Jaarverslag 2019 Stichting Vrienden van Kibera

Activiteiten 2019
De Stichting Vrienden van Kibera is in 2019 opgericht. We hebben ons ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel, een rekening geopend en een ANBI-status aangevraagd en verkregen.
We hebben contact gelegd met de directeur van het Oloo Children Centre in Kibera om te bespreken
wat de school nodig heeft. Dit contact loopt via email en Whatsapp. Ook werken we samen met een
Nederlands echtpaar in Nairobi dat goed contact met de school heeft. Er is samen met hen een
inschatting gemaakt van de vaste en variabele maandelijkse kosten van de school.
Daarnaast is er een website gemaakt (vriendenvankibera.nl) waarop informatie over onze stichting te
vinden is. We hebben in onze eigen netwerken donateurs geworven door persoonlijk contact en per
e-mail; de website is daarbij ondersteunend.
Met de verworven donaties hebben we de school kunnen helpen toen die, als gevolg van een brand
in de wijk, plotseling voor de noodzaak werd gesteld het gebouw deels te verplaatsen. Met de
overige donaties bouwen we een fonds op waaruit we de school een vaste periodieke uitkering
kunnen gaan doen. De opzet is dat de aanwezige leerkrachten zich dan beter kunnen focussen op het
onderwijs zelf.
Het bestuur is in 2019 4 keer bij elkaar gekomen. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden.
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Peter Doting: Voorzitter
Femke van Glansbeek – Timmermans: Secretaris
Willem Bens: Penningmeester

Aldus vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 22 juni 2020
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Balans per 31 december 2019 na resultaatbestemming

31 december 2019

31 december 2018

€

€

Liquide middelen

3.245,17

0

Totaal Activa

3.245,17

0

31 december 2019

31 december 2018

€

€

Eigen vermogen

3.245,17

0

Totaal Passiva

3.245,17

0

ACTIVA
Vlottende Activa

Passiva
Eigen vermogen
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Staat van baten en lasten over 2019

Saldo 2019

Saldo 2018

€

€

5215,10

0

(1.750,00)

0

Algemene lasten

(219,93)

0

Resultaat 2019

3245,17

0

Baten
Baten uit fondsenwerving

Lasten
Besteed aan
doelstellingen
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