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Stichting Kinderen van Lamin Village 
Raadhuisstraat 193
2406 AC  Alphen a/d Rijn

Alphen a/d Rijn, 28 juni 2020   

Algemeen

Doel stichting

De stichting heeft ten doel:
a. het verlenen van steun aan kansarme en behoeftige kinderen en hun families in Lamin Village
(Gambia), in de vorm van tijdelijke financiële ondersteuning aan hulpbehoevende gezinnen, met name
voor wat betreft onderwijs en gezondheidszorg;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de heer G. Bruijnes (voorzitter), de heer C. Havenaar (secretaris),
mevrouw I.A. Bruijnes-Dekker (penningmeester), mevrouw E.M. Havenaar-Kloosterman en de heer E.
van Vliet. Het bestuur is onbezoldigd.
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Jaarverslag Kinderen van Lam in 2020 

Algemeen: 

In 2020 is de geleidelijke afbouw van onze activiteiten voortgezet. 

Helaas konden wij in de loop van het jaar geen bezoek meer brengen aan Gambia door de 

corona crisis. 

Voor de mensen in Gambia zelf was het echter een heel zwaar jaar. Door de corona waren er 

veel minder toeristen en dus minder of geen inkomsten. Wij hebben via onze plaatselijke 

vertegenwoordiger ( Omar) diverse gezinnen kunnen voorzien van basisvoedsel. 

Ook in 2021 zet zich dit zich door en er wordt dus nog steeds een beroep op ons gedaan . 

De meeste bouwprojecten zijn voltooid en vereisen verder veel minder aandacht. Misschien 

zo nu en dan nog wat echt achterstallig onderhoud. 

Het is onze bedoeling om zolang wij daartoe de middelen hebben om de werkelijk arme 

mensen en vooral kinderen te blijven ondersteunen. Ook op de school zullen wij blijven 

toezien dat de kinderen een maaltijd krijgen. 

Lamin Health Center 

Onze financiële betrokkenheid bij het ziekenhuis is in het verslagjaar volledig gestopt. 

Door de inzet van de Hollandse directie is er een nieuwe sponsor gevonden, ook het werven 

van stagiaires wordt nu door de directie zelf gedaan. Op de website 

www.laminhealthcenter.com kunt u de voortgang van het ziekenhuis zelf volgen, ook kunt u 

zich aanmelden als vriend van het ziekenhuis. 

Babylon school 

Onder de bezielende leiding van Essa Tournai en zijn team is de school inmiddels volledig 

zelfstandig. Kinderen tot 16 jaar kunnen vanaf de kleuterklas op deze school hun studie 

volgen. Inmiddels is de Babylon school uitgegroeid tot één van de beste scholen in Gambia. 

Het lesniveau is door de inzet van een deskundige staf heel hoog, elk kind dat deze school 

verlaat spreekt goed Engels. 

Wij zullen de school blijven volgen en daar waar nodig de armste kinderen sponsoren om 





Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Balans per 31 december 2020 

ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 1 4.953 49.652

Totaal 4.953 49.652

PASSIVA

Stichtingvermogen 4.776 4.476

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

2 
177 45.176

Totaal 4.953 49.652
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Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
€ € € €

Donaties 3 74.381 218.984
Lasten 4 -73.049 -217.257

1.332 1.727

Beheerkosten 1.032 909

Totaal van resultaat na belastingen 300 818
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Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Kinderen van Lamin Village is feitelijk en statutair gevestigd op Raadhuisstraat 193, 2406 AC 
te Alphen a/d Rijn en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 56349351.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 
De activiteiten van Stichting Kinderen van Lamin Village, statutair gevestigd te Alphen a/d Rijn, 
bestaan voornamelijk uit het verlenen van steun aan kansarme families in Lamin Village (Gambia), in 
de vorm van tijdelijke financiële ondersteuning.

Informatieverschaffing over schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het stichtingsbestuur, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 
nominale waarde.

Grondslagen 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden 
bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat 
Het totaal van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de donaties en alle aan het 
verslagjaar toe te rekenen uitgaven. De uitgaven worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
vermelde waarderingsgrondslagen. Het netto resultaat wordt verantwoord in het jaar waarin deze is 
gerealiseerd.
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Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

 

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa 

Vlottende activa

1  Liquide middelen
31-12-2020 31-12-2019

€ €
Overlopende kruisposten 265 -
ABN AMRO Bank N.V. 4.688 49.652

4.953 49.652

 

Passiva 

Stichtingvermogen

Stichtingvermogen
2020 2019

€ €
Stand per 1 januari 4.476 3.658
Saldo boekjaar 300 818

Stand per 31 december 4.776 4.476

Kortlopende schulden

2  Overige schulden en overlopende passiva
31-12-2020 31-12-2019

€ €
Accountantskosten 175 175
Nog te betalen projectkosten 2 45.001

177 45.176
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Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

3  Donaties
2020 2019

€ €
37.645 80.159
36.736 138.825

74.381 218.984

73.049 217.257

60.439 140.449
- 35.627

8.330 22.354
4.280 18.827

73.049 217.257

Dontaties particulieren
Dontaties Stichting MRC Holland

4  Lasten
Projectkosten

Projectkosten
Projectkosten ten behoeve van scholen 
Projectkosten ten behoeve van klinieken 
Projectkosten ten behoeve tuinbouw 
Diversen

Alphen a/d Rijn,  28 juni 2021

Ondertekening bestuur: 

G. Bruijnes
voorzitter

C. Havenaar
secretaris

I.A. Bruijnes-Dekker
penningmeester

E.M. Havenaar-Kloosterman E. van Vliet

9


	Stichting Kinderen van Lamin Village jaarverslag 2020
	jaarverslag 2020



