Jaarverslag 2016

Bestuursvergadering woensdag 29 maart 2016 te Utrecht
Aanwezig: penningmeester (: dhr. L.M. Robers), secretaris (H. Hoogendijk), voorzitter (dhr. J.P.
Ringelberg)
Het bestuur stelt de jaarrekening over 2016 vast met een staat van baten en lasten en met een
eindbalans per 31-12-2016.

Staat van baten en lasten:
Baten:



Periodieke schenkingen € 14.000
Creditrente
€
517,07
Totale baten
€ 14.517,07

Lasten:


Contributie Partin € 60



Kosten Partindag

€ 25



SNS Bank kosten

€ 68,08



Reiskosten Gambia € 669,23
Totale kosten

€ 822,31

Balans per 31-12-2016
Debet:

Credit:

SNS Zakenrekening

€

70

SNS Zakelijk sparen

€ 94.100,20

Eigen vermogen € 94.170,20

Verslag van activiteiten
In 2016 hebben de werkzaamheden van de Stichting zich beperkt tot het bezoek van de Partin-dag,
omdat de privé omstandigheden van de voorzitter, met name de intensieve zorg voor een ernstig
ziek familielid, veel tijd in beslag nam. Ook nu, in 2017, is dit nog aan de orde.
Voor 2017 betekent dit dat de financiële ondersteuning van collega-stichtingen met hetzelfde of
vergelijkbaar doel, namelijk onderwijs in West-Afrika, meer de aandacht zal moeten krijgen om op
deze wijze toch praktische invulling te kunnen geven aan het belangrijkste doel van de Stichting, het
realiseren van onderwijs voor kinderen (en eventueel jong volwassenen) in Afrika.
Op 3 december 2016 vond de jaarlijkse Partin-dag plaats. De ontmoetingen met “collega’s” van
andere stichtingen met hetzelfde doel en werkzaam in Gambia hebben tot het inzicht geleid dat ook
te overwegen valt om de doelgroep van kinderen uit te breiden naar jong volwassenen. De
belangrijkste overwegingen daarbij zijn dat het opzetten van een kleuterschool zeer arbeidsintensief
is en dat bijvoorbeeld sponsoring van een jong volwassene om naar de universiteit te kunnen gaan
een investering is in een persoon die een kans krijgt om zich verder te ontwikkelen en een
maatschappelijke bijdrage te leveren. Beide doelgroepen en investeringen kunnen maatschappelijke
inpact hebben. Het ene is dus niet perse beter dan het andere. Ook een organisatie als Edukans richt
zich op de doelgroep van jong volwassenen.
Het bezoek dat de voorzitter gepland had in december aan Gambia heeft geen doorgang kunnen
vinden, vanwege maagklachten en de veiligheidssituatie rond de machtswisseling in Gambia. Als
gevolg van de politieke problemen in Gambia die bij de machtswisseling nog eens zijn benadrukt, rijst
de vraag of het verstandig dat de Stichting zich beperkt tot Gambia in West-Afrika. In een politiek
onstabiel land is het immers moeilijker om projecten te realiseren (voor langere termijn). Ghana is
een voorbeeld van een land in West-Afrika waarin al vele jaren lang sprake is van een politiek
stabiele situatie en een goed functionerende democratie. Daardoor is het misschien gemakkelijker
om in een land als Ghana onderwijsprojecten op te starten. De Stichting zal in 2017 onderzoeken
welke landen in West-Afrika het meest toegankelijk en geschikt zijn om te investeren in onderwijs.

