PUBLICATIE RAPPORT

STICHTING

VAN

SANOEK

over het jaar 2017

Post en bezoekadres: Frida Katz Erf 55, 3315 VJ Dordrecht
Telefoon : 078-6211034
Email: info@stichtingsanoek.nl
Website: www.stichtingsanoek.nl
Kamer van Koophandel Rotterdam e.o. : no. 24280783
Fiscaalnummer : 807010455
ANBI goedgekeurd no. 14347
Doelstelling Stichting Sanoek
Het doel van de Stichting Sanoek is het inzamelen van financiële middelen om daar mee de
armste mensen met name in Thailand, Cambodja, Birma (Myanmar), en Vietnam via diverse
projecten te kunnen ondersteunen in hun leefomstandigheden, het verbeteren daarvan en
hen de mogelijkheid te geven om zich door middel van onderwijs te ontwikkelen, zodat men
uiteindelijk zelf een middel van bestaan heeft.
De meeste projecten die ondersteund worden, zijn projecten onder leiding van de Good
Shepherd Sisters, en projecten waarvan de Stichting zich heeft overtuigd van het feit, dat de
middelen op de juiste plaats komen en daadwerkelijk voor 100 % worden gebruikt voor het
gesteld doel.
Tevens ondersteund de Stichting al jaren lang kleinschalige projecten in met name Ethiopië,
Afrika.
Beleidsplan
Het beleid van de Stichting Sanoek is er op gericht om via nieuwsbrieven, het geven van
informatie tijdens lezingen of presentaties, financiële middelen bij elkaar te vergaren, om de
goede doelen te kunnen ondersteunen, hetgeen ook de doelstelling is. Er mag geen enkele
eurocent verloren gaan.
Beloningsbeleid
Er worden geen beloningen verstrekt aan de bestuursleden, deze doen hun werkzaamheden
voor de Stichting geheel belangeloos.
Op het moment dat bestuursleden projecten gaan bezoeken in Thailand, Cambodja of Birma,
dan zijn de reis en verblijfkosten geheel voor eigen rekening van die bestuursleden.
Het Bestuur staat op het standpunt, dat donateurs wel geld doneren om onze doelen te
verwezenlijken, maar niet voor reis en verblijfkosten.
Het bestuur bestaat uit de navolgende personen:
Voorzitter en secretaris : dhr. J.J. Winkel
Penningmeester : Mevr. T.N. Winkel de Jong
Bestuurslid : de heer E.A.D. Hollaar
Wegens gezondheidsredenen is de heer A.F.M. Lafeber O.S.C. begin 2017 uit het bestuur
gestapt, en is helaas op 11 december 2017 overleden.
Mevr. M. Appelman van Diepen heeft te kennen gegeven geen deel meer uit te willen maken
van het bestuur. Het Bestuur is nieuwe bestuursleden aan het werven.
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Verslag uitgeoefende activiteiten
In het jaar 2017 heeft de Stichting een toename ervaren van de donaties mede veroorzaakt
door het feit, dat overleden donateurs de Stichting hadden opgenomen in hun testament.
Het Bestuur is uiteraard zeer dankbaar, omdat alleen op deze wijze onze project
ondersteuning gecontinueerd kunnen worden.
Het bestuur blijft echter actief bezig, om donateurs te werven via persoonlijke contacten en
via de nieuwsbrieven, waarvan er zowel één in de zomer verschijnt en één in de winter.
In 2017 hebben wij leuke reacties ontvangen op onze website, en zijn er ook advertenties
geplaatst in het Katholiek Nieuwsblad, waarop ook wederom reacties los zijn gekomen..
Tweemaal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden ten huize van de voorzitter,
zodat ook daar geen kosten uit voort kunnen vloeien.
Informatie ontvangen wij automatisch van de Good Shepherd Sisters, door middel van
nieuwsbrieven en email verkeer.
In 2017 waren wij in staat om onze ondersteuning aan de diverse projecten waar te maken
tot een bedrag van bijna € 32.000, echter met dien verstande dat wij ons Stichtingskapitaal
zelfs fors konden laten stijgen. Dit zijn ook afspraken geweest binnen het Bestuur, om voor
het geval de donaties blijven teruglopen, dat wij dan toch nog twee jaar kunnen blijven
ondersteunen. Er komen heel veel aanvragen binnen voor diverse projecten. Wij hopen en
gaan er van uit, dat wij zoveel mogelijk van die aanvragen kunnen honoreren.

Op pagina 3 en 4 wederom de financiële verantwoording van 2017.

Akkoordverklaring
Het Bestuur van de Stichting Sanoek, gaat geheel akkoord met alle vermelde gegevens..
Aldus verklaart, opgesteld en getekend, te Dordrecht op 23 mei 2018.

……………………………………………..
J.J. Winkel, Voorzitter/secretaris
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