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 2019
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 belemmeren 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 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 samen met zijn assistent gestart in de tandzorgauto welke gestationeerd is in de stad
Brikama. Van daaruit starten zij 4 dagen in de week 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 vijf jaar de mobiele tandzorgauto rijdende te hebben en ruim vijftien 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. In oktober 2015
hebben wij als bestuur gezamenlijk een ruimte verbouwd tot tandartspraktijk welke in april 2016 officieel is
geopend. Een groot aantal mensen, lokale bevolking en Nederlanders (sponsoren en geïnteresseerden) waren
aanwezig bij dit speciale moment.
In het voorjaar van 2019 is de opvolger voor de tandzorgauto naar Gambia toe gebracht door bestuursleden
Geert, Marieke en Mark. Onze 1e auto was echt dringend aan vervanging toe. Met de nieuwe auto denken we
weer jaren voor uit te kunnen.

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

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 hebben zijn als volgt :
• Loonkosten tandarts
• Loonkosten assistent(e)
• Brandstofkosten mobiele praktijk inclusief aggregaat
• Onderhoud van de auto
• Verdovingen
• Naalden
• Tandenborstels
• Tandpasta
• Promotiemateriaal
• Huur van de praktijkruimte
• Overige kosten

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) :
Reiskosten (gezamenlijk) :

Omgerekend ongeveer €220,00 per maand
(afhankelijk van de actuele wisselkoers)
Omgerekend ongeveer €80,00 per maand
(afhankelijk van de actuele wisselkoers)
Omgerekend ongeveer €45,00 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, stagiaires 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 in 2019:
In Gambia
Nieuw team
In dit jaar is in Gambia onze Oral Health Worker samen met zijn assistent voortvarend aan de slag bij onze
stichting. In 2019 gaan we weer vol goede moed verder om de Gambiaanse kinderen van kiespijn af te helpen
en natuurlijk te leren poetsen, zodat in de toekomst er veel minder problemen zijn met hun gebit.
Stagaire
Naast het oplossen van problemen met het gebit wordt bij het schoolbezoek in Gambia ook alles gedaan aan
preventie. Voor de 2e keer hebben we dit jaar een stagaire Fleur op de Laak. Zij geeft volop poetsinstructies en
helpt op allerlei gebied. Geweldig dat zo'n jongedame volop inzet en enthousiasme toont en toch maar even
voor 11 weken in Afrika aan de slag gaat!
In Nederland
We zijn in de 1e deel van dit jaar door gegaan met de acties, voor de nieuwe tandartsauto.
• Sponsordiner
• Loterij
• Veiling
• Tandenborstelactie
• Sponsoren zoeken
• We steken met zijn allen veel tijd in de opbouw van de nieuwe tandartsauto.
Culinair event, Veiling en trekking loterij op 2 februari
Op 2 februari 2019 is er voor het bekostigen van de 2e tandzorgauto, een geweldig Culinair hoogstandje
neergezet. In een toepasselijke ambiance met onder andere palmbomen, maar ook in een Westlandse kas,
hebben ruim 130 gasten genoten van ons Culinair Event. Vergezeld van dans, muziek, een veiling, de trekking
van de loterij en zeker het 4-gangen diner, maakte deze avond tot een hoogstaand evenement. Gezien de
opbrengst van het hele Event zijn de kosten van de 2e tandzorgauto hiermee gedekt!
Vertrek naar Gambia 9 en 10 februari
Op 10 februari begon ons avontuur. Vanuit Bakel vertrokken we met de nieuwe mobiele praktijk en een
tandartsauto, samen met de Stichting Go for Africa, richting Gambia. In een groep van 31 auto’s en 65
personen, verdeeld over 6 groepen, leidde onze route door Frankrijk, Spanje, Marokko, Westelijke Sahara,
Mauritanië en Senegal naar Gambia. Prachtige landschappen, vriendelijke mensen, spannende avonturen,
kortom een reis om nooit te vergeten! We hebben de tandzorgauto veilig overgebracht en de sleutel
overhandigd aan onze lokale tandarts. Hij kan er de komende jaren weer tegenaan om, dankzij alle sponsoren
en uw hulp, langs de scholen te gaan om de kinderen te helpen. Om een impressie te krijgen over wat we
allemaal hebben meegemaakt verwijzen wij u graag naar het reisverslag op de website (neem even de tijd,
want het is een lang verhaal geworden!).

Pinksterfietstocht met Stichting Westland helpt Afrika 10 juni
Voor de 12e keer op rij wordt op Tweede Pinksterdag de Pinksterfietstocht gereden. Op maandag 10 juni 2019
organiseert Stichting Westland helpt Afrika drie mooie fietstochten door Westland en Midden-Delfland: 25, 45
en 100 km. Wij zijn 1 van de 2 goede doelen waar de opbrengst onder verdeeld zal worden. Tussen 9.00 en
13.00 uur kan vanaf het Wilhelminaplein te Naaldwijk gestart worden aan één van deze drie afstanden.
Het belooft weer een heus spektakel te worden! Onderweg is er van alles te beleven voor jong en oud: van
schminken, spelletjes spelen, kop thee of koffie met lekkere versnapering tot het eten van een overheerlijke
pannenkoek! Na afloop kunnen de benen gestrekt worden op een van de terrassen op het Wilhelminaplein en
kunnen de kinderen zich vermaken op het springkussen. We hebben een mooie cheque ontvangen om een
mobiele behandelstoel te kunnen kopen.
Sponsorontbijt 31 augustus
‘s-Morgens aan het ontbijt en ook nog met een lachend gezicht. Voor de meeste van ons zo vanzelf sprekend.
Voor de Gambiaanse bevolking gaat dit niet altijd op. Zowel een ontbijt als een lachend gezicht. Gebrek aan geld
voor een ontbijt of een gezond gebit is hiervan de oorzaak.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk starten we op de zaterdag van de Naaldwijkse feestweek met ons
sponsorontbijt. Ieder jaar weer spannend of het weer mee wil werken. We zien onze vaste gasten weer met veel
plezier komen en ook dit jaar verwelkomen we nieuwe gasten. In totaal 65 deelnemers.
Dit evenement kan niet zonder onze vrijwilligers, vaste sponsoren die dit evenement mogelijk maken. NP Pronk
uit Zwaag aardbei; bakker Paul Schalke, Keurslager van Leeuwen, Bij5, Kaasmeester Richard, Argos alle
vrijwilligers, Willem, Hermen, Nellie, Jacques.
Werkbezoeken aan Gambia
Er zijn dit jaar weer diverse werkbezoeken aan Gambia geweest.
Ook met Nederlandse tandartsen hebben we weer veel werk verzet.
Opzet nieuwe website
Alle sponsoren, vrijwilligers, donateurs en ieder die ons een warm hart toedraagt bedankt voor jullie bijdragen,
mede dankzij jullie kunnen we onze werkzaamheden in Gambia uitvoeren.

Financiële verantwoording:
Balans :
Kas
Rabobank Rekening Courant
Rabobank Spaarrekening
Crediteuren
Kapitaal
Saldo winst 2019

Debet
€ 2.570,60
€ 18.648,82
€ 13.000,00

€ 422,50
€ 25.952,15
€ 7.844,77
€ 34.219,42

Bedrijfsresultaat :
Giften - Donaties - Sponsoring - Evenementen
Schoolmeisjes
Omzet goederen voor wederverkoop
Rente op spaarrekening
Eigen bijdrage werkbezoeken
Totaal

Credit

€ 34.219,42
Omzet
€ 44.762,88
€ 40,00
€ 35,10
€ 1,59
€ 7.148,95
€ 51.988,52
Kosten

Salarissen
Bankkosten
Representatie
Werkbezoeken
Stagiaires
Algemene projectkosten Gambia
Mobiele praktijk
Vaste praktijk
Opslag en Transport
Verzekeringen
Kostprijs Evenementen
Mitsubishi Pajero

€ 4.290,79
€ 275,22
€ 2.087,73
€ 8.605,20
€ 540,50
€ 1.558,36
€ 15.396,62
€ 2.466,32
€ 123,88
€ 1.242,14
€ 2.618,35
€ 4.938,64

Totaal

€ 44.143,75

Saldo

€ 7.844,77

Toelichting :
Zoals u hierboven wellicht opgevallen is nam ons vermogen dit jaar met € 7.844,77 toe. Dit komt mede door
het zeer positieve resultaat van het sponsordiner i.c.m. de loterij welke door onverwachte sponsoren nog beter
uitpakte! Daarnaast is de reis naar Gambia ditmaal meegevallen, de kosten van de reis zitten verwerkt in de
posten ‘’Mobiele Praktijk’’ en ‘’Mitsubishi Pajero’’. Door dit positieve jaar hebben we meer vlees op de botten
en kunnen wij ons verder gaan richten op de uitbreiding van onze werkzaamheden in Gambia. Zoals u wellicht
vernomen heeft zijn wij opzoek naar geschikte medewerkers welke wij klaar kunnen gaan stomen voor het
tandarts vak aldaar. Dit zal de nodige kosten met zich mee gaan brengen en daar hebben we nu dan ook de
financiële mogelijkheden voor.
Via deze weg willen wij u graag bedanken voor uw bijdrage in welke vorm dan ook! Zonder uw hulp als sponsor
van onze projecten hadden wij niet zoveel mensen kunnen helpen.

