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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 2015 is wederom voor onze Stichting een  druk jaar geweest, we 

hebben spullen verzameld uit alle hoeken van Nederland, dat we daarbij 

vooral onze privé auto voor hebben gebruikt, is puur uit besparing gedaan. Op 

deze manier hebben we de kosten wederom weten te beperken en hebben 

we 2015 toch weer vrij positief kunnen afsluiten.  

Dieptepunt van onze stichting is wel dat beide geplande rommelmarkten niet 

zijn doorgegaan. Een gebrek aan standhouders en een miscommunicatie met 

de bezorger van de kramen, waren hier de oorzaak van. Al met al is dat voor 

onze stichting een schadepost van rond de €2.000,00 euro vanwege het mislopen van inkomsten.  

Maar ook hebben we positieve zaken te melden, zoals de zoektocht naar de benodigde financiën om 

de aankoop grond en nieuwbouw Nurseryschool in Kotu, te kunnen bekostigen. We zijn succesvol 

geweest met zoeken naar sponsors, er zijn bedrijven en stichtingen die zich als sponsors gemeld 

hebben. Met het afsluiten van 2015 hadden we een bedrag aan inkomsten van ruim € 5.500,00 

ontvangen, dit alles voor onze doelstellingen in Gambia, aankoop grond en de nieuwbouw van de 

school, te kunnen realiseren. We zijn er natuurlijk nog lang niet, maar hebben voor 2016 zeer goede 

hoop. 

Ook hebben we wederom een bestuurswisseling gehad, dhr. Rob  LaRondelle heeft wegens privé 

omstandigheden, zijn functie als secretaris zijnde ter beschikking gesteld. Direct zijn we op zoek 

gegaan naar een geschikte opvolger. Met directe ingang hebben we dan ook Henny Doorenbosch als 

secretaris aangesteld. Persoonlijk ken ik Henny uit mijn bestuursfunctie van een voetbalvereniging, 

na een verhelderend gesprek besloot Henny dan ook om de functie te aanvaarden. Verder hebben 

we weer nieuwe sponsors kunnen verwelkomen, zoals een sponsor van ruim 250 paar nieuwe 

sportschoenen, veel nieuwe clubs met tenues en andere materialen. Ook het nieuwe jaar zit vol met 

uidagingen, maar daarover het komend jaaroverzicht meer. 

Jan Vermeulen (voorzitter) 

mailto:info@gambiasport.nl
http://www.gambiasport.nl/
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Bestuurssamenstelling 

Naam    Functie     In functie sinds  

Jan Vermeulen   Voorzitter en oprichter   18-11-2009   

Nettie Tompson  Penningmeester   18-11-2009 

Henny Doorenbosch  Secretaris     22-01-2016 

Rob La Rondelle  Lid van bestuur    01-02-2014 

Ian Janssen   Lid van bestuur    16-09-2011 

Wil van Vroonhoven  Lid van bestuur (adviseur)  11-01-2012 

 

Nog altijd werkt onze Stichting met zogenaamde “regiovertegenwoordigers”. Zij vertegenwoordigen 

en promoten  onze Stichting in hun regio, wat voor ons zeer belangrijk is. Bekendheid is in het gehele 

land een must voor een succesvolle stichting zoals de onze. Zeker nu we nieuwe doelstellingen 

hebben, is bekendheid zeer belangrijk. 

 

Regiovertegenwoordiger Stichting Gambia Sport 

 

René van Baest  Regio Noord Brabant  

Nico Bakker   Regio Utrecht 

Perry Wanink   Regio Flevoland 

Susan Vrind   Regio Meppel 

Franky van de Velde  Regio Gent (België)  

 
Hans van Breukelen blijft Ambassadeur van Stichting Gambia Sport 

 

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

heeft onze stichting toegezegd om voorlopig  ambassadeur te blijven. Wij zijn 

trots op Hans zijn beslissing. 
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Uitgevoerde activiteiten in 2015 
 

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

leermiddelen. 

 Zoektocht naar Land voor school, succesvol afgerond. 

 2 Primary Scholen voorzien van school en leermaterialen. 

 Diverse Sportacademies voorzien van sportmaterialen. 

 Wederom 2 Jeugd toernooien georganiseerd in Gambia. 

 2 keer goederen naar Gambia verstuurd. 

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

 In Nederland en België met privé auto materialen opgehaald.  

 Alle goederen gesorteerd, verpakt en verstuurd naar Gambia. 

 Samen werken met BIS om financiën te vinden voor nieuwbouw Nursery School in Kotu. 

 Bedrijven benaderd voor financiële hulp nieuwbouw school 

 Materialen in Nederland en België verzameld 

 Kofferbak sale georganiseerd 

 2 rommelmarkten georganiseerd 

 Scholen en academies benaderd voor school en sport materialen 

 

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 

overbodige warme winter kleding doneren wij geregeld aan:  Stichting Hulp Polen/ Roemenie.  In ruil 

daarvoor ontvangen wij geregeld babykleding en speelgoed die we ook in Gambia doneren aan 

kraamklinieken en scholen. 

 

 

 

http://www.gambiasport.nl/
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Stichting Gambia Sport 
  

     

     

 

Financieel overzicht   2015 
 

     

     Ontvangsten 
  

Uitgaven 
 

     Beginsaldo 2015 10.219,17 
 

Bankkosten ING 111,14 

  
  

  - 

  
  

Website 89,96 

Giften en schenkingen 605,50 
 

  
   

  
Aanbetaling Land School 460,00 

Ontvangen voor nieuw- 
  

Aanbetaling crowdfunding 50,00 

Bouw Nursery school 5.500,00 
 

Transportkosten 
containers 1.885,00 

  
  

Vistaprint 34,88 

   
Kerstzegels 38,40 

   
  

 

   
Eindsaldo 2015 13.655,29 

   
  

 

 
========= 

  
======= 

 
16.324,67 

  
16.324,67 

     

     beginsaldo 2016 13.655,29 
   

     

      
 
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 2015 onze uitgaven in de hand kunnen 
houden, en het jaar 2015 vrij positief kunnen afsluiten. 
 
 
 
 
Om financiële inkomsten speciaal voor de Nurseryschool duidelijk op papier te hebben, 
vermelden wij de inkomsten bestemd voor de stichting en bestemd voor de school apart. 
 
Totale inkomsten Stichting 2015    Totale inkomsten school 2015
    

€ 605,50       € 5.500,00 
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Doelstellingen 2016 
 
 
De doelstellingen voor het komend jaar liggen weer iets hoger, onze plannen zijn: 
 
 

1 Voldoende financiën verzamelen voor nieuwbouw Nursery School 
2 Samenwerken met Crowd Fundingen en Bureau Internationale Samenwerking (BIS) dit 

om de benodigde financiën te verzamelen voor nieuw bouw Nursery School 
3 Gaan samenwerken met Wilde Ganzen met als doel financiële ondersteuning 
4 Bedrijven benaderen voor financiële ondersteuning van de school 
5 Samenwerken in Gambia met Yong People Whithout Borders 
6 Aankoop grond in Kotu voor bouw Nursery School afronden 
7 Blijven samenwerken met  bevriende Stichtingen 
8 Minimaal 1x per jaar een Rommelmarkt of kofferbak sale organiseren 
9 Minimaal 2 x per jaar materialen naar Gambia blijven sturen 
10 Ook clubjes en arme gezinnen in compounds blijven helpen 
11 Ziekenhuizen en kraamklinieken blijven helpen met materialen 
12 Persoonlijk in Gambia de spullen blijven verdelen 
13 Sportacademies en scholen blijven ondersteunen met sport en school materialen 
14 Extra publiciteit in dagbladen en op sociaal media zoals internet, Twitter en FaceBook 
15 Minimaal 4 x per jaar een bestuursvergadering houden 

 
 

 


