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Stichting Tumani Tenda Development Fund

Jaarverslag 2020
1. INLEIDING
De politieke ontwikkeling van het land die in 2017 was ingezet zette ook in 2020 door. Het aantal zieken als
gevolg van Covid-19 bleef weliswaar beperkt in vergelijking tot hetgeen zich heeft afgespeeld elders in de
wereld, maar de economische schade als gevolg van het wegblijven van toeristen is schokkend. Naar
schatting 60.000 mensen zijn werkzaam in het toerisme. Circa 600.000 mensen zijn direct of indirect
afhankelijk van het toerisme. Er is dan ook sprake van honger; wel zijn er gerichte acties voor voedselhulp.
Desondanks kon de scholenbouw goed doorgang vinden met Nederlandse hulp.
Een bijzondere gift van € 360 is gedaan aan de Verenigde Stichtingen Gambia voor de gecoördineerde aanschaf
van Corona gerelateerd preventiemateriaal. Evenals vorig jaar lag het accent van de bestedingen van ons fonds
bij sponsoring van leerlingen en studenten. In 2020 betrof het een 16-tal. Een aantal hunner studeerde af of
stroomde door naar een volgend onderwijstraject. De toename van onderwijsgelegenheid doet een toename
van de vraag naar financiële steun verwachten. De huidige kaspositie is evenwel voldoende voor het afronden
alle bestaande studietrajecten. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de in 2020 uitgebrachte
Tussentijdse Berichten nr 45 (28 mei) en nr 46 (14 november), die onderdeel uitmaken van dit verslag. Zie
www.tumanitenda.nl. Een heel bijzondere gift van € 30.000 is ontvangen voor de bouw van een senioren
hospice in de loop van 2021. We zijn de schenker daarvoor zeer erkentelijk.

2. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
2020

2019

Bezittingen in Nederland, 1 januari
Bank- en spaarrekening ING € 10.099,40 + € 9.018,02

€

19.117,42

18.306,88

Ontvangsten 1 januari t/m 31 december
donaties algemeen
donaties sponsoring leerlingen/studenten
vergoedingen boekentransport door MRC
bijzondere gift
rente spaarrekening
totaal ontvangsten

€
€
€
€
€
€

3.750,00
3.065,00
0,00
30.000,00
2,82
36.817,82

5.551,37
3.427,00
576,78
0,00
0,00
9.555,15

Uitgaven 1 januari t/m 31 december
aan Foundation in Gambia inzake sponsoring
aan Verenigde Stichtingen Gambia
administratiekosten
transport boeken e.d.
diverse kosten (porti, drukwerk, etc)
totaal uitgaven

€
€
€
€
€
€

5.000,00
360,00
144,85
0,00
405,07
5.909,92

7.000,00
0,00
103,88
1.506,40
134,33
8.744,61

verschil, ontvangsten verminderd met uitgaven

€

30.907,90

810,54

Bezittingen in Nederland, 31 december
Bank- en spaarrekening ING € 9,020,84 + € 41.004,48

€

50.025,32

19.117,42
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3. BESTUUR
Per 31 december 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Ir. Eize-Jan Bakker
Van Goyenlaan 2c
3723 GP Bilthoven
tel 030-2293592
ej.bakker@telfort.nl
Penningmeester

Mevr Ir. Henriëtte Brümmer Sonko
Honorair Consul der Nederlanden
in Gambia
Tumani Tenda, Gambia
PO Box 880, Banjul, The Gambia
tel 00 220 7770083
henriette.sonko@gmail.com

Mevr. Thea Dengerink - van Dalen
Xaveriuslaan 4
3972 EM Driebergen-Rijsenburg
tel 0343-411982
thea.dengerink@kpnmail.nl

Ir. Gerry Swane
Soestdijkseweg Noord 344
3723 HJ Bilthoven
tel 030-2293983
gswane@hetnet.nl
Secretaris

De Stichting Tumani Tenda Development Fund is gevestigd aan de Ten Katelaan 5, 3723 DR Bilthoven.
Rekeningnummer NL67 INGB 0007 3861 40.
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
De Stichting is gerangschikt als instelling conform artikel 24 lid 4 van de successiewet 1956 en als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) sinds 1-1-2008. Fiscaal nummer (RSIN) 810293699. Registratienummer Kamer van
Koophandel 30177407.
4. DANK AAN DONATEURS.
Veel dank gaat uit naar alle donateurs die gezamenlijk de vermelde activiteiten mogelijk hebben gemaakt.
Ook naar de velen wier adres ons onbekend is zodat persoonlijk bedanken niet mogelijk was.
Bilthoven, 22 januari 2021
Het bestuur,

E.W.J. Bakker, penningmeester

G.V.J. Swane, secretaris

T. Dengerink - van Dalen
Het ondertekende origineel van dit jaarverslag berust bij de Stichting.
Mevrouw Brümmer Sonko verblijft in Gambia. Om die reden ontbreekt haar handtekening.

