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Stichting Kinderen van Lamin Village
Koperweg 23
2401 LH Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn, 30 april 2014
Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2013
van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de
jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met het jaarverslag en de overige gegevens opgenomen
in de bij deze rapportage opgenomen jaarstukken.

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), E.M. Havenaar-Kloosterman en E.J. van Vliet.
Het bestuur is onbezoldigd.
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Jaarverslag “Stichting Kinderen van Lamin” 2013
Het jaar 2013 was voor onze stichting een heel druk jaar. Om het kort samen te vatten : exploitatie
van de scholen wederom dekkend, plannen voor de bouw van een kliniek verwezenlijkt en de
“Wilde Ganzen” bleken bereid ons nieuwbouwproject voor 55% te ondersteunen.
Wij vergaderden 2 keer als bestuur in mei en november, tussendoor hadden wij veel onderling
contact.
Gambia werd met name door de Fam. Bruijnes een aantal keren bezocht. Tijdens één van deze
bezoeken bleek dat de “Nursery School” niet meer goed functioneerde. Eigenlijk ontbrak het basis
materiaal om een kleuterschool te runnen. Vaak werd er ook niet meer gegeten tussen de middag.
De gebruikelijke sponsoren uit Spanje en “Child Fund” bleken steeds minder in staat om de school
te
financieren.
Na veel inspanning bleek het mogelijk om een soort begroting voor de “Nursery” te maken en na
duidelijke afspraken met leiding en leerkrachten hebben wij besloten om ook de exploitatie van de
“Nursery” te ondersteunen
Het budget voor de “Primary” bedraagt voor 2013/2014 € 19.000,-- door diverse schenkingen,
waarover straks mee, hebben wij de begroting dekkend. Mary Vonk geeft ook dit schooljaar nog
leiding aan het onderwijs-technische gedeelte van de school. Mede door haar inspanningen behoort
de “Babylon Primary School” inmiddels tot één van de betere scholen in Gambia.
Mary heeft aangegeven na het schooljaar 2014 te stoppen met haar werkzaamheden. Haar opvolger
Essa moet inmiddels in staat zijn om haar taken over te nemen.
Na het schooljaar 2014/15 houdt volgens afspraak ook onze verantwoording voor de exploitatie van
de school op. Door verhoging van de eigen bijdrage en reserveringen van overschotten in de lopende
boekjaren moet de school in staat om de eerste jaren de exploitatie rond te krijgen.
Tijdens één van de bezoeken bleek het kleine kliniekje naast één van de klaslokalen niet goed
meer te functioneren. Hygiëne was ver te zoeken, omdat gezonde schoolkinderen teveel in contact
kwamen met zieke kinderen. Voorts verbleven moeders met zieke kinderen urenlang op het terrein
van de school . Na overleg stelde de oudercommissie voor om de plaatselijke “vervallen” kliniek
eventueel met onze hulp te verbouwen. Mede door een grote gift van één van onze sponsoren en de
ondersteuning van de “Wilde Ganzen” konden wij binnen enkele maanden met nieuwbouw van de
kliniek beginnen. Bouwplannen, tekeningen, budgeten, eigen werkzaamheid en aanbesteding waren
binnen enkele maanden geregeld en voor de zomer van 2014 is de bouw gereed.
Boven de kliniek laten wij een aantal gastenverblijven bouwen, zodat vrijwilligers voor school en
kliniek onderdak hebben. Mede omdat “Wilde Ganzen ”meedoet, kunnen wij zonnecollectoren en
een eigen generator laten plaatsen. Kortom een voorbeeldproject voor Gambia.
De gemeente Lamin( staat) heeft toegezegd dat zij zorg zullen dragen voor de inrichting en
bemanning van de kliniek. Hoewel op het hoogste niveau goedgekeurd en getekend is dit voor ons
een onzeker punt. Voorlopig voordeel van de twijfel.
Zonder onze sponsoren zouden wij al deze zaken nooit kunnen verwezenlijken. Heel veel
ondersteuning krijgen wij van het SPB.
Maar ook de kerken dragen hun steentje meer dan bij. De 125 jarige “Maranatha kerk” voerde een
groot gedeelte van 2013 actie en overhandigde ons een cheque van € 4500,-- . De diaconie van de
PKN in Bodegraven stelde de opbrengst van hun “ Appleboom project” beschikbaar en maakte €
5500,-- over. De Sinterklaascentrale in Bodegraven schonk ons de opbrengst van hun actie en
maakte € 3500,-- naar ons over.
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Heel verheugend om te merken dat heel veel mensen ons project een goed hart toe dragen en bij
deze willen wij iedereen bedanken, die daaraan meegeholpen heeft.
Tot slot wil ik toch mijn bezorgdheid uitspreken over het feit dat het absoluut noodzakelijk is om
projecten als de onze te doen. In Gambia, een land wat door veel toeristen ( ook Nederlandse )
wordt bezocht. Een uur vliegen van de Canarische eilanden . Bij tijd en wijlen hebben de kinderen
niet voldoende te eten om over een deugdelijke opleiding maar te zwijgen. Laten wij hopen dat wij
nog een aantal jaren in staat zijn om dit noodzakelijke werk te doen en hopelijk is men ooit in staat
zelf de uitdagingen aan te gaan

Alphen aan den Rijn, 30 april 2014
Secretaris Stichting “Kinderen van Lamin”
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Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Balans per 31 december 2013

ACTIVA
€

31-12-2013
€

€

31-12-2012
€

Vlottende activa
Liquide middelen

1

Totaal

40.430

3.879

40.430

3.879

30.080

3.879

10.350

-

40.430

3.879

PASSIVA
Stichtingvermogen
Stichtingkapitaal
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

2

3

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

Staat van baten en lasten over 2013
€
Donaties
Lasten

2013
€

191.818
-165.000

4

Beheerkosten
Nettoresultaat

6

2012
€

€
14.313
-10.295

26.818

4.018

617

139

26.201

3.879

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Activiteiten
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.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, 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.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
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.
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.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
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 2013
Activa
Vlottende activa
1 Liquide middelen
ABN AMRO
ING

31-12-2013
€
40.430
-

31-12-2012
€
3.879

40.430

3.879

Passiva
2 Stichtingvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Stichtingkapitaal
€
3.879
26.201

Stand per 1 januari 2013
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2013

30.080

Kortlopende schulden
3 Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen kosten school
Accountantskosten

8

31-12-2013
€
10.000
350

31-12-2012
€
-

10.350

-

Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013
4 Lasten
Projectkosten

2013
€
165.000

2012
€
10.295

Projectkosten
Projectkosten ten behoeve van kliniek
Projectkosten ten behoeve van school

140.000
25.000

10.295

165.000

10.295

Alphen a/d Rijn, 30 april 2014
Ondertekening bestuur:

G. Bruijnes
voorzitter

C. Havenaar
secretaris

E.M. Havenaar-Kloosterman

E.J. van Vliet

ref: MA/IvK/140745
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I.A. Bruijnes-Dekker
penningmeester

