Stichting Sambo Jaarverslag 2017
Naam: Stichting Sambo
RSIN: 808656600
Adres: Grevelingenhout 136, 4311NL Bruinisse
Bestuur:
J. Lasseur, voorzitter
R.A. van der Valk, lid
W. D. van den Berg lid
Doelstelling: Zorg, verzorging, educatie en opleiding van jonge mensen in Afrika en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords
(bron: Statuten Stichting Sambo)
Beleidsplan: Stichting Sambo selecteert kleinschalige projecten die voldoen aan de doelstelling en schenkt een
bijdrage voor realisatie van die projecten of van specifieke elementen daarvan. Aan de hand van het
bestedingsplan wordt uitvoering gevolgd en gerapporteerd resultaat beoordeeld.
Stichting Sambo verstrekt aan medewerkers geen beloning. Op verzoek worden voor de stichting gemaakte
kosten vergoed.
Verslag van activiteiten in 2017:
Het bestuur vergaderde eenmaal, daarnaast overlegden bestuursleden meermalen alleen of gezamenlijk met
vertegenwoordigers van kandidaat doelen. De vergaderingen dienen ter vaststelling van het jaarbudget,
vaststelling van jaarverslag en jaarrekening, beoordeling van resultaten van projecten en selectie van te steunen
projecten. Buiten de vergaderingen vindt overleg plaats per e-mail, telefoon en informele gesprekken.
In totaal werd € 20 500 geschonken aan projecten met de volgende doelen:
Stichting Tro-Tro

Inrichting 4 klaslokalen Technische Vakschool in Ghana

Stichting ASAP

Tractor met werktuigen voor training op de Landbouw Vakschool
(LAP) in Burkina Faso

Stichting EOF

1 jarige beroepsopleiding van 10 secundary school drop-outs in Ghana

Stichting Hakuna Matate

Bouw en inrichting van een lokaal voor Instructie in toepassing
van Solar Energy bij Vakschool in Burkina Faso

Gedurende 2017 werden geen activiteiten verricht voor fondsenwerving.
Er werd in 2017 1 schenking ontvangen.
Het bestuur van stichting Sambo verwacht in 2018 de activiteiten op een vergelijkbaar niveau voort te zetten.

Bruinisse, februari 2018.

J. Lasseur
Voorzitter
Financieel overzicht 2017 (bedragen in €)
Inkomsten
Schenkingen
Inkomsten uit vermogen

100
4544

Uitgaven
Administratie
Lidmaatschappen
Schenkingen

441
60
20500

