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Jaarverslag 2010
In 2010 is het waterproject afgerond. Het project is in 2010 een iets andere weg
ingeslagen. In plaats van het water naar één groot reservoir te pompen is
gekozen voor het plaatsen van meerdere kleinere waterreservoirs waar op
gezette tijden water naar toe gepompt wordt. Vanuit deze reservoirs wordt het
water verkocht aan de dorpsbewoners. Dit loopt goed en de balans van het
waternet is in 2010 afgesloten met een positief resultaat van € 650,00. (de
verkoop is gestart in oktober 2010) Dit geld wordt gebruikt door het waternet
voor onderhoud en reparaties van het leidingennet. Vanuit de stichting is een
bedrag voor onvoorziene kosten gereserveerd van € 5.000,00.
Ook afgelopen jaar hebben wij diverse donaties ontvangen van vaste en
incidentele donateurs, waarvoor onze dank. Dankzij deze donaties kunnen wij
ons werk in Tanzania voortzetten. Ook vanuit Livit Orthopedie krijgen wij
maandelijks een donatie binnen van medewerkers die een vast bedrag van hun
salaris aan onze stichting doneren.
De Open Tuinendagen in de Beemster is een jaarlijks terugkerend evenement
waar wij aanwezig zijn. De verkoop van Tanzaniaanse hapjes en kunst samen
met opbrengst van de verkoop van plantjes, drankjes en entree (gedoneerd door
de eigenaren van de tuin waar wij mogen staan) waren afgelopen jaar goed voor
een bedrag van ruim € 1.200,00.
Het Pascal College in Zaandam organiseerde een avond ‘Fashion & Food’ ten bate
van de stichting. Leerlingen verzorgden een prachtige modeshow en de stichting
zorgde voor de hapjes. De opbrengst van deze avond bedroeg €930,00
De website werd vernieuwd. Na nog enkele aanpassingen zal deze binnenkort op
orde zijn en hopen we de informatie op deze manier actueel te houden.
Tot slot is er een bestuurswisseling geweest. Het bestuur bestaat nu uit de
volgende personen:
Mage Bachoo – Voorzitter
Antie Kaan– Secretaris
Sidney Veltman– Penningmeester
Eveline Lowie- bestuurslid
Nico Lowie- bestuurslid
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Financieel overzicht 2010
Debet
van
tot

Credit
1-1-2010
31-12-2010

inkomsten uit verkopen
donaties
vaste donateurs
incidentele schenkingen
aanvulling uit spaarrekening

1.819,56

€
SALDI per 1-1-2011
Rekening Courant ING
Spaarrekening ING

972,00
1.298,50
286,81
4.376,87

€ 5.102,31
€ 20.901,96

van
tot

1-1-2010
31-12-2010

bankkosten
kosten KvK
kosten communicatie met TZ
Waterproject TZ

€ 100,11
€
26,14
€ 150,62
€ 4.100,00
€ 4.376,87

