Stichting Hope voor Afrika

Jaarverslag van de Stichting Hope voor Afrika over het kalenderjaar 2015/2016

1. Oprichting en doel van de stichting
Op 11 november 2015 is de akte van oprichting van de “Stichting Hope voor Afrika “
gepasseerd bij De Rivieren notarissen te Werkendam. De stichting is gevestigd te
Nieuwendijk. In aanloop naar de oprichting zijn door de aspirant bestuursleden de nodige
stukken aangeleverd om het opmaken van de akte mogelijk te maken. Op 12 november 2015
is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64536793.
Doel van de stichting is het bestrijden van armoede in Afrika door materiële en immateriële
hulpverlening middels voorzieningen ter bevordering van onderwijs en projecten met
betrekking tot inkomensverbetering en alles wat daarmee verband houdt. Bij de
belastingdienst is de ANBI-erkenning aangevraagd en verkregen onder nummer
RSIN/fiscaal(identificatie)nummer 8857 08 931
Alle voorbereidingen voor de oprichting van de stichting en daarmee verband houdende
werkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer S. Flikweert te Nieuwendijk.
2. Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestaat uit de dames M.A. Wittekoek-den Dekker, lid en B. van Berkel-Meijer,
lid en de heren J.H.E. Tinke, voorzitter; C.van der Leek, penningmeester en L. van Beveren,
secretaris.
De heer S. Flikweert zal als adviseur optreden, en waar nodig het bestuur ondersteunen bij
de werkzaamheden.
3. Vergaderingen
Omdat de stichting laat in het kalenderjaar 2015 is opgericht, is dit jaarverslag opgesteld over
de jaren 2015 en 2016. Dat de verslaglegging over deze periode plaats vindt is vastgelegd in
de slotverklaringen van de oprichtingsstatuten. Er heeft in 2015 slechts een vergadering
plaats gevonden. Op 22 december 2015 kwam het bestuur voor de eerste maal bijeen om
met elkaar kennis te maken en de eerste werkafspraken te maken. In deze vergadering is
onder andere besloten de heer Stoffel Flikweert toegang te verlenen tot inzage in de
inkomende en uitgaande betalingen.
Op 24 februari 2016 heeft een gesprek plaats gevonden met Gertjan en Kate Flikweert. In dit
gesprek is om nadere verduidelijking gevraagd over diverse zaken. Op 7 september 2016
heeft een volgende vergadering plaats gevonden, waarbij Gertjan Flikweert aanwezig was. In
deze bijeenkomst zijn de beginafspraken over het vertrek naar Oeganda te bespreken. In de
vergadering van 23 november 2016 is over een vertrek van Gertjan en Kate in januari 2017
gesproken.
4. Activiteiten
a. In 2015 en in 2016 zijn zogenaamde Sinterklaasacties en Kerstacties georganiseerd. Bij
deze acties zijn aan vrienden en bekenden brood- en banketwaren ten verkoop
aangeboden. De winst van deze verkoop is ten goede gekomen aan de stichting.

b. Daarnaast in er een zogenaamde rommelmarkt georganiseerd in de Christelijke
Gereformeerde kerk van Gorinchem op 28 mei 2016. Veel vrijwilligers hebben tijd
beschikbaar gesteld bij de opbouw en de verkoop. De familie Flikweert te Nieuwendijk
heeft veel werk verzet om deze acties organisatorisch mogelijk te maken en te houden.
c. Op zondag 18 september 2016 heeft in de Christelijke Gereformeerde kerk van
Gorinchem de uitzenddienst van Gertjan en Kate als Diaconaal Missionair werkers van de
Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland plaats gevonden.
d. Gertjan en Kate hebben tijdens hun verblijf in Nederland in februari 2016 en september
2016 veel werk verzet om bij particulieren, kerken en andere instellingen financiële
ondersteuning voor hun werkzaamheden te krijgen.
e. In het blad Doorgeven (zendingsblad van de Christelijke Gereformeerde kerken in
Nederland) van september 2016 is een artikel van twee pagina’s aan de passies en
talenten van Gertjan en Kate gewijd waardoor hun werkzaamheden ook binnen het
landelijk kerkverband de aandacht kreeg.
f. Na presentaties in meerdere kerken in de regio Gorinchem hebben deze kerken
financiële steun voor de werkzaamheden van Gertjan en Kate toegezegd.
g. De website is actief en wordt door Gertjan bijgehouden op actualiteit.
h. Voor Gertjan en Kate is in Oeganda een goede twee hands auto aangeschaft.
i. De penningmeester zond de bestuursleden elk kwartaal een financieel overzicht.
5. Financiën
Bij de oprichting van de stichting is bij de Rabobank een rekening geopend. Het eerste
boekjaar zal lopen van de datum van oprichting tot en met 31 december 2016. Gedurende
deze periode zijn door acties en donaties gelden binnen gekomen, waardoor het mogelijk
was voor Gertjan en Kate een auto in Oeganda te kopen.
Voor de financiële verantwoording wordt verder verwezen naar de jaarstukken van de
penningmeester.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 april 2017
De voorzitter,

De secretaris,

J.H.E. Tinke

L. van Beveren

