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BESTUURSVERSLAG
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting 2Bab Foundation. Met dit verslag willen wij als
bestuur van de stichting verantwoording afleggen over onze activiteiten in het boekjaar
2017 en onze voornemens voor de nabije toekomst kenbaar maken.
A. Gegevens
Statutaire naam
Vestigingsplaats
KvK nummer
Fiscaal nummer
Postadres
Telefoonnummer
Email

Stichting 2Bab Foundation
Naarden
32119452
8172.52.381
Godelindeweg 22, 1412 HD Naarden
+31651617181
info@2BaB.org

B. Doelstelling en beleid
De stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, microkrediet faciliteiten en accountability in landen in ontwikkeling. De
stichting probeert haar doel te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden, het
faciliteren ten behoeve van genoemde doelen en het organiseren, verwerven en beschikbaar stellen van knowhow.
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel
32, lid 1, onderdeel 3 en artikel 33, lid 1, onderdeel 4 Successiewet 1956; de het algemeen nut beogende instelling-rangschikking met alle bijbehorende fiscale consequenties.
Ook werd, om belastingvrije importen te kunnen realiseren, een zusterstichting opgericht,
samen met de vrouwenvereniging op het eiland Jinack.
Deze NGO is genaamd Kutejumbulu/2BaB Foundation en werd op 18 mei 2007 ingeschreven in het Registrar General van The Ministry of Justice te Gambia onder nummer
268/2007 alsmede onder nummer 0710536717 bij de Gambia Revenue Authority.
C. Bestuur
Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
Naam

Functie

Gerd Hoffmann
Bob Vlietstra
Hans Belou
Jacqueline van der Ploeg

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Vrijwilligster/assistent
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D. Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen enkele beloning voor haar werkzaamheden. Alle beheers- en
reiskosten zijn afgedekt door stortingen van het eigen bestuur.
E. Activiteiten in 2017
De stichting is, opgericht in 2006, in eerste instantie gericht op activiteiten in The Gambia
in West-Afrika.
Het eerste grote project van de stichting was, na levering van een Toyota Landcruiser in
2008 , het realiseren van een 10beds-kliniek op dit eiland in Gambia. De kliniek werd in
juli 2009 in gebruik genomen en functioneert uitstekend.
Tegelijkertijd gingen we een samenwerking met het Ministry for Education (MoBSE) aan,
vanwege het nauwelijks bestaan van onderwijs op Jinack. Nu in 2017 werken er meer
dan achttien leraren, die inclusief het hoofd van de school, in een in 2012 nieuw opgeleverd appartement-gebouw wonen, lokale leraren uitgezonderd.
In 2010 begon een ander project: het Bakindiki Koto Farm project. Een moeizaam en taai
project voor de vrouwen van de Kutejumbulu vereniging. Het grote project werd eind 2016
stopgezet, vooral ook door gebrek aan medewerking van lokale jeugd. In 2017 werd op
kleine schaal aangevangen met een maisproject; hoewel de opzet redelijk was werd er
verlies geleden t/o de investering in zaad, mest en transport kosten.
In 2014 werd, toen het onderwijs inmiddels goed liep, wederom met MoBSE aangevangen
met het (ver)bouwen van schoolgebouwen. De overheid leverde een nieuw gebouw met
drie lokalen, wij een nieuw gebouw met vijf. Beide partijen leverden een toiletblok met 6
toilets. Vervolgens werd door ons een nieuw dak op een bestaand gebouw en een omheining geplaatst, het schoolterrein beplant. In 2016/2017 vond een grootscheepse renovatie van een vierde gebouw plaats, aangevuld met een Bantaba, een openlucht meetinghall. Inmiddels is de school “gegroeid” van Basic, naar Secondary Basic en vervolgens
naar Upper en Senior Secondary School!
In 2017 werd aangevangen met de levering van schoolmaterialen: schoolboeken voor alle
12 klassen en hulpmiddelen voor de vakken Agriculture, Science en Home Science. In die
laatste vakken werden begin 2018 voor het eerst examens afgelegd op Jinack zelf.
Nieuwe plannen voor 2018 voorzien in schoolboeken die nog niet voorhanden zijn op
school.….
Ook wordt in 2018 begonnen met de bouw van een Office-House op het vasteland, weer
door onze vaste bouwpartner in The Gambia, Stichting Bouwen. Het zal bestaan uit kantoorruimte en archief voor de lokale zusterstichting Kutejumbulu/2BaB Foundation, genoeg ruimte voor ontmoetingen en extra slaapkamers voor studenten van Jinack die onderdak benodigen als ze studeren op het vasteland. Het zal worden bewoond door de
familie van de lokale secretaresse.
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Over deze en de verdere activiteiten wordt periodiek gerapporteerd op de nieuwspagina’s
van de diverse activiteiten/projecten op onze website www.2BaB.org.

Stichting 2Bab Foundation
Voorzitter bestuur
Gerd Hoffmann
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BALANS PER 31 DECEMBER
ACTIEF

2016

2017
€

€

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN
Lening

-

606

LIQUIDE MIDDELEN
Kas
Bank

204
45.800

432
14.771

TOTAAL

46.004

15.809

EIGEN VERMOGEN

46.004

15.809

TOTAAL

46.004

15.809

PASSIEF

1
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2017
€
BATEN
Giften toegezegd en ontvangen
Giften toegezegd en nog te ontvangen
Ontvangen subsidies
Baten gezamenlijke acties

Kosten schoolproject
Donaties aan Kutejumbulu

2016
€

€
18.600
30.000
2.978

21.500
17.000

51.578

38.500

9.061
2.302

LASTEN
Reis-, beheers- en overige lasten
saldo

2

€

18.639
13.297
11.363

31.936

40.215

6.564

9.415

15.265

30.800

-8.701
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TOELICHTING
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen
c.q. nominale waarden. Baten worden genomen op het moment dat deze zijn gerealiseerd; lasten worden genomen zodra deze bekend zijn.

BATEN
Deze worden verantwoord in het boekjaar waarin de gift en/of subsidie is toegezegd danwel ontvangen. Giften zijn afkomstig van bedrijven en particulieren.

LASTEN
De kosten worden berekend op basis van de verkrijgingsprijs. Alle beheers- en reiskosten
zijn afgedekt door stortingen van het eigen bestuur.
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