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Jaarverslag 2014 
Samenstelling bestuur 
In 2014 is de bestuurssamenstelling als volgt: 

Voorzitter Joke Stoffelen 
Penningmeester Louise van der Waart 
Secretaris Louise van der Waart 
Bestuurslid Jan van der Waart  

De (vrijwillige) bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor de 

stichting. 

Activiteiten  
Jan van der Waart werkt bij Solera. Vanuit Solera werd een oproep 
gedaan om met ideeën te komen voor het LIFT programma van 
Solera. Jan en Louise hadden een idee: een nieuw centrum voor 
kinderen met een beperking in Gamalakhe, Zuid Afrika. Ze willen 
het huidige ‘Othandweni Daycare Center’ een tweede kans 
bieden. Dit centrum is gehuisvest in een pover gebouw zonder 
adequate voorzieningen en medische ondersteuning. 
 
Op 3 april 2014 is de stichting officieel opgericht. De ANBI status 
aangevraagd en verkregen op 29 juli 2014. De stichting wordt 3 april 
2014 aangemerkt als een ANBI. De stichting wil zich inzetten om de kinderen met een beperking in 
de township Gamalakhe te ondersteunen. 
 
De bouw van het centrum is gestart in september 2014. De bouw van het centrum valt buiten de 
scoop van de stichting. Met het nieuwe gebouw voor het centrum wordt het volgende gerealiseerd: 

• Een gebouw met faciliteiten in de township Gamalakhe naast de lokale crèche en de 

middelbare school 

• Een budget voor 3 gebouwen: dagopvang voor 15 kinderen + slaapplaatsen voor 8 kinderen 

• Draagvlak in de gemeenschap; 

• Gebouwd door lokale bedrijven. 

 
Bestuursvergaderingen 
In 2014 vergadert het bestuur 6 keer.  

 

Communicatie 

We hebben een artikel in de lokale krant 

Groesbeeks weekblad en topic laten 

plaatsen, hiernaast is een website, 

Facebook, Twitter en YouTube 

aangemaakt.  

 

Money, money, money 

• Audatex Zuid Afrika heeft op 25 september 2014 een golf sponsordag georganiseerd voor 
haar klanten.  

• We hebben een ‘schoebox’ project georganiseerd. Voor ieder kind hebben we een 
persoonlijke box gemaakt en deze zijn gesponsord vanuit particulieren.  

Bestuursvergadering op 22 juni 
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• Bij Solera Nederland zijn sponsoracties opgezet waarbij een aantal donaties zijn gedaan. 
Er is een ‘peper-plantjes’ actie opgezet, de opbrengst is aan de stichting gedoneerd. 

• Solera heeft geld gedoneerd door middel 
van een kerstsponsoractie.  

 

Activiteitenplan 2014 

Er is een beleidsplan opgesteld voor de Stichting.  

 

 

  

Het oude centrum gebouw 
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Financieel jaarverslag 
 

Staat van baten en lasten 2014 

BATEN 
Giften/ donaties €8000.45 

Totaal baten €8000.45 

 

LASTEN 
Betalingsverkeer bankkosten €0.80  

Storting naar Umusa t.b.v. Mark Adamsson 
Centre 

€0.00 

Totaal lasten €0.80 

 

RESULTAAT €7999.65 

 
Toelichting: De inkomsten van Stichting Kinderen van Gamalakhe bestonden in 2014 geheel uit giften 
en/of donaties.  
 

Balans Stichting Kinderen van Gamalakhe op 31-12-2014 

ACTIVA 
Liquide middelen €8024.65 

Totaal activa €8024.65 

 

PASIVA 
Eigen vermogen €8024.65 

Totaal passiva €8024.65 

 
Toelichting: Het saldo op 01-01-2014 is €0.00. Het eigen vermogen is gelijk aan het banksaldo. 

 

Vastgesteld op 10-02-2015 door het DB-bestuur van de Stichting Kinderen van Gamalakhe 

Joke Stoffelen 

Louise van der Waart 

Jan van der Waart 


