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Jaarverslag  

Naam: Stichting Gambia Team Nederland  
Opgericht: 2 september 2008 
KvK: 34311151 
RSIN-nummer: 819881697 
Bank rekening: NL37 RABO 0155 7528 71 

Contact gegevens 

Adres: secretariaat: Zwarte Ring 91, 1567 ED Assendelft  
  
Email: stichtinggambiateamnl@hotmail.com 

Missie 

Stichting Gambia Team Nederland (Gambia Team.NL) is opgericht op 2 september 2008 
met als doelstelling:                                                                                                                                          
het (doen) verlenen en verbeteren van basisbehoeften en levensomstandigheden in Gambia 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.  

Onze doelstelling 
 
Het doel van Stichting Gambia Team NL is het realiseren van verbeteringen op het gebied 

van onderwijs en gezondheidszorg en het bevorderen van sportactiviteiten in Berending.              

Belangrijk aspect hierbij is, dat de doelen en wensen in samenspraak met de lokale 

bevolking worden bepaald om zodoende een optimale betrokken- en verantwoordelijkheid te 

creëren. Bovendien is de coördinatie van de projecten gewaarborgd doordat we permanent 

een Nederlandse contactpersoon ter plekke hebben. Zij is de intermediair tussen stichting 

Stichting Gambia Team.NL en NGO Pallum, de dorpsraad van het dorp. 

 

Bestuurssamenstelling 

Samenstelling van het bestuur van Stichting Gambia Team.NL 
Voorzitter: Ite Visser  
Penningmeester: Ite Visser 
Secretaris: Margreet Dekker 
Beloningsbeleid voor het bestuur: 
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben eventueel 
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
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DE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN DE ORGANISATIE 

De stichting dient een onafhankelijk bestuur te hebben. Ter controle bezoekt het bestuur (of 
afgevaardigden) regelmatig (minimaal 2 keer per jaar) de projecten in Gambia. 
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben eventueel 
wel recht op vergoeding van kosten die gemaakt zijn voor de uitoefening van hun functie. 
Projecten dienen zoveel mogelijk te zijn gericht op structurele hulp. 

ACTUEEL BELEID PROJECTEN 

Onderwijs 

• Het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. 
• Kinderen te voorzien van een goede basis voor verdere educatie. 
• De ouders van de leerlingen en studenten bewust maken van het belang van 

onderwijs voor een betere toekomst van hun kinderen. 
• Jongeren en ouderen stimuleren om te leren lezen en schrijven. 
• Opzetten van Vakonderwijs voor jongeren. 
• De scholen dienen laagdrempelig te zijn. Hiervoor dient het schoolgeld / 

ouderbijdrage minimaal te zijn zodat vooral kinderen uit de arme gezinnen naar 
school kunnen. 

• Zorg dragen voor het vervoer van hulpmiddelen en schoolmaterialen naar Gambia. 

Gezondheidszorg 

• Het ondersteunen van de gezondheidszorg in Gambia door o.a 
het inzamelen van ziekenhuisapparatuur, overige hulpmiddelen en medicijnen. 

• Zorg dragen voor het vervoer van hulpmiddelen en medicijnen naar The Gambia. 

Sport  

• Het ondersteunen van sportactiviteiten op de Pallum scholen in Berending door het 
verzamelen van sportmaterialen en -kleding.  

Doelstelling voor 2018:  de aanleg van de elektriciteitspalen en bekabeling zodat dat 
elektrische installatie op de Lower Basic- en Upper School gerealiseerd konden worden.    
Dit ter voorbereiding van het ICT project dat in 2019 van start zal gaan in samenwerking met 
o.a. leerlingen van een school voor middelbaar beroeps onderwijs in het kader van een 
stageproject. Dankzij een genereuze sponsoring van de schoolmaterialen voor het lesjaar 
2018/2019 (exclusief lesboeken) is de bijdrage voor onderwijs lager uitgevallen. Alle 
verbeteringen hebben wij alleen kunnen verwezenlijken door de bijdrage, ondersteuning en 
inzet van onze sponsors, donateurs, vrijwilligers en de inzet van de plaatselijke bevolking en 
het bestuur. 

 
WERKZAAMHEDEN:  

• Het beheer van gelden en het bepalen van de besteding van gelden 
• Het bepalen en vaststellen van het beleid en evt. reglementen. 
• Het aanstellen / benoemen van bestuur. 
• Het wijzigingen van de statuten. 
• Het onderhouden van contacten. 
• Het onderhouden van contacten met Gambiaanse autoriteiten. 
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• Het informeren van donateurs en andere belanghebbenden. 
• Het doen van administratie en het opmaken van de jaarrekening en het jaarverslag. 
• Het inzamelen en vervoeren van hulpgoederen. 
• Het presenteren van de stichting en geïnteresseerden informeren over de stichting. 
• Het initiëren en bewerkstellen van uitwisselingsprogramma’s. 
• Alle overige voorkomende werkzaamheden. 

 

 

WERVING VAN FONDSEN EN GELDEN 

• Het houden van lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten voor scholen en groepen 
• Organiseren van kleinschalige festiviteiten, acties en evenementen 
• Deelname Amsterdam-Dakar projecten 
• Deelname Dam tot Damloop 
• Aanvraag subsidies Wilde Ganzen/ NCDO en diverse fondsen 
• Werven donateurs. 
• Rondleiding donateurs en geïnteresseerde naar de projecten in Gambia. 
• Overige 

BEHEER EN BESTEDING VAN FONDSEN EN GELDEN 

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben eventueel 
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
De ontvangen gelden gaan rechtstreeks naar de projecten. Indien mogelijk worden ter plekke 
de benodigde materialen gekocht en de besteding van het geld verantwoord. Kosten voor de 
continuïteit van de projecten worden ter plekke door het bestuur beoordeeld en betaald. De 
ontvangen gelden van donateurs voor een door hen bepaald project worden als zodanig 
besteed en verantwoord. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de 
ontvangen fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor de doelstellingen, zodat vrijwel 
alle middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben! 

 

Vlottende activa 

Liquide middelen: 

Bank – Rabobank € 20.868 

 

Vorderingen € 1.768 

Totaal:   € 22.636 

 

 

Eigen vermogen 

Besteedbaar vermogen 31 december 2018 € 21.480 

Schulden € 1.156  

Totaal:   € 22.636 
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Staat van Baten en Lasten 2018 

 

Baten 
Donaties 
Donaties € 4.974 

Opbrengsten diverse acties € 2.605 

Totaal netto donaties:    € 7.579 

 

Lasten 

 

Verzekering € 218 

 

Bank kosten € 168 

Totaal lasten:    € 386 

 

Netto baten    € 7.193 

 

 

 

Bestedingen aan doelstellingen 

Lower- en Upper Basic School € 4.285 

Elektrische installatie  

Pallum Nursery School en € 3.500 

start opzet Skill Center 

Container vervoer € 3.378 

Totaal besteding aan doelstellingen    € 11.163 

 

Totaal overschot / onttrekking   -/- € 3.970 

 

 

Het tekort is onttrokken aan het besteedbaar EV 

 

 

Stichting Gambia Team Nederland heeft een onafhankelijk bestuur en is door de 
belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet 
inkomstenbelasting 2001,waardoor giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van 
de belasting. Het bestuur dient er naar te streven om minimaal 95% van de ontvangen 
fondsen en gelden besteedbaar te hebben voor zijn doelstellingen, zodat vrijwel alle 
middelen terechtkomen bij diegene die het zo hard nodig hebben! 

Doneren per bank: Uw donatie kunt u desgewenst overmaken naar:                                  
NL37 RABO 0155 7528 71 onder vermelding van uw naam en (email) adres.  

volg ons op : facebook Gambia Teamnl 

 


