
 
 

 

Jaarverslag 2018 

 

 

Inleiding 

 

In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van Stichting 

Sponsorkind Gambia. 

 

Oprichting Stichting 

 

Stichting Sponsorkind Gambia is opgericht op 21 oktober 2015 ten overstaan van Mr. Govert 

Jan Hoogenboom, notaris te Eck en Wiel. 

 

De stichting kent 3 bestuursleden en per ultimo 2018 is de bestuurssamenstelling als volgt: 

 

Voorzitter  : Bertina Zaaijer 

Secretaris  : Rafaël Eijkelkamp 

Penningmeester : Gert Kuiper 

 

In 2018 was er geen sprake van bezoldiging van haar bestuurders. 

 

De stichting staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64388999. 

 

 

Doelstelling van de stichting (missie en visie) 

 

Stichting Sponsorkind Gambia is opgericht uit de passie van een aantal vrienden om wat te 

kunnen betekenen voor de kansarme kinderen in Gambia.  

 

De wens is om dit op een eenvoudige manier te organiseren. Met eenvoudig bedoelen we dat 

er een direct resultaat zichtbaar is voor onszelf, donateurs en de gezinnen in Gambia. Alle 

giften dienen zoveel mogelijk ten goede te komen van de projecten in Gambia. Alle inzet die 

gepleegd wordt door de leden van de stichting is onbetaald en vrijwillig. 

 

In Gambia is het onderwijs niet gratis. Kinderen mogen vanaf hun 4e  jaar naar school. Helaas 

blijven er veel kinderen thuis omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Stichting 

Sponsorkind Gambia wil met het opzetten van het sponsorprogramma bereiken dat er 

kinderen goed en stimulerend onderwijs kunnen volgen om later een kans te maken op een 

beter leven. Veel stappen moeten deze kinderen zetten in hun leven maar deze stap samen met 

een sponsor is essentieel voor een betere toekomst. 

 

 

De donateurs krijgen naast het betalen van het schoolgeld de mogelijkheid om een persoonlijk 

contact met het gezin te bouwen. Stichting Sponsorkind Gambia zal hierin een belangrijke rol 

spelen. De kinderen welke worden opgenomen in het sponsorprogramma volgen onderwijs 



van het officiële basisonderwijs zodat er doorstroom mogelijk is naar een volgend 

onderwijsniveau. 

 

Sponsorkind Gambia werkt samen met Faraba Komma in Gambia. Samen zijn we er 

verantwoordelijk voor dat de screening van sponsorkinderen zorgvuldig gebeurd. Twee 

belangrijke punten zijn dat kinderen nog geen (externe) sponsor mogen hebben en dat het 

gezin (ouders van het kind) geen financiële middelen hebben om de schoolkosten te betalen. 

Zodra het kind is opgenomen in de wachtlijst gaan we in Nederland op zoek naar een 

donateur. Dit doen we middels onze website, facebookpagina en ons persoonlijke netwerk. 

De donateur betaald per jaar € 75,00 of € 18,75 per kwartaal aan sponsorkind Gambia. De 

donateur mag van ons verwachten dat van dit geld het volgende wordt betaald: 

o Schoolgeld; welke direct aan de school wordt betaald 

o Schooluniform, leermiddelen, schoenen, en een rugtas 

De stichting voert een transparant beleid, waarbij vermeld wordt dat aan het opnemen van een 

kind in ons sponsorprogramma kosten zijn verbonden. De kosten per kind bedragen € 5,00 op 

jaarbasis en dit bedrag is opgenomen in het jaarlijks sponsorbedrag van € 75,00 

 

Activiteiten 2018 – 2020 

Gerealiseerd in 2018: 

Voor 2017 en 2018 was de doelstelling sponsoren te behouden en uit te breiden, zodat de 

kinderen die in de afgelopen jaren deelnamen aan het sponsorprogramma ook in de toekomst 

naar school te kunnen gaan. In 2018 is deze doelstelling ruimschoots behaald en hebben we 

het sponsorprogramma kunnen uitbreiden, zodat eind 2018 / begin 2019 circa 100 kinderen 

kunnen deelnemen en onderwijs kunnen genieten. 

Door extra donaties van bedrijven, particulieren, kerkgenootschappen is het mogelijk om 

naast het onderwijsprogramma ook mogelijk om nieuwe (lokale) projecten in Gambia op te 

starten. Zo is er ook in 2018 weer naast het sponsorprogramma 40 schoolbanken gemaakt 

door lokale bedrijven gevestigd in Gambia en afgeleverd bij scholen.  

 



In 2018 zijn er tevens een 2-tal grotere projecten opgestart betreffende de renovatie van twee 

schoolgebouwen in Gambia. In Tabokoto is de Lower Basic school flink opgeknapt. Het dak 

is verlengd zodat er een veranda is ontstaan waardoor er meer schaduw is. De vloeren en de 

muren zijn aangesmeerd. Alles is tot slot voorzien van een frisse kleur. Als laatste hebben we 

lokalen voorzien van nieuwe schoolbanken met een prachtig eindresultaat. 

 

 

 

In 2017 hebben we vanuit de Lower Basic school in Manna een verzoek gekregen of wij hun 

konden helpen met het realiseren voor een extra schoollokaal. In 2018 zijn we dit project 

gestart en dit is met een geweldig resultaat afgerond in november 2018.  Er kunnen nu meer 

kinderen uit het dorpje Manna hier naar school blijven gaan en zij hoeven nu niet meer 

kilometers te lopen om naar school te gaan.  

 

Hierdoor zijn de kinderen binnen een klein aantal minuten op school waar zij de lessen 

kunnen gaan volgen en niet eerst een uur hoeven te lopen in de brandende zon. We zijn blij 

met dit prachtige resultaat. Ook zijn hier 25 schoolbanken geleverd. 



 

 

 

Wat elk jaar doorloopt is dat er ook in 2018 weer verscheidene transporten zijn uitgevoerd 

naar Gambia met bananendozen gevuld met kleding, ruim 130 gevulde schoenendozen 

(schoenendoosactie) en inkoop en uitdeling van zakken rijst aan de gezinnen. 

 

In het najaar van 2018 zijn 2 bestuursleden afgereisd naar Gambia en hebben daar wederom 

een aantal sponsormeetings georganiseerd en hebben daar te plekke bekeken wat er is 

gerealiseerd en wat de stichting voor de toekomst kan betekenen. 

Verwachting activiteiten 2019/2020: 

In 2019 en 2020 zijn de activiteiten er op gericht om de sponsoren te behouden en het 

sponsorprogramma voor de kinderen te kunnen voortzetten, zodat zij onderwijs kunnen 

blijven genieten in de komende jaren. De verwachting voor 2019 / 2020 is het 

sponsorprogramma te kunnen continueren op een aantal van circa 100 kinderen. 

Verder worden de jaarlijkse terugkerende en doorlopende acties opgezet, zoals de 

schoenendoosactie, vullen van bananendozen en uitdelen van zakken rijst. 

In juni 2019 zal één bestuurslid weer afreizen naar Gambia om ter plaatse diverse contacten te 

leggen en te spreken met de scholen en onze contactpersoon ter plaatse. Daarnaast zal er ook 

gekeken worden welke nieuwe projecten in de toekomst gerealiseerd kunnen worden om de 



lokale bevolking in bepaalde behoeften te kunnen voorzien. Als de financiële middelen het 

toelaten is er de intentie om ook in 2020 weer nieuwe projecten te kunnen opstarten. 

 

Financieel beleid 

 

Bij oprichting van de stichting is er een zakelijke bankrekening geopend bij de Regiobank 

t.n.v. stichting Sponsorkind Gambia.  

 

De inkomende gelden bestaan uit giften van donateurs zonder bestemming en met 

bestemming voor het sponsorprogramma. De bedragen voor het sponsorprogramma wordt 

afgesproken en vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Deze bijdrage wordt met 

uitzondering van de administratiekosten à € 5,00 volledig besteed aan het desbetreffende kind. 

 

Onze contactpersoon Farraba Komma in Gambia draagt zorg voor dat het schoolgeld voor het 

uiteindelijke doel wordt gebruikt.   

 

Het financiële beleid van de stichting is er op gericht op het in stand houden van de stichting 

en het sponsorprogramma. Dit houdt in dat alle ontvangen middelen volledig ten goede 

komen aan het sponsorprogramma. 

 

De kosten voor reizen van de bestuursleden worden door de bestuursleden privé betaald en 

komen niet ten laste van de stichting. 

 

Onderstaand hebben wij een uiteenzetting op welke wijze de ontvangen gelden het afgelopen 

jaar zijn besteed en als hier vragen over zijn schroom niet ons hierover vragen te stellen. Wij 

zullen u hier graag over informeren. 

 

Over het afgelopen jaar 2018 is een exploitatietekort gerealiseerd van € 3.454. Dit 

exploitatietekort is ten laste gebracht van de reserve schoolbanken en reserve overige 

exploitatie en projecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018         

           

  31-12-2018  31-12-2017    31-12-2018  31-12-2017 

  €  €    €  € 

ACTIVA      PASSIVA     

           

      Reserve sponsorkinderen  85    84  

      Reserve schoolbanken  0    643  

      

Reserve overige 

exploitatie    

Liquide middelen  2.167    5.621   en projecten 2.082    4.894  

           

           

   2.167    5.621     2.167    5.621  

EXPLOITATIE   2018  2017 

    €  € 

Inkomsten      

Sponsorbijdragen sponsorkinderen  6.511  4.950 

Donaties:       

Rijst    1.198  550 

Transport dozen   417  365 

Schoolbanken   0  1.100 

Vrije giften/overige opbrengsten t.b.v. 

projecten  
3.581 

 
3.127 

    11.707  10.092 

       

Uitgaven       

Schoolgeld kinderen   6.510  5.390 

Extra uitgaven kinderen (extra gift)  350  630 

Transportkosten dozen  749  656 

Kosten inkoop rijst  1.450  825 

Kosten renovatie scholen en 

schoolbanken   
5.323 

 
2.979 

Kosten overige projecten en acties  240  775 

Meetingskosten Gambia  272  461 

Kantoorbenodigdheden   138  0 

Bankkosten   69  69 

Kosten website en 

abonnementen   
60 

 
126 

    15.161  11.875 

       

Exploitatie tekort / tekort  -3.454  -1.783 


