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VERSLAG 2012
Wat doet Stichting Westland4Gambia?
Na ruim twee jaar van voorbereidingen begint de reis van 7.500 km heel dichtbij te komen.
Februari aanstaande vertrekken we met zes auto’s richting Gambia!
Ons streven is dat onze Gambiaanse tandarts, vergezeld door zijn assistenten, elke middag met de
mobiele tandartspraktijk naar een van de vele scholen in Gambia reist. We verwachten dat de
tandarts en zijn assistenten per middag ongeveer 50 kinderen van hun tand- en kiespijn af kunnen
helpen. Tevens zullen de kinderen op deze scholen door middel van diverse materialen geïnstrueerd
gaan worden over het nut van tandenpoetsen, de gevolgen wanneer zij dit niet doen, het gebruik van
de tandenborstel en tandpasta. Na deze uitleg krijgen zij uiteraard een tandenborstel en een tube
tandpasta mee naar huis.

Fondswerving :
Om Gambia te bereiken en bovenstaande te starten is uiteraard geld nodig. Deze fondsen willen wij
werven door herhaling van diverse acties. Denk hierbij aan onder andere de Drive-In Bioscoop, het
Ritme van de Nazomer en andere kleinschalige evenementen. Tevens zal een deel van onze fondsen
gevormd moeten worden uit giften van particulieren en diverse lokale bedrijven en instanties.

Beheer van het vermogen :
Het beheer van ons vermogen wordt, in eigen beheer, door de penningmeester verzorgt.
Deze communiceert maandelijks de financiële stand van zaken tijdens de bestuursvergadering.
Tevens zal er, ieder eerste kwartaal van het jaar, een financieel overzicht inclusief begeleidend
schrijven op onze website, www.westland4gambia.nl, geplaatst worden.

Besteding van het vermogen :
Elke investering en/of betaling wordt binnen het bestuur overlegd. Bij uitzondering is ieder
bestuurslid vrijgesteld van overleg voor bestedingen tot € 250,00.
De voornaamste kosten welke wij komend jaar als stichting kunnen verwachten zijn als volgt :
Autoverzekeringen gedurende de reis
Brandstofkosten gedurende de reis
Loonkosten tandarts
Loonkosten assistent(e)
Brandstofkosten mobiele praktijk inclusief aggregaat
Verdovingen
Naalden
Tandenborstels
Tandpasta
Promotiemateriaal

Beloningsbeleid :
Alle bestuursleden werken op volledig vrijwillige basis. Het werk dat zij voor de stichting verrichten
wordt dus gedaan zonder dat daar enige beloning tegenover staat. Wel is er, voor bestuursleden,
een regeling met betrekking tot werkbezoeken, welke ook terug te vinden in de statuten van
Stichting Westland4Gambia.
Regeling werkbezoeken
Wanneer bestuursleden voor de stichting naar Gambia afreizen, bijvoorbeeld ter controle van het
project of het begeleiden van Nederlandse tandartsen, assistenten en/of mondhygiënisten wordt
de helft van de reis en het verblijf door de stichting vergoed. De overige 50%, eten en drinken komen
voor eigen rekening. Deze vergoeding is echter onder één voorwaarde. De reden van de reis moet
voor het merendeel bestaan uit het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de stichting.
Wanneer dit niet het geval is, denk hierbij aan een vakantie met het bezoeken van ons project,
is bovenstaande regeling uiteraard niet van kracht.

Verslag van uitgevoerde activiteiten :
11 februari 2012 :
Spinningmarathon
Op zaterdag 11 februari 2012 heeft, toen nog, Stichting 2men2gambia een spinningmarathon
georganiseerd. Deze spinningmarathon vond plaats in winkelcentrum ‘’De Tuinen’’ in Naaldwijk.
Rond twaalf uur werd het startschot door wethouder Bogaard gelost. Gedurende 3 etappes hebben
de deelnemers zich zowel mentaal als fysiek naar Gambia gefietst!
26 mei 2012 :
Drive-In Bioscoop
Op zaterdag 26 mei 2012 was het zover, de Drive-In Bioscoop. Een evenement dat in deze contreien
nog nooit plaatsgevonden heeft. Dit maakte de druk voor het bestuur, de teamleden en de
vrijwilligers extra groot. Het evenement verliep letterlijk op rolletjes en de reacties na de film waren
geweldig. We hebben wel gemerkt dat onbekend toch echt onbemind maakt. Dit tezamen met de
hoge investering is dit, zonder samenwerking met een hoofdsponsor, niet voor herhaling vatbaar.

24 juni 2012
Auto en Motor Puzzelrit
Een groep van bijna dertig auto’s stonden op zondag 24 juni klaar voor de start van de Auto en Motor
Puzzelrit. Een aantal teamleden hebben een hele mooie route uitgestippeld waar de deelnemers erg
van hebben genoten. Als afsluiting van de puzzelrit was er de mogelijkheid tot het nuttigen van een
maaltijd. Na gezellig met zijn allen getafeld te hebben iedereen weer huiswaarts en konden wij dit
evenement met een zeer goed gevoel afsluiten.

Juni t/m september 2012
Loterij
In de periode van juni tot en met september 2012 zijn alle teamleden, bestuursleden en overige
vrijwilligers druk geweest met het verkopen van loten. We waren zo goed als uitverkocht, een zeer
positief resultaat ! De uitreiking vond plaats gedurende het sponsordiner en alle prijzen zijn in de
week daarna persoonlijk door het bestuur overhandigd.
15 t/m 18 augustus 2012
Braderie Naaldwijk
Gedurende de braderie van woensdag 15 tot en met zaterdag 18 augustus hebben we met diverse
team- en bestuursleden een kraam bemand. Dit met als doel onze naamsbekendheid in het Westland
te vergroten. Tevens zijn er bij deze kraam Gambiaanse artikelen, loten en kaarten voor het diner
verkocht. Ook is er hier aan de kinderen gedacht. De kinderen mochten raden hoeveel
tandenborstels er in een grote vaas zaten. Aan diegene die er het dichtst bij in de buurt kwam is een
mooie prijs overhandigd.
29 september 2012
Sponsordiner en Veiling
Op zaterdag 29 september hebben we een uniek sponsordiner op poten gezet. Een zeer druk
bezochte avond waar ondanks de reeds extra beschikbare plaatsen nog tafels bijgezet moesten
worden. Gedurende deze avond werd het eten bereid door een aantal professionele koks waaronder
een kok van de SS Rotterdam. Tussen de gangen en na het diner zijn er gedoneerde items geveild
waarvan de opbrengst volledig ten gunste van de stichting kwam.

Financiële verantwoording :
Hieronder treft u het ‘’Vermogen’’ en het ‘’Bedrijfsresultaat’’ aan. Hiermee hopen wij u inzage te
geven in de bestedingen van het gedoneerde geld. Mochten over dit verslag vragen zijn dan kunt u
deze stellen per email, administratie@westland4gambia.nl.

