Notulen Stichting Happychild 13-11-2012
Aanwezig:
Nico Hoogelander
Ad Hogenboom
Dennis Rombouts
Trees Eggenkamp
Ton Rombouts
Daan Janssen
Notulist: Daan Janssen

1. Opening
Ton opent de vergadering om 17:45 uur, heet de aanwezigen welkom en geeft aan dat het weer
even geleden is dat er een vergadering is geweest.

2. Notulen vergadering 05-02-2009
Notulen zijn goedgekeurd.

3. Penningmeesterschap
Bart van Kesteren heeft aangegeven zijn functie als penningmeester neer te leggen. Ton draagt
Daan Janssen voor als nieuwe penningmeester. Alle aanwezigen zijn akkoord.

4. Voorstel wijziging statuten
Ton stelt de volgende statutenwijzigingen voor:
Doel van de stichting:
‘Het doen van uitkeringen aan personen, organisaties en instellingen die zich direct of indirect
zowel nationaal als internationaal inzetten voor verbetering van de levensomstandigheden van
kansarme kinderen tot de leeftijd van circa twaalf jaar.
Bijzondere aandachtspunten zijn hierbij eten, drinken, onderwijs, medische zorg en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’
Bepaling die aangeeft dat Happychild wordt gevrijwaard van schuld in het geval Happychild een
nalatenschap krijgt:
‘Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard’.
Alle aanwezigen zijn met beide akkoord.

5. 2009 – 2010 – 2011 -2012
Financieel:
Inkomsten

Uitgaven

Donaties

€ 55.163,15

KvK

€ 78,92

Rente

€ 2.919,78

China

€ 663,92

Stagevergoeding

€ 70,00

India Judith Gijsen

€ 500,00

Totaal

€ 58.152,93

Isukulu Zambia

€ 1.000,00

Weeskinderen Zambezi

€ 25.000,00

happychild.nl

€ 56,98

Bankkosten

€ 59,71

Weeskinderen India

€ 1.000,00

Zambezi melkpoeder

€ 3.934,50

Totaal

€ 32.294,03

In kas

€ 44.392,19

Saldo 05-02-2009

€ 18.533,29

Inkomsten-uitgaven+vorig saldo

€ 44.392,19

Kasverschil

€ 0,00

Over bovenstaande uiteenzetting zijn geen vragen.

Project Zambia
Trees zet de projecten in Zambia uiteen. Binnen het babymelkproject hebben van de dertien
baby’s inmiddels vijf de leeftijd van een jaar gehaald. Deze baby’s hebben de melk niet meer
nodig. Ondanks de inspanningen is er helaas een baby overleden.
Het weeskinderenproject omvat momenteel eenenvijftig kinderen op de basisschool en
zevenenvijftig kinderen op de middelbare school. Dit aantal is teruggedraaid ivm de kosten.
Gevorderde serieuze leerlingen wordt ook een computercursus aangeboden. Trees gaat volgend
jaar met vier leerlingen van een middelbare school uit Etten Leur naar Zambia. Deze leerlingen
gaan daar een eigen irrigatieproject opzetten. Happychild draagt niet bij aan dit project.
Trees gaat de nieuwsbrief en specificaties van de bestedingen nog aanleveren. Bij haar volgend
bezoek aan Zambia zal Trees een video maken van haar projecten.
Project China
Ton geeft aan dat wegens persoonlijke omstandigheden van de contactpersoon aldaar het
project in China stil ligt.
Projecten India
Daan geeft aan dat er € 500,- is gedoneerd aan Judith Gijsen. Judith’s school heeft € 10.000,aan donaties bij elkaar gekregen ter ondersteuning van een basisschool in India. Daarnaast is er
door Happychild € 1.000,- gedoneerd aan een weeshuis in India om de leefomstandigheden van
de kinderen te verbeteren.

6. Voorstellen nieuwe projecten
Stichting Help mij leven:
http://www.helpmijleven.org/. Deze stichting zorgt voor een onderdak voor straatkinderen in Rio
de Janeiro. Er is financiële hulp nodig bij het inrichten van een huis. Alle aanwezigen zijn akkoord
met het doneren van € 5.000,-.
Stichting Child of Uganda:
http://www.childofuganda.org/. Deze stichting werk samen met Stichting Foodstep Uganda. Naar
aanleiding van een uitzending van Nieuwsuur is hier contact mee opgenomen. Deze stichting zet
zich in voor straatkinderen in Oeganda die gevangen worden gezet om ze maar van straat te
krijgen. De kinderen worden uit de gevangenis gehaald en ondergebracht in een weeshuis.
Stichting Child of Uganda is erg geholpen met een donatie van € 3.000,- zodat de kinderen
onderwijs kunnen genieten. Alle aanwezigen zijn akkoord met deze donatie. Per jaar zal worden
geëvalueerd of dit project voortgezet wordt.
Sitchting Schooling for Life:
www.schoolingforlife.net. Deze stichting verzorgt beroepsopleidingen in Sierra Leone voor
personen tussen 15 en 25 jaar. Gezien de leeftijden van de personen wordt de donatieaanvraag
afgewezen. Het bestuur wenst de stichting wel veel succes toe.
7. Ideeën
Dennis geeft aan afgelopen zomer in Vietnam en Thailand te zijn geweest en daar contacten aan
over heeft gehouden die wellicht projecten kunnen aandragen en begeleiden.
Ad stelt voor om Happychild onder de aandacht te brengen van relaties en medewerkers van
SAA. Voorwaarden hiervoor zijn een goed plan en een nog professionelere website.
Nico vraagt of het de bedoeling was/is om een bepaald percentage van de omzet van SAA aan
Happychild te doneren.

8 WVTTK
Ad vraagt hoe te handelen met de cyclus van vijf jaar met betrekking tot het verkiesbaar stellen
van bestuursleden. Ton zal hier de statuten op na slaan en zal daar iedereen over informeren.
Het bestuur moet ook meer bij elkaar komen.
Ton geeft aan dat er een controle is geweest van belastingdienst of Happychild ‘ANBI waardig’ is.
Het resultaat was positief.
Ton wil de statuten kritisch gaan doorlopen en waar nodig updaten. Er moet bijvoorbeeld in
komen dat donaties per project niet meer mogen bedragen dan € 50.000,-, al dan niet per jaar.
Hier zijn alle aanwezige in ieder geval mee akkoord.

9. Rondvraag
Dennis vindt het prettige om te vernemen dat het project in Zambia goed verloopt. Verder zijn er
geen vragen en/of opmerkingen.

10. Sluiting
Ton dankt een ieder voor de aanwezigheid en zal de notulen inzenden.

