
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@hotmail.nl  

 

Algemeen Bestuurslid  : Geert Veenstra 

     geert@westland4gambia.nl  

 

================================================================================== 
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VERSLAG 2015 

 

 

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 hem 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 een groep vrijwilligers hebben geresulteerd in een voorbereiding van ruim een 

jaar en een reis van 7.200 kilometer in 2 weken tijd. Wij hebben begin 2013 zes auto’s vanuit 
Nederland naar Gambia gereden. De groep auto’s bestond uit twee ambulances, twee taxibusjes, 
een mobiele tandzorgpraktijk en een personenauto voor de stichting t.b.v. invliegende tandartsen, 

bestuursleden en voorbereidend werk in Gambia.  

 

De mobiele tandzorgpraktijk is in maart 2013 overgedragen aan Foundation Westland4Gambia, 

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

Vanaf maart 2013 is onze Oral Health Worker Momodou Ann samen met zijn 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 tweemaal te bezoeken. Dit is nodig omdat er op iedere 

school die wij bezoeken veel kinderen met tandproblemen 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. De borging van bovenstaand project vindt plaats via 

internet en bezoeken aan Gambia. We vliegen gemiddeld vier keer per jaar naar Gambia om daar 

onze Oral Health Worker te ondersteunen, vragen te beantwoorden, oplossingen voor bestaande 

problemen te vinden en om te zien of alles naar wens verloopt  

 

Na drie jaar de mobiele tandzorgauto rijdende te hebben en ruim tien werkbezoeken verder blijkt er 

des te meer hoe groot de problemen zijn! Omdat we niet alles in onze tandzorgauto uit kunnen 

voeren voelden wij ons geroepen een vaste locatie in te richten om de probleemgevallen te kunnen 

behandelen. Afgelopen oktober hebben wij als bestuur gezamenlijk een ruimte verbouwd tot 

tandartspraktijk welke tot op heden als proef draait. Nu is het moment daar om de tandartspraktijk 

definitief te gaan open en ons mobiele project verder te ondersteunen, dit staat op de planning voor 

april 2016. 

 

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. 

 

 

 

http://www.westland4gambia.nl/


De voornaamste kosten welke wij als stichting hebben zijn als volgt : 

Loonkosten tandarts 

Loonkosten assistent(e) 

Brandstofkosten mobiele praktijk inclusief aggregaat 

Verdovingen 

Naalden 

Tandenborstels 

Tandpasta 

Promotiemateriaal 

Huur van de praktijkruimte 

 

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 : 

 

22 augustus 2015 :  Sponsorontbijt 

Op zaterdagochtend 22 augustus vond er voor de derde 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. Voor het eerst hebben we onwijs mooi 

weer gehad, dit resulteerde in een geweldige opkomst! Na het ontbijt konden de bezoekers een 

ronde over de braderie maken. 

 

13 september 2015 :  Ritme van de Nazomer 

Op zondagmiddag 13 september is Stichting Westland4Gambia bij Eenden Verhuur Westland door de 

familie van Geest uitgenodigd voor het twaalfde tuinconcert ‘’Ritme van de Nazomer’’. Het publiek 

kon genieten van twee koren en diverse bandjes die belangeloos kwamen optreden. Er werden 

pannenkoeken gebakken en konden er prijsjes worden gewonnen met de loterij en het raden van het 

gewicht van een reuze pompoen. 

 

 

 

 



oktober 2015 :    Verbouwing appartement tot praktijk 

Op woensdag 21 oktober, na onwijs veel voorbereidingen, was het eindelijk zover…het vertrek! Eind 

van de middag stond een groep van 6 personen klaar om richting Gambia af te reizen. Gedurende 10 

dagen heeft dit team zich met alle macht ingezet om een appartement om te bouwen tot een vaste 

praktijk. Het waren 10 pittige dagen met een geweldig resultaat, een volledig functionerende 

tandartspraktijk voorzien van twee stoelen, een desinfectieruimte en opslag voor de voorraad. Een 

groot gedeelte van afgelopen jaar en heel 2015 heeft in het teken gestaan van fondswerving om dit 

mogelijk te maken. We hopen met deze praktijk de bijzondere gevallen bij kinderen en ook 

volwassenen een mogelijkheid te geven om naar de tandarts te gaan. Hier blijft een behandeling 

voor de kinderen gratis, de volwassenen betalen een kleine bijdrage waardoor de vaste praktijk in de 

toekomst kostendekkend zal moeten worden. 

 

Financiële verantwoording : 

 

Vermogen : 1-1-2015 31-12-2015 

Spaarrekening  €              41.000,00   €              28.000,00  
Spaarrekening Gambia  €                    179,29   €                3.801,17  
Contanten  €                             -     €                1.371,21  
Bankrekening  €                2.897,27   €              14.383,93  
Kruisposten  €                             -     €                    588,76  
Totaal  €              44.076,56   €              48.145,07  
Toename van het vermogen    €                4.068,51  
   

   

   

Bedrijfsresultaat : Inkomsten Uitgaven 

Giften - Donaties - Sponsoring  €              51.059,18   €                             -    
Rente Baten  €                    527,70   €                             -    
Activiteiten  €                3.506,36   €                      52,75  
Goederen voor wederverkoop  €                      60,50   €                             -    
Bankkosten  €                      96,45   €                    254,89  
Representatie  €                        2,98   €                    463,39  
Bijeenkomsten  €                1.125,35   €                1.624,64  
Projectkosten / Werkbezoek  €                3.516,22   €                8.471,48  
Mobiele Praktijk  €                             -     €              15.898,14  
Vaste Praktijk  €                1.106,25   €              26.719,39  
Schoolmeisjes  €                    340,00   €                    420,00  
Opslag en Transport  €                      63,50   €                2.026,89  
Verzekeringen  €                             -     €                    405,83  
Voertuigen    €                    998,58  
Totaal  €              61.404,49   €              57.335,98  
Toename van het vermogen    €                4.068,51  

 

 

Toelichting 

Zoals u hierboven wellicht opgevallen is steeg ons vermogen dit jaar met € 4.068,51. Ondanks de 

grote investeringen in onze mobiele, maar in het bijzonder, onze vaste praktijk is dit iets waar we u 

voor willen bedanken. Zonder uw hulp als sponsor van ons project hadden we dit niet kunnen 

realiseren! 


