan de activiteiten van de stichting. 
2. De leden voeren taken uit op grond van besluiten tijdens de vergaderingen 

genomen of op verzoek van het dagelijks bestuur.  
 

Kascommissie 
1. Uit de leden wordt een kascommissie gekozen. 
2. De commissie controleert de door de penningmeester aangeleverde boeken. 
3. De commissie brengt op de eerstvolgende algemene vergadering rapport uit aan 

het bestuur en stelt de ter inzage ontvangen bescheiden weer aan de 
penningmeester dan wel het bestuur ter beschikking. 

 
Speciale functies 

1. Het bestuur kan een of meer ambassadeurs benoemen. 
2. Het bestuur kan een contactpersoon in Sri Lanka benoemen. 
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Ambassadeur 
1. De ambassadeur is bereid de ideeën van de stichting uit te dragen en populair te 

maken. 
2. De ambassadeur heeft een adviserende taak. 
3. De ambassadeur kan deelnemen aan de vergaderingen maar heeft geen stemrecht. 
4. De ambassadeur kan deelnemen aan alle activiteiten waaraan de stichting 

deelneemt. 
 
Contactpersoon 

1. De contactpersoon in Sri Lanka (tevens bestuurslid van Safe Foundation) legt 
gedetailleerde projectaanvragen voor. 

2. Hij rapporteert over de voortgang van projecten waaraan de stichting financieel 
bijdraagt en legt schriftelijk verantwoording af over de besteding van de fondsen. 

3. Hij onderhoudt contact met de overheden ter plaatse en bericht daarover aan de 
stichting indien nodig. 

4. Hij leidt bestuursleden van de stichting rond bij hun jaarlijkse inspectie van de 
projecten. 

 
De bovengenoemde functies worden vervuld door de volgende personen: 
Voorzitter:  mevrouw W.J.E. Thijssen-Arts, woonachtig in Kilder; 
Penningmeester: de heer A.D.G. Groothuis, woonachtig in Markelo; 
Secretaris:  de heer G.P. van Randwijk, woonachtig in Markelo; 
Algemeen lid: mevrouw J.B. ter Halle, woonachtig in Apeldoorn; 
Algemeen lid: de heer R.W.G.M Roelofsen, woonachtig in Zieuwent; 
Ambassadeurs: mevrouw J.F de Wit en mevrouw W.S.M. de Wit, beiden woonachtig in 

Doetinchem; 
Contactpersoon: de heer Harsha Jayarathna, woonachtig in Anuradhapura, Sri Lanka. 
 

Werving van fondsen 
 

De stichting telt ongeveer 250 donateurs die periodiek geld in de kas storten. Voor grote 
projecten klopt de stichting aan bij geldorganisaties als Wilde Ganzen en voorheen NCDO. 
Het geld dat in kas zit staat op rekening bij de ABNAMRO- en de ING-bank. 
Overboeking geschiedt op de bankrekening van Safe Foundation in Sri Lanka 
 

Voorlichting 
 

Twee maal per jaar worden de donateurs via een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van 
wat er met de bijdragen in Sri Lanka gebeurt. De stichting presenteert zich op festivals 
georganiseerd door Mondial Apeldoorn, platform voor ontwikkelingssamenwerking waarbij 
de stichting is aangesloten. 
Voorts stelt de stichting de Srilankaanse ambassade en de Nederlandse ambassade in 
Colombo middels de nieuwsbrief op de hoogte van haar activiteiten. 


