Jaarverslag Stichting Alexander Leffelaar Foundation
2020

De eerste wasbare maandverbandjes in de maak.

1

2

pagina

Inhoudsopgave

3

Verslag bestuur

4

Jaarrekening

5

3

Verslag van het bestuur

De samenstelling van het bestuur is in 2020 dezelfde als in 2019. Dit geldt ook voor de onderlinge
taakverdeling. De heer H. Woortmeijer is voorzitter, mevrouw van Geloven secretaris en mevrouw
Freriks penningmeester.
In april heeft het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vastgesteld. Vanwege de lockdown
als gevolg van de Covid 19-epidemie, maart 2020, heeft deze vaststelling online plaats gevonden.
In november is het bestuur fysiek bij elkaar geweest en hebben zij de schenkingen van 2019
geëvalueerd. Besloten is om in 2020 niet te doneren aan de stichting Japhti in India omdat het tehuis
en de school vanwege de epidemie gesloten zijn. Mochten deze weer open gaan dan staan ze zeker
op ons lijstje. Ook is besloten dat we dit jaar geen donatie doen aan de Stichting Leren voor de
Toekomst omdat zij nog geen formele ANBI-status blijken te hebben.
Langs de meetlat van de vorig jaar herbevestigde uitgangspunten:
• Het helpen van kansarme kinderen bij het ontwikkeling
• Dat het project kleinschalig is
• Dat de financiën goed geregeld moeten zijn
• Dat onze donaties geoormerkt zijn
besluiten we ook dit jaar te doneren aan de stichting Watoto (bijdrage studiefonds) en daarnaast als
nieuwe doelen te doneren aan:
• De Stichting Mambo Steunpunt (Projects – Mambosteunpunt.org)
De donatie aan deze stichting betreft een bijdrage aan een project voor Traditional Birth
Attendants en in het bijzonder voor wasbaar maandverband voor schoolgaande meisjes.
• De Stichting Weekendschool IMC (IMC on Tour | Embrace your future | In taal- en
schakelklassen (imcweekendschool.nl)
De donatie aan deze stichting betreft een bijdrage aan IMC on tour gericht op nieuwkomers.
Het bestuur heeft onderzocht of het mogelijk was om vluchtelingkinderen op Lesbos te
ondersteunen. Omdat dit alleen kan door te doneren aan grote goede doelen, is dit vooralsnog
afgeketst.
Aan alle doelen is in december 2020 een bedrag van 400 euro geschonken.
We blijven kijken naar mogelijke uitbreiding van organisaties waaraan wij doneren. De voorzitter zet
hiervoor zijn contacten bij de Charity Desks van banken in. Ook blijft het bestuur onderzoeken welke
doelen op termijn schaalbaar zijn omdat in een latere fase van de Stichting deze waarschijnlijk over
veel meer vermogen zal beschikken.

4

Jaarrekening 2020

Eigen vermogen 1-1- 2020

262,26

Inkomsten 2019

bedrag

Donatie Lex Leffelaar oktober 2018

1250,00

Uitgaven

bedrag

Stichting ANBI

34,99

Donatie Stichting Watotoo Foundation

400, 00

Donatie Stichting Mambosteunpunt

400,00

Donatie Stichting Weekendschool, IMC

400,00

Eigen vermogen 31-12-2020

277,27
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