
 
 

 

Jaarverslag 2020 

 

 

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 2020 is de bestuurssamenstelling als volgt: 

 

Voorzitter  : Bertina Zaaijer 

Secretaris  : Rafael Eijkelkamp 

Penningmeester : Gert Kuiper 

 

In 2020 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 en of schoolmaterialen 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, twitter 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, schoenen, lesmaterialen 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 2020 – 2022 

Gerealiseerd in 2020: 

In 2020 hebben we het sponsorprogramma kunnen continueren en hebben circa 120 kinderen 

kunnen deelnemen aan het programma en onderwijs kunnen genieten. Voor 2021 is de 

doelstelling dit programma te kunnen voortzetten voor deze kinderen, zodat zij ook in 2022 

worden onderwezen.  

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 heeft er in 2020 in Manna de afronding van het opknappen van de basisschool plaats 

gevonden. In het voorjaar van 2020 is de school geopend, waren de muren en poorten 

geplaatst. Het schoolplein is voorzien van (veilige) speeltoestellen en hebben alle kinderen 

een nieuw uniform ontvangen en een rugtas. 

 

 

 

 

Wat elk jaar doorloopt is dat er net als voorgaande 

jaren weer verscheidene transporten zijn uitgevoerd 

naar Gambia met bananendozen gevuld met 

kleding, inkoop en uitdeling van zakken rijst aan de 

gezinnen.  

 

Uitdeling rijstzakken 

Afgelopen jaar 2020 zijn 2 bestuursleden samen met belangstellende 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. De 



aandacht lag hier op het plaatsen van de speeltoestellen, uitdelen van de uniformen. Tevens is 

er ook onderzoek gedaan naar het opstarten van een nieuw project. 

Tevens is er in 2020 door het bestuur besloten een bijdrage te leveren aan de koop van de auto 

voor ons contactpersoon in Gambia. Hiervoor zijn papieren opgesteld. 

In verband met de coronapandemie heeft het bestuur besloten om in april 2020 een extra 

voedselpakket actie te organiseren. Sponsoren in Nederland kregen de mogelijkheid om hun 

sponsorkind te voorzien van een voedselpakket. Een groot succes met name voor de gezinnen 

in Gambia. Door de langdurige lockdown is het een zware periode geweest voor de bevolking 

in Gambia. 

Verwachting activiteiten 2021/2022: 

In 2021 en 2022 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  en de hoop voor 2021 / 2022 is het 

sponsorprogramma te kunnen continueren op een aantal van circa 115 kinderen.  

In verband met de coronapandemie wordt er in 2021 niet afgereisd naar Gambia.  

Uiteraard staan er wel diverse activiteiten op het programma. Namelijk het realiseren van 

watervoorziening voor de tuin in Manna. De behoefte aan een waterput is erg groot. Als deze 

is gerealiseerd kunnen de bewoners van het dorp zelf eten verbouwen wat de zelfredzaamheid 

enorm vergroot. Daarnaast is het ook een bron van inkomsten door de groente te verkopen.  

Het uitgangspunt is om het realiseren van deze watervoorziening en omheining af te ronden in 

2022. 

Het is ook een grote en noodzakelijke wens om in het najaar 2021 de kinderen van de school 

in Manna te voorzien  van een nieuw uniform.  

Het is erg onzeker hoe we aan deze financiële middelen komen. We gaan enkele acties 

opzetten en verwachten ook nog wel enkele particuliere giften. 

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

bananendozen en uitdelen van zakken rijst. 

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 Faraba 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. 

 

Tijdens de reis in februari 2020 is er een bankrekening geopend op naam van de stichting in 

Gambia. Dit om het geld veilig te bewaren en overboekingen via de bank mogelijk te maken. 

Alle geldtransporten vinden nu ook plaats via de bank. Een veilig en snelle manier van het 

geldtransport. De transportkosten zijn minimaal. 

 

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 2020 is een exploitatieoverschot gerealiseerd van €4.767,00 Dit 

exploitatieoverschot is ten gunste gebracht van de reserve overige exploitatie en projecten 

voor een bedrag van €4.722,00 en ten gunste van de reserve schoolgeld sponsorkinderen voor 

een bedrag van € 45,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020         

           

  31-12-2020  31-12-2019    31-12-2020  31-12-2019 

  €  €    €  € 

ACTIVA      PASSIVA     

           

Vervoermiddelen                    1.500                                                  0  Reserve sponsorkinderen  568    523  

              

      

Reserve overige 

exploitatie    

Liquide middelen  6.760    3.493   en projecten 7.692    2.970  

           

           

   8.260    3.493     8.260    3.493  

EXPLOITATIE   2020  2019 

    €  € 

Inkomsten      

Sponsorbijdragen sponsorkinderen  7.824  6.423 

Donaties:       

Rijst/voedselpakketten    5.499  904 

Transport dozen/overige   335  574 

Verkoop producten    0  130 

Vrije giften/overige opbrengsten t.b.v. 

projecten   
8.392 

 
7.247 

    22.050  15.278 

       

Uitgaven       

Schoolgeld kinderen   7.980  5.985 

Extra uitgaven kinderen (extra gift)  435  100 

Transportkosten dozen/speeltoestellen  1.254  1.467 

Kosten inkoop rijst/voedselpakketten  6.022  590 

Kosten renovatie school en 

speeltoestellen  
0 

 
5.113 

Kosten overige projecten en acties  589  202 

Kosten meetings / contactpersoon 

Gambia  
307 

 
295 

Kantoorbenodigdheden   92  90 

Autokosten   335   

Bankkosten   239  80 

Kosten website en 

abonnementen   
30 

 
30 

    17.483  13.952 

       

Exploitatie overschot  4.767  1.326 


