Jaarverslag 2009 van de stichting
Notulen Jaarvergadering 2010 op 10 juni 2010
Dit schrijven is bedoeld als een gecombineerd jaarverslag van onze activiteiten in 2009 en als
verslag en daarmee notulen van onze jaarvergadering op 10 juni 2010
Jaarvergadering 2008 op 19 mei 2008
Onze jaarvergadering hebben we gehouden op 19 mei 2008. Gebruikelijk is dat we tijdens onze
jaarvergadering de plannen maken voor het betreffende jaar. Zoals al uit het jaarverslag van de
vergadering blijkt, hebben we dat toen gedaan in aanwezigeheid van Henk, die genoot van 6
weken vakanite in Nederland.
De situatie nu
Aan de plannen in het item aan het eind van dit verslag, is te zien dat Henk weer vol plannen zit
en langzaam herstelt van zijn ziekte die hem de eerste maanden van 2010 parten heeft gespeeld.
De rondzendbrieven
We hebben onze donateurs in 2009 via 4 rondzendbrieven op de hoogte gehouden van de
ervaringen van Henk in Bolivia. Daarbij is ons streven om zo veel mogelijk per e-mail te
versturen. De vooral oudere donateurs kregen de nieuwsbrief per post.
Dat heeft veel bezorgtijd en administratie gevergd. Vanwege de kosten zijn we kritischer gaan
kijken naar het bestand dat de brieven per post moet ontvangen.
De positieve conclusie van ons als bestuur is dat we er in 2009 weer meer donateurs hebben
bijgekregen, waarvoor onze dank. De gem. donatie per donateur is echter lager geworden.
Website
Onze website is gehackt, daarbij is de nieuwe site waar zo veel vrije uren van Sammy in zijn
gaan zitten in een klap verdwenen. Wij zijn op zoek naar een nieuwe webbeheerder en houden
ons aanbevolen voor vrijwilligers die zich hiervoor zouden willen aanmelden
Onze Stichting is ANBI
Onze stichting is eind 2007 door de Belastingdienst erkend als A(lgemeen) N(ut) B(eogende)
I(nstelling). Het bestuur is bijzonder verheugd over deze erkenning. Onze regering heeft, naar
onze mening terecht, de regels voor het beheer van een stichting nog weer wat aangescherpt.
U kunt onze ANBI status controleren op de site: www.belastingdienst.nl/ANBI
Bestuurszaken
Op onze oproep in ons jaarverslag over 2008 hebben we vorig een oproep gedaan voor nieuwe
vrijwilligers. Hiervoor hebben we geen aanmeldingen voor nieuwe vrijwilligers mogen
ontvangen.
Balans en stand van baten en lasten
De balans en de stand van baten en lasten zijn door onze penningmeester Gerard opgesteld en
door de collega bestuursleden accoord bevonden. Zij zijn te lezen op onze website en we zullen
deze op speciaal verzoek van een donateur per post sturen.

Onze plannen voor 2010
1. Gebouw 25 x 4 meter
Dit gaat dienen als ziekenzaal, groot leslokaal, directie, deposito en
kamer voor mij
Hiervoor wordt begroot

$ 42.700,00

2. Onderhoud gebouwen

$

5.000,00

3. Ziektekosten Henk (operatie)

$

1.800,00

4. Sociale hulp

$

1.500,00

5. Studiekosten jongeren

$

1.900,00

6. Onderhoudskosten en brandstof auto

$

1.200,00

7. Onderhoud visvijver en visvoer

$

700,00

8. Diverse uitgaven La Granja Moglia
Medicijnen, schoolmateriaal, verjaardagscadeau’s kinderen en kleding

$ 5.000,00

9. Ziekenhuis Portacheulo, voedselwagen, gynaecologie

$ 3.500,00

10. Hogar de Dios (zwakzinnige kinderen, verpleegster en medicijnen

$ 3.500,00

11. Prive

$ 1.000,00

Opgemaakt te Terborg, 16 juni 2010
Wim Esselink
secretaris

