Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Ile de Mar Senegal
1 4 0 9 6 4 8 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Cortenstraat 3, 6211 HT Maastricht

Telefoonnummer

0 6 2 2 9 3 2 2 9 0

E-mailadres

henkpont@hotmail.com

Website (*)

www.iledemar.nl

RSIN (**)

8 1 8 4 7 1 2 6 8

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Senegal en Nederland

Aantal medewerkers (*)

0
1 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Paul E.J. Quarles van Ufford

Secretaris

Frits V.H. Hoff

Penningmeester

Henk C. Berghauser Pont

Algemeen bestuurslid

Herman A.M. Geertman

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan “ontwikkelings- relevante”
projecten op het eiland Ile de Mar in Sénégal. Deze projecten worden gekenmerkt door
een structurele en duurzame aanpak, die gericht is op de verbetering van de
levensomstandigheden (basisbehoeften) van de bevolking en bijdragen aan de
economische en sociale verzelfstandiging van de doelgroep, een en ander in de meest
ruime zin van het woord.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

● Opstellen van een vijfjarenplan voor de initiatieven en activiteiten in de 4 dorpen op
Ile de Mar.
● Onderhoud van het Lyceum Ile de Mar.
● Het bouwen en renoveren van klaslokalen en sanitaire voorzieningen voor kleuter –
en lagere scholen in de 4 dorpen op het eiland Ile de Mar.
● Voortzetten en uitbouwen van het studiefonds t.b.v. getalenteerde leerlingen
● Opzetten en oprichting van een praktijkschool op île de Mar, zodat meisjes en
jongens een vakopleiding kunnen volgen op het eiland.
● Continuering van de bezoeken en kennisuitwisseling leerlingen Sophianum te
Gulpen en het CEM Ile de Mar in Sénégal.
De eilandraad heeft aan Stichting Ile de Mar het verzoek gadaan om te helpen bij het
verwezelijken van deze plannen. Stichting Ile de Mar wil de komende jaren in overleg
en in samenwerking met alle betrokkenen hier invulling aan geven.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Aanschrijven van (potentiële) donateurs, bedrijven, instellingen en stichtingen;
Aanvragen van subsidies;
Organiseren van acties, veilingen, markten, sponsor diners ,etc;
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Opzetten en oprichting van een praktijkschool op île de Mar, zodat meisjes en jongens
een vakopleiding kunnen volgen op het eiland.
Verstrekking van beurzen aan getalenteerde leerlingen die na het Collège
d'Enseignement Moyen CEM willen studeren op het Lyceum. De beurzen voor de
studie op het lyceum zullen voor 3 jaren worden toegekend zodat de leerlingen het
lyceum met een diploma kunnen afronden.
Financiele ondersteuning van de 3 gezondheidsposten op het eiland Ile de Mar

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Stormschade Lyceum Ile de Mar
In de nacht van 1 op 2 augustus 2020 is het eiland “Ile de Mar”getroffen door
noodweer. Het dak van een gebouw van 4 klaslokalen is in zijn geheel door een
windhoos opgepakt en in delen neergestortop het schoolplein en omgeving. De vraag
om noodhulp bij onze donateurs leverde het benodigde geld op, om met de herbouw te
beginnen. Nadat in oktober 2020 de herbouw van de 4 klaslokalen was voltooid
konden de lessen begin november weer beginnen.
December 2020 Praktijkschool,
“Centre de Formation Professionnelle publique” (CFP)
Voor de oprichting van een praktijkschool zijn door het Cellule de Développement Ile
de Mar (CDIM), Stichting Ile de Mar, de onderwijsinspectie en het ministerie van
Onderwijs de eerste stappen gezet. In een vergadering met vertegenwoordigers van de
vier dorpen is het concept voor een aanvraag verder uitgewerkt en besproken. De
aanvraag is besproken en aangeboden bij de school inspecties in Dioffior en Fatick en
ingediend bij het Ministerie van Onderwijs in Dakar.
Studiebeurzen
In het schooljaar 2020-2021 werd aan 74 leerlingen een studiebeurs toegekend om
hun studie op het lyceum te kunnen voortzetten.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Inhoudelijk Jaarverslag 2020

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

16.579

€

11.476

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

8.868

€

8.330

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

25.447

€

+
€

0

19.806

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

25.447

€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

25.447

19.806

19.806

+
€

€

€

€

25.447

+

19.806

+
25.447

+
€

19.806
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

38.930

Som van baten van particulieren

€

38.930

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

18.320

Som van de geworven baten

€

57.250

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

€

12.301

€

12.301

€

11.661

€

23.962

+

+

€

+
57.250

€
€

+
23.962
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

35.029

€

12.094

Voorlichting en bewustwording

€

2.414

€

2.525

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

12.746

12.314

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

1.422

Som van de lasten

€

51.611

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

50.189

+
26.933

€

5.639

+

€

1.274

€

28.207

€

-4.245

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

+

