Jaarverslag 2017 stichting MaTimBa

De exploitatiekosten 2017 bedragen 2.547,00 euro. De kosten zijn aanzienlijk lager dan voorgaande
jaren. Dit heeft te maken met de overdracht van het Schoolproject aan Le Bon Samaritain en het
gebruik van de zonnepanelen. Door het gebruik van de zonnepanelen is Le Bon Samaritain in staat
om o.a. water te tappen , groente te verbouwen en om de tuin te onderhouden en te bewateren.
Hierdoor kunnen zij voor een groot deel zelf voorzien in hun eerste levensbehoeften.
Het aantal vergaderingen is teruggebracht van 12 keer per jaar naar 4 - 6 keer per jaar . De kosten
vallen lager uit vergeleken bij het boekjaar 2016.
In 2016 zijn er talloze fondsen en organisaties aangeschreven. Enkele van deze fondsen en
organisaties hebben in 2017 weer geld gestort. De opbrengst was dit jaar 2500, 00 euro.
De ICT kosten bedragen dit jaar 585,54 euro. Dit bedrag is inclusief een restant bedrag van
werkzaamheden die in 2016 zijn begonnen en deze werkzaamheden zijn begin 2017 afgerond.
In 2017 is het les-en speelmateriaal verscheept naar Timboektoe. De totale kosten voor het transport
bedroegen 250,00 euro. Stichting Matimba bestond in 2017 10 jaar. De organisatie Wilde Ganzen
bestond 40 jaar. De viering en de samenwerking werd beklonken met lunch en een bezoek aan het
symposium van Wilde Ganzen in Amersfoort. In 2017 heeft ons trouw teamlid adviseur Henk afscheid
genomen van Stichting Matimba. Onder het genot van heerlijke versnaperingen en in het bijzijn van
zijn echtgenote hebben wij zijn afscheid gevierd. Als blijk van waardering heeft Henk een fotoboek
gekregen met daarin leuke herinneringen aan Stg Matimba en Le bon Samaritain. In 2017 is onze
stichting lid geworden van de organisatie Partin. Dit lidmaatschap kost 75,00 euro per jaar. In dit jaar
heeft de overdracht plaatst gevonden van het schoolproject aan Le Bon Samaritain. De officiële
overdracht is gedaan o.b.v. een notariele akte. De opmaak van de notariële akte koste 30, 00 euro.
De algemene kosten zijn hierdoor in totaal 821,40 euro.
Voor het overmaken van geld (vreemde valuta) aan Le Bon Samaritain brengt de bank afhankelijk van
de hoogte van het bedrag kosten in rekening. Verder brengt de bank ook per kwartaal bank kosten in
rekening. Het totaal aan bankkosten bedroeg in 2017: 131,74 euro.
Begin 2017 heeft het team gedurende 2 weken een werkbezoek gebracht aan Mali, met als doel:
- het nieuwe team voor te stellen aan het team van Le bon Samaritain;
- het bespreken van het afronden van het school project en
- het bekijken van mogelijkheden voor nieuwe projecten.
De totale kosten - vliegtickets, visa, vaccinatie en verblijf - bedroegen: 3.526,98 euro.

De bijdrage van particulieren levert een mooie opbrengst van 423,25 euro. De Zorggroep
Amsterdam heeft een opbrengst geleverd van 27,55 euro. Via de emballage zuil Rokkenveen
Zoetermeer heeft onze adviseur Henk, als afsluiter van het boekjaar 2017 een bedrag van 250,00
euro binnengehaald.

