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Adresgegevens  

 

Naam:    Stichting Gambia Sport 

Correspondentieadres:  Kornoeljelaan 5 

5643 CD Eindhoven 

Telefoon:   031 (0)650 500 815 

E-mail:    info@gambiasport.nl 

Naam bankrekening:  Stichting Gambia Sport  – Eindhoven 

IBAN:      NL73.INGB.00046.98550 

BIC:      INGBNL2A 

K.v.K. Eindhoven:  172 682 88 

RSIN Nummer:   821 530 380 

Website:   www.gambiasport.nl 

__________________________________________________________________________________ 

Voorwoord 

Het jaar 2014 is voor onze Stichting een hectisch jaar geweest, een jaar van 

hoogtepunten, dieptepunten en een jaar van successen. Van onze 

doelstellingen over het jaar 2014 hebben we een voldoende gescoord, ook 

van onze financiële doestellingen kunnen we alleen maar zeggen, dat we 2014 

positief hebben afgesloten.  

Met het organiseren van een rommelmarkt, met inkomsten van € 800,00  en 

de gedeelde Benefietavond die we samen met “Stichting Gambia Team” in het 

Willem II stadion hebben gehad, heeft een gedeelde opbrengst opgeleverd 

van € 4.406,00. Onze ambassadeur Hans van Breukelen, die tevens op deze geweldige avond 

aanwezig was, heeft deze avond nog extra glans gegeven door een mooie toespraak  te houden. 

De spullen die wij naar Gambia verzonden hebben, hebben in Gambia alleen maar positieve reacties 

opgeleverd. Onze inzet om de kinderen in Gambia te helpen met school onderwijs, discipline en om 

de kinderen van straat af te houden, begint zijn vruchten af te werpen. Door deze ontwikkeling 

hebben sommige academies in Gambia, spontaan hun naam gewijzigd, voorbeelden zijn er zoals:     

FC Breukelen, Footbal Academie, OJC Footbal Academie, en PSV Footbal Academie. 

Ook de scholen die wij voorzien van leermaterialen, hebben een toename van leerlingen gekregen, 

het onderwijs krijgt mede door onze inbreng een flinke boost. Verder is toch wel enigszins een 

dieptepunt de aanstaande sluiting van de Yarusu Nursery School in Kotu. Juist deze Nursery School 

steunen wij al jaren, weliswaar via onze Stichting met materialen en wij zelf met privé geld. Echter 

deze school is afgekeurd door de regering en moet gesloten worden. Wij hebben daarom besloten 

om financiële sponsors te zoeken en een nieuwe school te gaan bouwen. Onze doelstellingen voor 

komende jaren zijn daarom uitgebreid met het zoeken naar financiële sponsors en het bouwen van 

een nieuwe Nursery school in Kotu. 

Jan Vermeulen (voorzitter) 
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Bestuurssamenstelling 

 

Jan Vermeulen   Voorzitter en oprichter    

Nettie Tompson  Penningmeester   

Rob LaRondelle   1
ste

 Secretaris 

Henny Doorenbosch  2
de

 secretaris (AI) 

Ian Janssen   Lid van bestuur 

Wil van Vroonhoven  Lid van bestuur (adviseur) 

 

Onze Stichting werkt ook met zogenaamde “regiovertegenwoordiger”. Zij vertegenwoordigen en 

promoten  onze Stichting in hun regio. 

 

Regiovertegenwoordiger Stichting Gambia Sport 

 

René van Beast  Regio Noord Brabant  

Jan Rooijakkers  Regio Eindhoven 

Nico Bakker   Regio Utrecht 

Perry Wanink   Regio Flevoland 

Susan Vrind   Regio Meppel 

Franky van de Velde  Regio Gent (België)  

 

 

Hans van Breukelen Ambassadeur van Stichting Gambia Sport 

 

Sinds 2012 is Hans van Breukelen de ambassadeur van onze Stichting, Hans 

heeft met een filmploeg van Geert Hoes reeds onze werkzaamheden in 

Gambia bekeken. Een prachtige promofilm is het resultaat van een zeer druk 

weekend met de gehele film ploeg. Wij zij er trots op dat Hans onze 

ambassadeur  is geworden. 



 
4 

 

Uitgevoerde activiteiten in 2014 

 

• 3 Nursery scholen voorzien van schoolmaterialen, zoals laptops, schriften, boeken en andere 

leermiddelen. 

• 2 Primary Scholen voorzien van school en leermaterialen. 

• Diverse Sportacademies voorzien van sportmaterialen. 

• 2 Jeugd toernooien georganiseerd in Gambia. 

• 2 keer in 2014  goederen naar Gambia verstuurd. 

• Persoonlijk de goederen verdeeld onder de scholen, academies en arme gezinnen. 

• In Nederland en België materialen opgehaald.  

• Alle goederen gesorteerd, verpakt en verstuurd naar Gambia. 

• 1 rommelmarkt georganiseerd 

• Benefietavond georganiseerd in Willem II Stadion 

 

Doelstelling van activiteiten in 2014 

• Voldoende financiën verzamelen voor transportkosten te bekostigen 

• Materialen in Nederland en België ophalen 

• Minimaal 1 en maximaal 2 rommelmarkten organiseren 

• Scholen en academies blijven voorzien van school en sport materialen. 

• We hebben 4 sport academies voorzien van sport materialen 

• We hebben 1 dames toernooi en 1 jeugd toernooi georganiseerd 

 

Publiciteit Stichting 

We zoeken regelmatig contacten met mogelijke sponsors via het sociale medium, zoals FaceBook en 

Twitter. Ook gaan we meer aandacht aan de nieuwsbrieven besteden. Hoofdsponsors worden via dit 

medium op de hoogte gebracht en gehouden. Ook wordt er bij sponsorwebsites veel aandacht 

besteed aan onze doelstellingen en onze werkzaamheden. Verder is onze website 

www.gambiasport.nl up to date, belangstellende kunnen via deze site veel informatie inwinnen.   

 

Externe contacten van de Stichting 

Omdat we ook goederen aangeboden krijgen waar we in Gambia niets mee kunnen doen, hebben we 

uitgebreide contacten met , Stichting Gamrupa, Stichting Help Gambia Te Leren,  Stichting Wilko en 

voor overbodige warme winter kleding doneren wij geregeld aan:  Stichting Hulp Polen/ Roemenië 
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Benefietavond in Willem II stadion. 

 

 

 

 

Op 3 oktober 2014, hebben we een 

grandioze Benefietavond gehouden in het 

Willem II stadion in Tilburg. Onze 

regiovertegenwoordiger René van Baest 

heeft zich tot het uiterste ingezet om deze 

avond, die plaatsvond in het  Willem II 

stadion in Tilburg, te organiseren. 

 

We hebben de benefiet samen met 

Stichting Gambia Team georganiseerd, 

gezamenlijk hebben we dan ook 

veilingstukken gezocht. Onder de veiling 

hamer kwamen o.a. fietsen, 

vuurwerkpakketten, levensmiddelen, 

schoenen, fotoshots,  vleespakketten, een ballon vaart, bouwen van website en vele andere niet 

onbelangrijke kavels. 

 

Hoogtepunten waren toch wel het arrangement wat Hans van Breukelen aanbood, een VIP 

behandeling met etentje voorafgaande aan de wedstrijd PSV – Willem II, en de 

waarde check van Driessen HRM uit Helmond die een bedrag van 1000,00 euro 

schonk. Er was verder een optreden van Gino Politi en de veilingmeester was 

Clemens van Bracht. 

 

Ondanks zijn zeer drukke agenda, was onze ambassadeur Hans van Breukelen 

ook op deze benefietavond aanwezig. Hans nam de tijd om een uiteenzetting te 

geven aan de aanwezige sponsors en bezoekers over het waarom het belangrijk 

was dat deze veiling er was. Hans had namelijk, op uitnodiging, onlangs Gambia 

bezocht en zelf gezien wat wij voor de jeugd en scholen in Gambia doen.  

 

Nadat Hans de perfecte uiteenzetting gegeven had, is de Benefietavond positief afgesloten, de 

financiële opbrengst staat in het Financiële verslag gemeld. 
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Financieel Jaarverslag 2014 

 

     Ontvangsten 

  

Uitgaven 

 

     Beginsaldo 01-01-2014  6.935,73 

 

Bankkosten ING 98,98 

Rommelmarkt 800,00 

 

Kamer van Koophandel - 

  

  

Website 89,96 

Giften en schenkingen 995,00 

 

  

 Opbrengst 

benefietavond 3.906,00 

 

  - 

  

  

  

 

      

 

Transportkosten 

containers 1.521,25 

      

 

Vistaprint 40,95 

   

Stichting Gambia Team 500,00 

   

diverse kosten 

 

   

Kerstkaarten en zegels 166,42 

   

Eindsaldo 31-12-2014 10.219,17 

 

  =========  

  

======= 

 

12.636,73 

  

12.636,73 

     

     

     

     Beginsaldo 01-01-2015 

 

10.219,17 

  

      

Toelichting uitgave 

 

Omdat wij zeer veel met privé geld doen en uiterst voorzichtig zijn om geld van de stichting 

uit te geven, hebben we nog altijd een positief saldo op onze rekening staan. 

Door deze interne bezuinigingen hebben we ook in 2014 onze uitgaven in de hand kunnen 

houden, en het jaar 2014 positief kunnen afsluiten. 

 

 

Uitgaven 2014 

 

Transportkosten containers       1.521,25 

Diverse uitgave        707,37 

Bankkosten          98,98 

Kosten website         89,96 

 

Totale uitgave in 2014       2.417,56 

 

 

 



 
7 

 

Doelstellingen 2015 

 

 

De doelstellingen voor het komend jaar liggen iets hoger, wat zijn onze plannen: 

 

 

1 Voldoende financiën verzamelen voor nieuwbouw Nursery School 

2 Aankoop grond in Kotu voor bouw Nursery School 

3 Samenwerken met Crowd Fundingen en Bureau Internationale Samenwerking (BIS) dit 

om de benodigde financiën te verzamelen voor bouw Nursery School 

4 Extra financiële sponsors zoeken 

5 Scholen gaan betrekken in onze plannen door lezingen te houden 

6 In Gambia bezoeken brengen aan minister van sport en onderwijs  

7 Blijven samenwerken met  bevriende Stichtingen 

8 Minimaal 2x per jaar een Rommelmarkt organiseren 

9 Minimaal 2 x per jaar container met materialen naar Gambia blijven sturen 

10 Ook clubjes en arme gezinnen in compounds blijven helpen 

11 Persoonlijk in Gambia de spullen blijven verdelen 

12 Sportacademies en scholen blijven ondersteunen met sport en school materialen 

13 Extra publiciteit in dagbladen en op sociaal media zoals internet, Twitter en FaceBook 

14 Minimaal 4 x per jaar een bestuursvergadering houden 

 

 

 


