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Geef Gambia een betere toekomst 

Meerjarig beleidsplan 2015-2017 van de Vereniging: Geef Gambia een betere toekomst. 

Type organisatie van de vereniging: 

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, op basis van: vrijwilligerswerk en volledig non-profit. 
Niet gebonden aan kerkelijke instellingen of bedrijfsleven. 
 
De doelstelling van de vereniging: 

De vereniging “Geef Gambia een betere toekomst” heeft als doel:  
- Het verzamelen en verzenden van hulpgoederen voor scholen, gehandicaptenzorg en andere 

medische klinieken.  
- Het werven van sponsorgelden voor schoolprojecten en het onderhouden van deze scholen. 

 
De werkwijze van de vereniging: 

Wij verzamelen hulpgoederen die aan ons zijn gevraagd vanuit ons netwerk in Gambia. Dit kunnen 

gratis aangeboden spullen zijn. Maar voor bepaalde aanvragen doen wij een beroep op sponsoren 

om deze spullen te kunnen inkopen en verzenden. Daarnaast doen we eenmaal per jaar een groot 

project zoals het opknappen van kleuterscholen in Gambia. Dit doen wij in samenwerking met het 

schoolbestuur en een vaste coördinator in Gambia. Voordat wij starten met een project bezoeken we 

eerst in Gambia het bewuste project en geven aan of de vereniging zich gaat inzetten en sponsoren 

gaat werven om dit bewuste project te ondersteunen. Dit gebeurt pas nadat de begroting 

duidelijkheid geeft over het benodigde geldbedrag. Deze begroting wordt mede mogelijk gemaakt 

door de vaste coördinator in Gambia, zodat we de juiste offertes hebben. 

Meerjarenplan 

De komende jaren zal de vereniging zich richten op het verzamelen en verzenden van hulpgoederen 

en elk jaar een nieuw project op een school of medische kliniek. Het komende jaar zullen we ons 

richten op een revalidatiecentrum die veel behoefte heeft aan nieuwe (para)medische spullen om de 

kwaliteit te kunnen leveren die ze zo graag zouden willen en waarvoor de kennis zeker in huis is. Ook 

zullen wij onze eerdere schoolprojecten blijven monitoren en het onderhoud financieren dat nodig is. 

Na afsluiting van een jaarproject, zullen bestuursleden in Gambia kijken naar mogelijke volgende 

projecten en daar de prioriteit en noodzaak van onderzoeken, om hier een keuze voor een volgend 

jaarproject uit te maken.  

Voor het werven van sponsoren zullen we telkens opnieuw andere instellingen en particulieren 

moeten aanschrijven om de vereniging te sponsoren voor haar projecten en het verzenden van 

goederen. Ook zamelen we zelf geld in door o.a. het verkopen van spullen op jaarmarkten en 

aanbieden van workshops. Op de website zullen we steeds verantwoording afleggen over de 

subsidiegelden en jaarlijks een beeld en financieel verslag naar de grotere sponsoren zenden. 
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Geef Gambia een betere toekomst 

Activiteiten plan 2015-2017 

Activiteit Planning 

Sponsorgelden werven voor: lesmateriaal voor de kleuterschool in Sinchu 2015 Q 4  

Sponsorgelden werven voor: Onderhoud aan de school in Old Yundum 2015 Q 4 

Sponsorgelden werven voor: Physical health center gericht op fysiotherapie en 
revalidatie hulpmiddelen 

2015 en 2016 

Het up to date houden van de website (www.geefvoorgambia.nl) continu 

Drieluik maken voor de pr van de vereniging.  Jaarlijks Q 1 

Twee maal per jaar een Nieuwsbrief aan de sponsoren Q 1 en Q3 

Bezoeken van projecten in Gambia Q 1 en Q4 

Als vereniging zelf initiatieven ontplooien om gelden op te halen, zoals: 
- Een stand op de lentemarkt en de evenementen markt Montfoort 
- Organiseren muziekavond/Dineravond 
- Workshops met non profit medewerking van een deskundige op dit gebied 
- Verkoop van batik stoffen uit Gambia 

 

 
 
 

Q = kwartaal 

Klachten en op- en aanmerkingen registratie 

Klachten en op- en aanmerkingen welke schriftelijk binnenkomen en geadresseerd zijn aan het 

bestuur van de vereniging worden in behandeling genomen. Het streven is deze klachten en op- en 

aanmerkingen binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Klachten worden apart besproken met de 

bestuursleden. Deze worden zorgvuldig behandeld met behoud van de privacy van de persoon(nen) 

in kwestie. Gezien de grootte van de organisatie is het niet mogelijk een klachtencommissie op te 

zetten, dit neemt niet weg dat deze klachten op een eerlijke en fatsoenlijke manier moeten worden 

beantwoord. 

De wijze van werven van sponsoren: 

Hiervoor doen wij sponsoraanvragen bij de diverse fondsen en instellingen die sponsorgeld (subsidie) 

geven voor diverse projecten. Daarnaast organiseren we zelf als vereniging activiteiten om geld op te 

halen voor de projecten en de kosten te dekken voor het versturen van hulpgoederen naar Gambia. 

Ook trachten we via onze website, sociale media e.d. (vaste) donateurs aan ons te binden. Ons doel 

is om voor 2017 te groeien naar minimaal 50 donateurs. Dit levert per jaar € 1.250,00 aan vaste 

inkomsten (50x€ 25,00 de minimale inleg als donateur). 

De wijze van beheer van sponsorgelden: 

Zoals omschreven in de typering van de organisatie zijn wij een vrijwilligersvereniging en volledig 

non-profit. Alle inkomsten worden gebruikt voor het goede doel. Dit wordt door de penningmeester 

vastgelegd in de boekhouding. De uitgaven van de gelden ofwel de bestedingen worden in overleg 

gedaan, met zo min mogelijk (overhead) kosten. De begroting van het bewuste jaar is leidend in de 

uitgaven. 
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Geef Gambia een betere toekomst 

Voor de activiteiten zal per project een begroting worden gemaakt.  

Het grootste deel van de begroting is gericht op het ondersteunen en verbeteren van de 

fysiotherapie (revalidatie) afdeling in Banjul.  

In de tweede plaats is de begroting gericht op het onderhouden van de Old Yundum school. Gevolgd 

door lesmateriaal voor de drie nursery scholen.  

Het totaalbudget per jaar mag de 10.000 euro niet overschrijden.  

Daarnaast blijven we op verzoek de verschillende andere klinieken ondersteunen met de 

aangeboden hulpgoederen. Gezien de vervoerskosten moeten we daarin keuzes maken. 

Inkomsten 

Per jaar zijn de inkomsten opgebouwd uit: 

Giften van donateurs    € 1.100,00 

Markten     €    450,00 

Verkopen diverse producten   €    450,00 

Subsidie/bijdrage uit sponsorwerving  € 3.000,00 

Totaal      € 5.000,00 

       

Uitzondering hierop kan ontstaan door een groter project aan te nemen waarbij er meer subsidie 

moet gaan komen uit sponsorwerving. 

Koppelen/ tussenpersoon 

Vanzelfsprekend kunnen wij niet alle aanvragen oppakken. Wel hebben we de doelstelling om de 

komende jaren via ons netwerk, mensen/instanties aan elkaar te koppelen. Wij kunnen de aanvraag 

voor hulp bij andere instanties en stichtingen neerleggen. Als tussenpersoon gaan wij er weer 

tussenuit nadat er contact is gelegd. Dit heeft voor ons als bijkomend voordeel dat het ons netwerk 

vergroot, waaruit we weer nieuwe sponsoren kunnen winnen.  
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