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Stichting Family Help Programme Holland – Sri Lanka
De heer F. Catau, de heer B. Berendsen, de heer K.
Veling, de heer J. Olde Engberink, mevrouw Kiewiet en
mevrouw van den Heuvel

Amsterdam, 8 Juni 2017
Referentie: Stichting Family Help Programme Holland – Sri Lanka
Onderwerp: Beslissing verscherpt toezicht

Geachte bestuursleden,
Op 26 april heeft er een overleg plaatsgevonden tussen Stichting Family Help
Programme Holland – Sri Lanka (de heren Catau en Berendsen) en het CBF (de heer
Koopmans). Uit het overleg bleek dat de problematiek in het Welkomdorp nog
steeds onverminderd groot is. Afgelopen weken is de situatie, ondanks een aantal
verbetermaatregelen van uw kant, verder verslechterd. In de
erkenningsvergadering van 8 juni 2017 is daarom besloten om uw organisatie met
onmiddellijke ingang onder verscherpt toezicht te plaatsen. Wij verzoeken u
dringend om te zorgen dat u binnen twee maanden na dagtekening onderstaande
maatregelen treft. Gebeurt dit niet dan zijn wij genoodzaakt om uw erkenning in
te trekken. Wij maken u erop attent dat het besluit tot verscherpt toezicht
conform artikel 12.2 van ons Reglement op onze website gepubliceerd zal worden
De inhoud van onze berichtgeving zal ter controle op feitelijke onjuistheden aan u
worden voorgelegd.
Geconstateerde afwijkingen
Om in aanmerking te komen voor een erkenning moet een goededoelenorganisatie
voldoen aan de normen die door de onafhankelijke Commissie Normstelling zijn
opgesteld. Deze normen zijn vastgelegd in het Reglement CBF-Erkenning
Goededoelenorganisaties. Het Reglement is te vinden op onze website.
Samengevat voldoet de stichting Family Help Programme – Sri Lanka niet aan de
normen op de volgende punten:
- De organisatie geeft onvoldoende inzicht in de wijze waarop
managementinformatie wordt vormgegeven zodanig dat bestuurder en
toezichthouder over voldoende informatie beschikken om tijdig te kunnen
sturen indien nodig (3.4.1.).
- De organisatie heeft onvoldoende vastgelegd wie bevoegd is tot het
verrichten van financiële handelingen en rechtshandelingen en hoe de
interne controle daarop plaatsvindt (3.4.2.).
- De organisatie licht niet toe op welke manier het behalen van resultaten en
het realiseren van verbeteringen worden gemonitord en geëvalueerd
(4.1.3.).

-

Er is geen onafhankelijke en integere taakvervulling door bestuurder en
interne toezichthouder in Sri Lanka (5.1.1. sub b).
De organisatie heeft de toelichtingen uit artikel 4 ‘Doelrealisatie’ niet
openbaar gemaakt via de eigen website (6.2.2).

Te nemen maatregelen
Uw organisatie krijgt twee maanden de tijd om onderstaande maatregelen te
treffen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen:
- Alle donateurs worden via de website en een nieuwsbrief geïnformeerd over
wat er is misgegaan in het Welkomdorp, wat de huidige situatie is in het
Welkomsdorp en welke maatregelen er worden genomen om de situatie
onder controle te krijgen.
- De organisatie stelt een nieuw meerjarenbeleidsplan op waarin wordt
opgenomen hoe de geworven middelen in de toekomst worden besteed.
- De governance-structuur in Sri Lanka wordt zodanig aangepast dat er sprake
is van een onafhankelijke, integere taakvervulling. U geeft het CBF inzicht in
de documenten, waaronder de samenwerkingsovereenkomsten, waarin deze
nieuwe afspraken worden geborgd.
- De administratieve organisatie en interne controle in Sri Lanka worden
zodanig herzien dat er een sluitende controle is op de bestedingen. U geeft
het CBF inzicht in het document waarin de nieuwe taken en bevoegdheden
van de verantwoordelijke personen zijn vastgelegd.
- U geeft aan hoe de verbeteringen worden gemonitord en geëvalueerd. U
houdt het CBF, tot nader order, maandelijks schriftelijk op de hoogte van de
situatie.
Wij wensen u veel succes met het orde op zaken stellen in Sri Lanka en het
doorvoeren van de noodzakelijke maatregelen hiervoor. Wij zien uw schriftelijke
reactie graag uiterlijk 9 augustus tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Roline de Wilde
Directeur-bestuurder

