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BESTUURSVERSLAG 
 
 
1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 
De Stichting Gambia Child is gevestigd te Nieuwendijk gemeente Werkendam en opgericht 

op 21 juni 2013. 

 

2. Omschrijving van de doelstelling 
De Stichting Gambia Child heeft als doel bij te dragen aan verbetering van de levenskwaliteit 

van kinderen en jongeren in armoede in Gambia. Zij tracht dit te bereiken door fondsen en 

materialen te werven en de hulp één op één rechtstreeks te verstrekken aan kinderen door 
betaling van school, medicatie, hulpmiddelen of medische ingrepen of wat nodig is. Daarbij 

streeft de stichting ernaar om iedere toevertrouwde Euro te verantwoorden voor besteding 

aan de doelgroep en “strijkstok” praktijken te vermijden.  

 

3. Samenstelling van bestuur per 31 december 2020 
Mevrouw Lia van Zandwijk, lid, 

Mevrouw Mary Rijneveld, lid 

Mevrouw Francien Smits, voorzitter, 

Mijnheer Wim Dijkema, penningmeester, 

Mevrouw Gerda Bokslag, secretaris 
 

4. Verslag van de activiteiten 
Gambia Child is in Gambia actief met vier projecten.  

1. School project 
Voor kinderen met een handicap is het in Gambia veelal niet mogelijk om naar 

school te gaan. Gambia Child maakt het toch mogelijk om middels vervoer, school-

geld of andere zaken, de kinderen naar school te laten gaan.  

2. Daycare project 

In 2020 is dit project opgestart waarbij kinderen met een meervoudige handicap 

worden opgevangen gedurende 3 dagen per week. Er wordt op kleine schaal educatie 
gegeven voor zover mogelijk en de kinderen krijgen hier wat aandacht, wat ze nor-

maal nooit krijgen. 

3. Kleding shop 

Nadat sponsor kinderen van school komen, is er vaak weinig perspectief in Gambia. 

Er is veel werkeloosheid en waarom zou je dan een jongere met handicap in dienst 
nemen. Gambia Child besloot dan ook om enkele van deze kinderen meer perspectief 

te geven. Daarom werd een winkel geopend die wordt gerund door kinderen. De kle-

dingshop wordt voorzien van kleding en speelgoed door de zussen Judith en Ester 

Vrins. Zij regelen zowel de aanvoer alsook de transport kosten.   

4. Operatie project 

In 2019 werd een operatie project uitgevoerd waarbij 11 kinderen werden geopereerd 
aan beentjes of voetjes die eerder ernstig misvormd waren. Na dit succesvolle project 

met hulp van orthopeed Harry de Vries, was de planning om dit in 2020 te herhalen. 

Helaas kon dit niet vanwege Corona. De hoop is om dit dan in 2021 te kunnen doen. 

 

De stichting in Corona tijd 
Corona heeft ook voor de werkzaamheden van Gambia Child ernstige gevolgen gehad. In één 

van de laatste vliegtuigen terug naar Nederland konden Lia en Francien gelukkig nog net op 

tijd terug komen naar Nederland. Zij waren daar om de stichting te ondersteunen met hulp 

aan kinderen. Gambia is daarna in complete lock down gegaan, ook scholen werden geslo-

ten. De stichting kon de geplande operaties aan kinderen met een handicap aan benen en 

voeten niet uitvoeren en de kleding shop moest dicht. Een lichtpuntje is zeker dat de day-
care voor meervoudig gehandicapte kinderen open kon in oktober en ook de scholen gingen 

toen weer open zodat de stichting weer kinderen kon ondersteunen om hier naar toe te 

gaan. 
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Communicatie  

De stichting Gambia Child heeft ook in het jaar 2020 voorlichting gegeven bij particulieren 

en kerken op digitale wijze. Daarnaast is er een website (www.gambiachild.nl) en wordt er 

circa 8 x per jaar een nieuwsbrief per email verstuurd naar een grote groep van bijna 200 
donateurs en belangstellenden. Deze groep wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten 

en resultaten middels deze nieuwsbrief of website. Op de website zijn doelstelling, strategie 

en beleid van de stichting te vinden. 

 

Belangen behartiging in Gambia 

Na het vertrek van Carine Klein ontstond er een probleem in Gambia, te meer omdat Willeke 
van Westing, na aanvankelijk gezegd te hebben bereid te zijn de werkzaamheden van Carine 

over te nemen, ook afhaakte. Daarnaast moest de stichting tevens stoppen met mediator 

Amadou Jallow. De stichting is dan ook heel blij met de medewerking van Esther en Jan 

Meijer. Zij wonen in Gambia en runnen een B&B met restaurant. Zij verhuren ruimte aan de 

stichting voor verblijf bestuursleden, voor het houden van de daycare, voor de kleding shop 
en voor revalidatie van kinderen na hun operatie. Tevens is Esther in de weer met de dage-

lijkse gang van zaken in Gambia zoals het betalen van vervoer naar school voor kinderen, 

daycare opvang, bezoeken van ouders van sponsor kinderen en hulp bij bijzonderheden met 

kinderen aldaar. 

 

 
Fondsenwerving 

De stichting Gambia Child heeft in het jaar 2020 fondsenwerving gedaan bij particulieren en 

kerken.  

Particuliere donaties 

In 2020 waren er 51 particuliere donateurs, het bestuur niet meegerekend (in 2019, 41 par-

ticuliere donateurs.) Van deze 51 donateurs schenken 12 donateurs periodiek. De gemiddel-
de giftgrootte in 2020 was € 49,50 In 2019 was dit € 74,- 

 

Donaties door kerken 

De bijdrage van kerken was in 2020 € 2.850,- De PKN kerken in Nieuwendijk, Dussen, Alm-

kerk, Uitwijk, hebben Gambia Child in 2020 ondersteund. In 2019 was dit totaal € 2.519.- 
 

Donaties door scholen 

In 2020 was er geen ondersteuning door scholen. In 2019 was dat nog € 641,- 

 

Donaties door Bedrijven 

In 2020 werd door 3 bedrijven voor € 2.500,- gedoneerd. Dit was in 2019 € 2.750,- 
 

Donaties door het bestuur 

Het bestuur en vrijwilligers (voor operatie project) hebben, naast reguliere giften, de kosten 

van vliegreizen als gift aan Gambia Child gedoneerd. Deze laatste giften bedroegen € 2.428,- 

in 2020. In 2019 werd nog voor een bedrag van  € 5.342,- aan Gambia Child vanwege vlieg-
reizen gedoneerd. Het zal duidelijk zijn dat dit verschil is veroorzaakt door de Corona maat-

regelen.   

 

Besteding fondsen 

Donatie Gambia Child: Hulp aan kinderen en jongeren met een handicap in Gambia. 

 
Vrij besteedbaar vermogen 

Het vrij besteedbaar vermogen bedraagt per 31 december 2020 € 26.712,-  Een toename 

vergeleken met 2019. Dit bedrag staat geheel ter beschikking van de doelstelling. 

 

 
Nieuwendijk, 3 maart 2020 

http://www.gambiachild.nl/
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JAARREKENING. 
 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020  
(na resultaatbestemming) 

 
 

 31-12-2020 31-12-2019  

    

ACTIVA    

    

Liquide middelen 26.712 24.635  

    

TOTAAL ACTIVA 26.712 24.635  

    

    

    

PASSIVA    

    

Eigen vermogen 26.712 24.635  

    

TOTAAL PASSIVA 26.712 24.635  
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Grondslagen voor de jaarrekening 
 
Richtlijnen 
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwerven-
de instellingen. 

 

Waarderingsgrondslagen 
 

Algemeen 
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarden. 

 

Besteedbaar vermogen 

Dit betreft het vermogen beschikbaar voor besteding aan de doelstelling.  

 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 

Baten en lasten 

Onder de baten uit fondsenwerving worden verstaan de in het boekjaar ontvangen giften en 

donaties en de renteopbrengsten van de liquiditeiten. Onder de lasten worden verstaan de 

aan het boekjaar toe te rekenen kosten inzake de fondsenwerving. 
 

Onder de bestedingen aan de doelstelling worden verstaan de in het boekjaar betaalbaar 

gestelde bedragen samenhangende met de doelstelling. 

 

Uitvoeringskosten 

De uitvoeringskosten bestaan uit kosten welke samenhangen met hulpverstrekking. Het 
bestuur betaald deze grotendeels zelf in de vorm van giften. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 
2020 
 

 
Liquide middelen 
 
De liquide middelen bestaan uit twee bankrekeningen bij de Rabobank Altena-Biesbosch te 
Werkendam en de Guaranty Trust Bank (Gambia) Limited in Senegambia bedragen per 31 

december 2020 in totaal € 26.712,- De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de 

stichting.  

 

 

EIGEN VERMOGEN    

    

Besteedbaar vermogen 31-12-2020  31-12-2019 

    

Stand begin boekjaar 24.635  25.601 

Bestemming resultaat boekjaar + 2.077  -/- 966 

Stand einde boekjaar 26.712  24.635 

    

 

Het vermogen staat geheel ter beschikking van de doelstelling. 
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Staat van baten en lasten over 2020   

 2020 2019 

Fondsenwerving   

Giften particulieren € 9.513,00 € 9.164,00 

Giften kerken € 2.850,00 € 2.519,00 

Giften bedrijven € 2.500,00 € 2.750,00 

Giften scholen € 0,00 € 641,00 

Betaalde kosten door bestuursleden € 2.427,00 € 5.342,00 

Diversen € 570,00 € 577,00 

Totaal baten uit fondsenwerving € 17.860,00 € 20.993,00 

Kosten fondsenwerving   

Kosten bank € 156,00 € 155,00 

Totaal kosten fondsenwerving € 156,00 € 155,00 

   

Resultaat uit eigen fondsenwerving € 17.704,00 € 20.838,00 

   

Opbrengsten kleding shop Gambia en verhuur € 777,00 € 435,00 

Resultaat Stichting € 18.481,00 € 21.273,00 

   

Bestedingen   

vliegreizen (betaald door het bestuur zelf) € 2.427,00 € 8.056,00 

Kinderhulp   

Schoolkosten € 1.416,00 € 1.675,00 

medische kosten € 297,00 € 5.791,00 

huur gebouw voor operatie project € 520,00  
vervoer kinderen € 817,00 € 1.873,00 

vergoeding kinderen shop € 125,00 € 426,00 

daycare € 1.238,00  
Huur gebouw voor daycare € 1.280,00  
Diversen  € 355,00 € 268,00 

Correctie voor opgenomen geld prive rek Fr Smits € 2.350,00  
Kinderhulp totaal € 8.398,00 € 10.033,00 

Kleding shop   

Kosten shop € 167,00 € 79,00 

Huurkosten shop € 1.200,00 € 300,00 

Transport kosten goederen € 130,00 € 1.822,00 

Diversen    

Eigen vervoer € 1.254,00 € 0,00 

Kosten mediators € 2.828,00 € 1.949,00 

Totaal bestedingen € 16.404,00 € 22.239,00 

   

   

   

Resultaat € 2.077,00 -€ 966,00 
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Bank Gambia per 1 januari € 4.736,00 € 1.405,00 

Bank Nederland per 1 januari € 19.899,00 € 24.196,00 

Bank Gambia per 31 december € 7.135,00 € 4.736,00 

Bank Nederland per 31 december € 19.577,00 € 19.899,00 

Totaal Banken per 31 december € 26.712,00 € 24.635,00 

Toename € 2.077,00 -€ 966,00 

   
 

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

OVER 2020 
 
 

Fondsenwerving 
 
De totale baten uit eigen fondsenwerving bedragen € 18.481,-  
De kosten van fondsenwerving zijn € 156,- 

De baten uit fondsenwerving zijn € 2.792 lager dan in 2019. Dit betekent echter niet dat er 

door externe sponsoren veel minder gegeven is. Het is namelijk zo dat bestuursleden door 

Corona niet naar Gambia konden gaan. Omdat zij de kosten voor de reis in de vorm van een 

gift doneren aan Gambia Child, werd er in 2020 maar beperkt gedoneerd (€ 2.427,-). In 
2019 was dit nog € 5.342,- De externe sponsoren hebben uiteindelijk in 2020 € 375,- min-

der gegeven dan in 2019. 

 

Bestedingen 
 

De kosten voor vliegreizen en andere kosten ten behoeve van bezoeken aan Gambia worden 

eerst door de stichting betaald, waarna de bestuursleden deze kosten als gift doneren aan 
de stichting. Hierdoor wordt geborgd dat geld van donateurs aan de doelstelling ten goede 

komt. In 2020 bedroegen de kosten voor vliegreizen € 2.427,-  

 

In totaal werd in 2020 € 8.398,- aan kinderhulp besteed in Gambia zelf, een afname van  

€ 1.635,- t.o.v. 2019. Deze afname wordt veroorzaakt door Corona. Het operatie project kon 
niet doorgaan. Daarnaast konden de kinderen van maart tot oktober niet naar school en 

hoefde deze kosten dus ook niet betaald te worden. Wel kwamen er in 2020 extra kosten 

voor de daycare.  

Bij de bestedingen is er een opvallende post van € 2.350,- voor bestuurslid Francien Smits 

ter besteding aan het operatieproject. Dit is veroorzaakt doordat daags voor vertrek naar 

Gambia, (waar altijd met contant geld gewerkt wordt voor kinderhulp) het niet mogelijk was 
om geld te verkrijgen bij de bank. Zij was zodoende genoodzaakt om geld op te nemen van 

haar prive rekening, wat later door de stichting is terug geboekt. 

 

De kosten voor de kledingshop zijn t.o.v. 2019 flink lager. Dit komt omdat de transportkos-

ten voor kleding betaald worden door de twee zussen Vrins die de kleding inzamelden.  
 

De kosten voor de mediators zijn in 2020 zijn verwerkt in de diverse kosten voor kinderhulp. 

  

Gelden op de bank 
Naast een betaalrekening en spaarrekening in Nederland, heeft de stichting ook een bankre-

kening in Gambia bij de Guaranty Trust Bank Limited. Dit omdat het niet gewenst is om in 
Gambia met veel contant geld op zak te lopen. Het bedrag op deze spaarrekening in Gambia 

is in Dalassies en is dus onderhevig aan koersschommelingen. Het bedrag is weergegeven in 

Euro’s.  


