
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. 

  

================================================================================== 

 

Algemene informatie 

Naam Inschrijving KVK  :  Stichting Westland4Gambia 

Postadres    :  Gebrandystraat 31 

     2672 BK  Naaldwijk 

RSIN     : 822600079 

 

Bestuurders 

Voorzitter   :  Hans Hogervorst 

     hans@westland4gambia.nl  

 

Secretaris   : Tom Kester 

     tom@westland4gambia.nl  

 

Penningmeester  : Mark van Dis 

     administratie@westland4gambia.nl 

 

Algemeen Bestuurslid  : Jacques van Geest 

     jacquesvangeest@live.nl   

 

Algemeen Bestuurslid  : Geert Veenstra 

     geert@westland4gambia.nl  

 

================================================================================== 
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VERSLAG 2014 

 

 

Wat doet Stichting Westland4Gambia ? 

Er is nagenoeg geen tandzorg in Gambia en met name voor kinderen is een gezond gebit van groot 

belang. Schade en pijn aan gebitten van kinderen belemmert hen tijdens het opgroeien. Kinderen 

eten, spelen, slapen en leren slecht als ze klachten aan hun gebit hebben. Sommige kinderen lopen 

jarenlang met een ontsteking in hun mond. Daardoor lopen ze achterstanden op die ze nooit meer 

kunnen inhalen. Dit heeft ons aan het denken gezet. 

 

De inspanningen van onze vrijwilligers hebben geresulteerd in een voorbereiding van een jaar en een 

reis van ruim 7000km in ongeveer 2 weken tijd. Wij hebben begin 2013 zes auto's vanuit Nederland 

naar Gambia gereden. De groep auto's bestond uit twee ambulances, twee taxi's, een mobiele 

tandzorg praktijk en een auto voor de stichting t.b.v. invliegende tandartsen, bestuursleden en 

voorbereidend werk in Gambia.  

 

De mobiele tandzorg praktijk is in maart 2013 overgedragen aan Foundation Westland4Gambia, 

welke in november 2012 is opgericht en sinds 1 september 2014 gevestigd in het dorp Jamwelly. 

Vanaf dit moment is onze Gambiaanse Oral Health Worker Momodou Ann samen met assistenten 

Binta en Alfusainey gestart in de tandzorgauto welke gestationeerd is in de stad Brikama. Van daaruit 

starten zij elke dag en bezoeken de scholen in de omgeving. 

 

Ons ideaal is om ieder jaar dezelfde scholen twee maal te bezoeken. Dit is nodig omdat er op iedere 

school die wij bezoeken veel kinderen met problemen zijn. Op deze manier hopen wij door middel 

van voorlichting, poetsinstructies en de daadwerkelijke tandartsbezoeken een goede basis te kunnen 

leggen.  

 

De kosten voor de Gambiaanse Oral Health Worker, zijn assistenten, verdovingen, tandenborstels, 

tandpasta en andere benodigde materialen worden samen met onze sponsoren vanuit de stichting in 

Nederland betaald. 

 

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 

 

 

http://www.westland4gambia.nl/


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  : Omgerekend ongeveer €120,00 per maand  

(afhankelijk van de actuele wisselkoers) 

 Gambiaanse assistent(e) : 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 : 

 

30 augustus 2014 :  Sponsorontbijt 

Op zaterdagochtend 30 augustus vond er voor de tweede maal ons unieke 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 aardbeien, Jus ‘d Orange, diverse 
warme broodjes, kaas, vleeswaren, eitjes, koffie, melk enz. Daarnaast was er ook entertainment voor 

jong en oud in de vorm van clown Pinkolet. Na het ontbijt konden de bezoekers een ronde over de 

braderie maken. 
 

20 september 2014 :  Drive-In Bioscoop 

Op zaterdag 20 september, de derde editie van de Drive-In Bioscoop. Dit jaar hebben voor de tweede 

maal in samenwerking met ADB Cool Company het evenement neergezet. Dit leverde voor ons 

opnieuw een stuk financiële zekerheid op. Helaas heeft de positieve trend qua bezoekers niet 

doorgezet. Dit heeft ons dan ook doen besluiten dat dit voorlopige de laatste door ons 

georganiseerde Drive-In Bioscoop zal zijn.  

 

21 september 2014 :  Ritme van de Nazomer 

Op zondagmiddag 21 september heeft Stichting Westland4Gambia bij Eenden Verhuur Westland 

voor de elfde maal het tuinconcert ‘’Ritme van de Nazomer’’ georganiseerd. Gedurende het 

tuinconcert traden de bands ‘’Source’’, ‘’The Stone Policy’’, ‘’Edjahcation’’ en ‘’The Clone Machine’’ 
op. Uiteraard stond ook dit evenement in het teken van ons tandzorgproject waar de volledige 

opbrengst dan ook ten gunste van kwam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financiële verantwoording : 

 

Vermogen : 1-1-2014 31-12-2014 

Spaarrekening  €              45.000,00   €              41.000,00  
Spaarrekening Gambia  €                             -     €                    179,29  
Contanten  €                      60,00   €                             -    
Bankrekening  €                2.560,05   €                2.897,27  
Kruisposten  €                    678,65    

Totaal  €              48.298,70   €              44.076,56  
Toename van het vermogen    €              -4.222,14  

   

   

Bedrijfsresultaat : Inkomsten Uitgaven 

Giften - Donaties - Sponsoring  €              11.506,28   €                             -    
Rente Baten  €                    292,99   €                             -    
Activiteiten  €                5.483,48   €                4.045,35  
Team Buurman & Buurman  €                2.034,77   €                2.727,15  
Bankkosten  €                             -     €                    160,80  
Representatie  €                             -     €                    269,14  
Bijeenkomsten  €                    654,70   €                    571,59  
Projectkosten / Werkbezoek  €                1.870,88   €              12.618,57  
Schoolmeisjes  €                    420,00   €                    420,00  
Jubileum Visade  €                             -     €                4.379,06  
Opslag en Transport  €                             -     €                    281,83  
Verzekeringen  €                             -     €                    123,94  
Voertuigen  €                      26,35   €                    914,16  
Totaal  €              22.289,45   €              26.511,59  
Toename van het vermogen    €              -4.222,14  

 

Toelichting 

Zoals u hierboven wellicht opgevallen is daalde ons vermogen dit jaar met € 4.222,14. Dit komt voort 
uit het feit dat de reeds ontvangen donaties ten behoeve van een nieuw project door ons aan de 

rechtmatige eigenaar teruggestort is. Dit project bleek voor onze stichting geen toekomst te hebben 

waardoor wij geen rechtmatig eigenaar van dit bedrag waren. Als wij deze terugbetaling uit het 

overzicht verwijderen dan zou ons vermogen in het jaar 2014 met  € 156,92  toegenomen zijn. 


