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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 
2020 en onze voornemens voor de nabije toekomst kenbaar maken. 

A. Gegevens

Statutaire naam   Stichting 2Bab Foundation 
Vestigingsplaats   Naarden 
KvK nummer    32119452 
Fiscaal nummer   8172.52.381 
Postadres    Godelindeweg 22, 1412 HD Naarden 
Telefoonnummer   +31651617181 
Email     info@2BaB.org 

B. Doelstelling en beleid

De stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van gezondheidszorg, jeugd-
zorg, onderwijs, microkrediet faciliteiten en accountability in landen in ontwikkeling. De 
stichting probeert haar doel te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden, het faci-
literen 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 alge-
meen 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 inge-
schreven 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 Voorzitter

Bob Vlietstra Penningmeester

Hans Belou Secretaris

Jacqueline van der Ploeg Vrijwilligster/assistent

mailto:info@2BaB.org
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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 2020

De stichting is, opgericht in 2006,  in eerste instantie gericht op activiteiten op het eiland 
Jinack, in The Gambia in West-Afrika.  

De eerste projecten van de stichting waren levering van een Toyota Landcruiser in 2008, 
daarna het realiseren van een 10 beds-kliniek, in juli 2009 in gebruik genomen en uitste-
kend functionerend. 

Tegelijkertijd gingen we een samenwerking met het Ministry for Education (MoBSE) aan. 
Schoolgebouwen werden gerealiseerd en gerenoveerd en een Bantaba, een openlucht 
meeting-hall, geplaatst. Nu, in 2020, werken er meer dan twintig leraren, die allen in een 
nieuw opgeleverd appartementgebouw wonen, lokale leraren uitgezonderd.  

Vanaf 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. 
De school was inmiddels erkend door de WAEC, de West African Examination Council. In 
2018 werd  voorzien in de resterende schoolboeken , werden extra boekenkasten en 
werk-tafels en krukken geleverd, gaasmateriaal voor de omheining en zaad voor de 
schooltuin en werd de gehele elektra-installatie vervangen van het Teachershouse; met 
een 8-tal-solarpanels, adequate accu’s en randapparatuur.  

Ook werd in 2018 begonnen met de bouw van het Office-House die in mei 2021 is opge-
leverd. Het bestaat uit kantoorruimte, opslag en archief voor de lokale zusterstichting Kut-
ejumbulu/2BaB Foundation én extra slaapkamers voor studenten van Jinack die onderdak 
benodigen als ze studeren op het vasteland. Het wordt bewoond en beheerd door de fa-
milie van de lokale secretaresse. De bouw werd overigens in 2019 onderbroken door het 
overlijden van de echtgenoot van de secretaresse, maar de bouw is in de loop van 2020 
weer ter hand genomen. 

In 2019 werd een dubbele watertoren geplaatst en waterleiding gelegd, zodat nu naast de 
schooltuin ook het leraren-gebouw  van stromend water is voorzien. Ook werd in 2019 
een renovatieproject uitgevoerd van  de Jinack Community Clinic; het dak werd geheel 
vernieuwd en de solar batteries werden vervangen. 

In 2019 werd aangevangen met Family-projects; gerichte ondersteuning  voor medische 
hulp en voeding voor gezinnen/compounds; voor zowel inwoners van Jinack als het vaste 
land. 

In 2020 werd dit project uitgebreid met vaste leveranties van rijst; ivm door de door Coro-
na ontstane financiële kritieke situatie: het totale gebrek aan toerisme. Inmiddels voorzien 
wij een twaalftal family-compounds, meestal bestaand uit meerdere gezinnen uit meerde-
re generaties. 
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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 

http://www.2Bab.org
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BALANS PER 31 DECEMBER 

ACTIEF
2020 2019

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN

Kas 650 131

Bank 16.584 42.516

TOTAAL 17.234 42.647

PASSIEF

EIGEN VERMOGEN 17.234 42.647

TOTAAL 17.234 42.647
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STAAT VAN BATEN  EN LASTEN 

2020 2019

€ € € €

BATEN

Giften toegezegd en ontvangen 37.800 23.580

Giften toegezegd en nog te ontvangen - -

Baten gezamenlijke acties - 4.997

37.800 28.577

Kosten clinic 6.002 8.172

Microkrediet - -542

Kosten Family Projects 670 2.241

Kosten office/house projects 49.126 -

Donaties aan Kutejumbulu 4.350 4.151

60.148 14.022

-22.348 14.555

LASTEN

Reis-, beheers- en overige lasten 3.065 7.168

saldo -25.413 7.387
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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 dan 
wel 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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