Notulen Stichting Happychild 05-02-2009
Aanwezig:
Nico Hoogelander
Ad Hogenboom
Bart van Kesteren
Trees Eggenkamp
Daan Janssen
Ton Rombouts
Notulist: Dennis Rombouts

1. Opening
Ton opent de vergadering om 17:45 uur en heet de aanwezigen welkom.
Vooraf aan de opening heeft Trees een uiteenzetting gedaan van de activiteiten, aangezien Ton
en Ad ietwat vertraagd waren.

2. Notulen vergadering 08-06-2006
Notulen zijn goedgekeurd.

3. 2007-2008-2009
Inkomsten 2007 2008

€

Jubileum SAA
Rente
35 jaar echtpaar Hoogelander
Gift via Fam vd Rest
Nederlof & Partners
Totaal

12.257,20
428,29
300
1.060
500
14.545,49

Uitgave
Weeskinderen Zambezi
China
Internet hosting
KvK
Bijdrage wereldpas
Stichting Coming home
Europa kinderhulp (Moldavie)
Myanmar
Totaal

5.000
5.961,33
113,96
27
51,80
2.500
6.300
2.500
22.454,09

2007 2008 Verschil inkomsten – uitgave =

-/-7.908,60

In kas

+ 18.533,29

Initiatieve
- Happychild is opgenomen in Stichting Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD).
- www.online-underwear.nl geeft 5% van de omzet aan Happychild

-

Sietze Sijbesma loopt een maatschappij stage bij Happychild. Zijn opdracht is het zoeken
naar projecten met betrouwbare vrijwilligers.

Naast bovenstaande financiële uiteenzetting geeft Trees het volgende aan:
Momenteel is Trees bezig om een nieuwe stichting op te zetten voor het kunnen aanbieden van
een vervolgopleiding voor jongeren in Zambia. Na het insturen van een begroting voor deze
stichting zal er worden bekeken of er vanuit Happy Child een donatie gedaan wordt.
Trees verzoekt om de afgesproken funding van € 5000,- voor het jaar 2008 en het jaar 2009,
m.b.t. stichting Zambezi. Dit zal worden voldaan na ontvangst en goedkeuring van de cijfers over
2008.
Trees geeft aan dat het contact met Zambezi zeer plezierig en voorspoedig verloopt, zeker daar
men nu de beschikking heeft over e-mail.
Op de vraag van Trees om extra geld voor een 2e stichting om oudere kinderen een
vervolgopleiding te laten volgen, wordt door Ton aangegeven dat de prioriteiten liggen bij (zeer)
jonge kansarme kinderen.
Ton geeft aan dat de projecten in China goed verlopen. Informatie hierover staat op
happychild.nl.
Daan wordt verzocht om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om Happy Child in diverse acties
SAA Nederland te betrekken.
Directie van Securitas heeft aangegeven 25K te donoren aan Happy Child aangezien Securitas
Uitvaart verkocht zal worden.
Daan krijgt een compliment voor zijn verdiensten en zal volgende keer de notulen waarnemen.
De overige projecten lopen naar behoren.

4. Rondvraag
Nico geeft aan dat de reactiesnelheid bij donatie aanvragen omhoog moet. Als voorbeeld wordt
Myanmar genoemd. (overigens zal een presentatie volgen bij SAA Nederland m.b.t. de besteding
van de donatie)
Nico vraagt of de setting in de huidige vorm wordt verlengd conform de statuten, dit is het geval.
Daan geeft aan dat er een strakkere verantwoording voor de projecten dient te zijn qua uitgaven.
Er zal op worden toegezien dat ieder bedrag daadwerkelijk verantwoord is en kan worden.

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

