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1. Opening
Ton opent de vergadering om 12:00 en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Notulen vergadering 16-11-2017
De notulen worden akkoord bevonden.
3. Nieuwe bestuursleden
Caroline en Arend zijn voorgedragen als nieuwe bestuursleden en zijn door de voorzitter benoemd.
4. Financiën en projecten 2018, 2019 en 2020

Inkomsten
Donaties
Rente
Totaal

€ 41.053,01
€
292,58
€ 41.345,59

Uitgaven
Weeskinderen Zambezi
Melkpoeder Zambezi
Thai Child Development
S2T
Teach on the Beach
Stichting Meraih Bintang
Baby Life Rescue Centre Mombasa
Stichting Meraih Bintang
Stichting Congregatie van de Heilige Geest
Startup4kids Ethiopië
Totaal

€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 5.200,00
€ 600,00
€ 1.721,67
€ 2.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 30.021,67

In kas 17-12-2020
Saldo 1-1-2018
Inkomsten -/- uitgaven
Kasverschil

€ 77.028,44
€ 65.704,52
€ 11.323,92
0,00

Uiteenzetting Projecten
Weeskinderen Zambezi € 6.000,00
Melkpoeder Zambezi € 6.000,00
Deze twee projecten worden sinds de oprichting gesponsord.
Thai Child Development € 5.200,00
2020 € 2.500 voor 80 schooluniformen voor van uitbuiting geredde kinderen.
2019 € 2.700 voor educatief materiaal voor basis educatie voor kinderen met een beperking.

S2T € 600,00
Reiskosten voor ziekenhuisopname/controle voor vier Sri Lankaanse kinderen en hun ouder.
Teach on the Beach € 1.721,67
Ghana € 855 voor noodplan Corona om kinderen scholing te geven daar de scholen gesloten zijn.
€ 866,67 50 schooluniformen voor wanneer de scholen weer open gaan.
Stichting Meraih Bintang € 4.000,00
Java € 2.000 sets schoolbenodigdheden voor 25 kinderen.
€ 2.000 onderhoud en inrichting kleuterschool.
Baby Life Rescue Centre Mombasa € 2.500,00
Kenia Weeshuis voor kinderen van 0-3 jaar om de medische kosten voor een jaar te dekken.
Stichting Congregatie van de Heilige Geest € 2.000,00
Oeganda voeding, water en medische kosten voor (kost)school voor dove kinderen.
Startup4kids Ethiopië € 2.000,00
Onderwijsprogramma en hygiëneproject voor kinderen met een beperking en het hierbij betrekken en
voorlichten van de samenleving.
Ton geeft aan dat we niet erg veel hebben gedoneerd. Dit komt volgens Daan omdat het lastig is om
projecten te vinden die voldoen aan de doelstelling. Het ANBI register is bijvoorbeeld geraadpleegd
waarna er een 10 tal stichtingen zijn benaderd. Drie hiervan hebben gereageerd waarvan een een
mogelijk project had. Hier was uiteindelijk geen funding meer voor nodig. Ton geeft aan dat de
doelgroep echt de kansarme kinderen zijn waarbij ook 100% van de donatie naar de kinderen gaat
zonder dat er geld aan de strijkstok blijft hangen. Ad geeft aan dat dit in tegenstelling is tot de grote
stichtingen van deze wereld waarbij een deel aan overhead en (hoge) salarissen opgaat. Ad geeft aan
dat overwogen kan worden om gelden te gaan beleggen waarbij het rendement voor donaties wordt
aangewend. Iedereen vindt dat de organisatie nog niet zover is om die weg in te slaan.
Er wordt een document getekend welke borgt dat wanneer SAA verkocht zou worden, er een zesde
deel van baten hiervan bij Stichting Happy Child terecht komt. Nico heeft reeds getekend.
5. Ideeën/voorstellen projecten
Nico heeft een project aangedragen waarbij in Tororo, Oeganda een school wordt voorzien van
toiletten, douches, wasbakken en septictanks. Iedereen is akkoord met de donatie van € 1.500,-.
Caroline heeft onder andere door haar werk bij het COA een groot netwerk in de humanitaire hulp en
gaat haar netwerk aanwenden voor mogelijke te ondersteunen projecten. Daan geeft aan bij
projectaanvragen naar statuten en (financiële) jaarverslagen te vragen om zo te bepalen hoe de
kosten en baten van de aanvrager eruit zien.
6. WVTTK
Ad vraagt of werving via het relatiebestand van SAA mogelijk is. Niet alleen voor fondsenwerving maar
ook voor projectaanvragen. Daan zal dit met de marketingafdeling van SAA opnemen. Een
professionelere site zou dan wenselijk zijn. Ton vraag hier de IT afdeling van SAA voor.
Arend vraagt hoe de doelstelling van Happy Child uitgelegd moet worden. Is het de bedoeling om
kinderen geheel ‘kansarmloos’ te maken of alleen om deze iets te helpen? Er wordt uiteengezet dat
Happy Child kinderen een eerlijke start in het leven wil geven. Dit door de randvoorwaarden hiervan
(bijvoorbeeld door financieel te ondersteunen op gebied van scholing, gezondheid, onderdak en
kleding). Dit zodat er daarna meer kansen voorbij komen die ze kunnen grijpen om een goed leven te
hebben.
Caroline vraag hoe vaak het bestuur bij elkaar komt. De bijeenkomst hiervoor was drie jaar geleden.
Iedereen is het er mee eens dat dit minimaal een keer per jaar zou moeten zijn.
7. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
8. Sluiting
Ton sluit om 13:40 de vergadering

