Beste bezoeker,
Als het bestuur van Stichting Westland4Gambia vinden wij eerlijkheid en transparantie van onze
stichting zeer belangrijk. Graag zouden wij dan ook een aantal zaken met u delen, deze treft u
hieronder.
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VERSLAG 2013
Wat doet Stichting Westland4Gambia ?
Na ruim drie jaar van voorbereidingen en een reis van 7500km was het 1 maart 2013 zover.
Onze mobiele tandartspraktijk gearriveerd in Gambia en de Gambiaanse tandarts met assistente
officieel in dienst.
Onze tandarts reist elke middag (op werkdagen) vergezeld door zijn assistente met de mobiele
tandartspraktijk naar een van de vele scholen in Gambia. Hier worden door de tandarts en zijn
assistent per middag wel 60 tot 70 kinderen verlost van hun tand- en kiespijn. Tevens worden de
kinderen op deze scholen door middel van diverse materialen geïnstrueerd over het nut van
tandenpoetsen, de gevolgen wanneer zij dit niet doen en het gebruik van de tandenborstel en
tandpasta. Na deze uitleg krijgen zij uiteraard een tandenborstel en een tube tandpasta mee naar
huis.

Fondswerving :
Om bovenstaande voort te kunnen zetten en wellicht door te groeien naar een tweede praktijk (vast
en/of mobiel) is uiteraard geld nodig. Deze fondsen blijven wij werven door herhaling van diverse
acties. Denk hierbij aan onder andere het Sponsorontbijt, 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 zal
maandelijks de financiële stand van zaken communiceren 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 welke door de stichting gedaan moet worden wordt binnen het
bestuur overlegd. Bij uitzondering is ieder bestuurslid vrijgesteld van overleg voor bestedingen tot
€250,00.
De voornaamste kosten welke wij als stichting kunnen verwachten zijn als volgt :
 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. De stichting heeft echter wel
werknemers in dienst, dit zijn de tandarts en een assistent(e). Zij worden maandelijks, door de
stichting, marktconform betaald.


Gambiaanse tandarts :



Gambiaanse assistent(e) :

Omgerekend ongeveer €120,00 per maand
(afhankelijk van de actuele wisselkoers)
Omgerekend ongeveer €30,00 per maand
(afhankelijk van de actuele wisselkoers)

Wel is er, voor bestuursleden, een regeling met betrekking tot werkbezoeken, deze is tevens terug te
vinden in de statuten van Stichting Westland4Gambia.
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 :
2 februari 2013 :
Sponsoravond
Op zaterdag 2 februari heeft Stichting Westland 4 Gambia een sponsoravond bij Eenden Verhuur
Westland georganiseerd. Deze avond stond in het teken van het bedanken van sponsoren, familie en
vrienden. Deze waren in grote getalen aanwezig. Gedurende deze avond is er een korte presentatie
door de voorzitter gehouden en was er voldoende tijd om alle auto’s te bekijken en de teams een
goede reis te wensen. Tevens was er een laatste mogelijkheid om een bijdrage aan de reis en de
projecten te leveren.
16 februari 2013 :
Vertrek reis 2013
Op zaterdag 16 februari was het zover, het vertrek! Rond half 10 stonden alle teamleden inclusief
auto’s tezamen met tandarts Arjan Starrenburg, Alphons de Wit en Burgemeester Sjaak van der Tak
omringd door veel familieleden, vrienden en kennissen op het Wilhelminaplein te Naaldwijk. Na een
vrolijke en bewegelijke zumba demonstratie begon het officiële gedeelte. Na de interviews van de
teams door Alphons de Wit kwam Arjan Starrenburg aan het woord over de samenwerking tussen de
tandartsen en Stichting Westland 4 Gambia. Hierna kwam het afscheid nemen van partners, familie,
vrienden en kennissen. Toen alle motoren liepen werd het officiële startschot door burgemeester
Sjaak van der Tak gegeven en gingen we op reis !
31 augustus 2013 :
Sponsorontbijt
Op zaterdagochtend 31 augustus vond er een uniek evenement plaats op het Wilhelminaplein te
Naaldwijk, namelijk het sponsorontbijt ! Vanaf 8.00 uur kon iedereen gezellig aanschuiven voor een
heerlijk ontbijt wat onder andere bestond uit jus ‘d Orange, diverse soorten brood, verse kaas en
vleeswaren, eitjes, koffie, melk enz. Daarnaast was er ook livemuziek en werd de promotiefilm van
de stichting getoond. Na het ontbijt konden de bezoekers een rondje langs de braderie lopen of een
zomerbloemententoonstelling in De Oude Kerk bekijken.

15 september 2013 :
Ritme van de Nazomer
Op zondagmiddag 15 september heeft Stichting Westland4Gambia bij Eenden Verhuur Westland
voor de tiende keer een tuinconcert georganiseerd. Aan het tuinconcert, dat op twee podia
plaatsvond, gaven de bands Gus, ’t Is weer best, Vibe, MaaR en B-Sharp diverse optredens. Uiteraard
stond ook dit evenement in het teken van ons tandzorgproject waar de volledige opbrengst dan ook
ten gunste van kwam.
28 september 2013 :
Drive-In Bioscoop
Op zaterdag 28 september was het zover, de tweede editie van de Drive-In Bioscoop. Dit jaar hebben
in samenwerking met ADB Cool Company het evenement tot uitvoering gebracht. Dit leverde voor
ons een stuk financiële zekerheid op. Tevens was het animo dit jaar ongeveer twee keer zo groot,
een zeer positief resultaat van een grote inspanning. Als we deze groei kunnen doorzetten dan is het
een evenement om nog vele malen te herhalen !

Financiële verantwoording :

