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1. Organisatie 

2. Oprichting Stichting Gift4achild 

Stichting Gift4achild is op 15 december 2015 statutair opgericht door Lilian Moti. 
De Stichting heeft als doel: het ondersteunen, op basis van Bijbelse waarden en principes 
projecten gericht op het welzijn van kinderen in diverse landen, evenals het initiëren en 
uitvoeren van eigen projecten onder eigen beheer. 
Stichting Gift4achild streeft ernaar dat in ontwikkelingslanden kinderen, alleenstaande 
moeders en ouderen kunnen leven in goede gezondheid en dat kinderen onderwijs 
ontvangen. 
Wij zien kinderen graag opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde kunnen ervaren 
en dit weer door kunnen geven aan volgende generaties. We luisteren naar de kinderen, 
alleenstaande moeders en ouderen en willen voorzien in hun behoefte. 
Om hieraan te voldoen richten wij ons op: 

• het werven van fondsen, donaties, giften om de projecten te kunnen financieren; 

• het organiseren van workshops, seminars om de projecten te promoten; 

• het bezoeken van de projecten in binnen- en buitenland om de ontwikkelingen vast te 
leggen, hierover te rapporteren en over al wat in de ruimste zin daarmede verband 
houdt. 

 
De Stichting heeft uitdrukkelijk niet als doel om winst te behalen. Eventuele commerciële 
activiteiten van de Stichting worden uitgevoerd voor de financiering van het algemeen nut. 

3. Bestuur 

Het bestuur van de Stichting in 2018 bestaat uit 3 bestuursleden:  
Voorzitter: L. Moti 
Secretaris: E-J van der Sijden  
Penningmeester: H. L.G. Kruin 

 
De Stichting wordt bij het beleid geadviseerd door de heer F. Lachman. Daarnaast beschikt 
de Stichting over een aantal vrijwilligers, dat ingezet wordt bij activiteiten van de Stichting die 
gericht zijn op het verwerven van fondsen en verkoopactiviteiten. Daarnaast wordt de 
Stichting structureel ondersteund door de heer R. Imandi bij de verkoopactiviteiten, het 
inzamelen van goederen en het transporteren daarvan.  
 
Voor content beheer voor haar website en de implementatie technologie wordt de Stichting 
per 2017 ondersteund door de heer P. Sigmond.  
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4. Stichting Gift4achild 

Gift4aChild is een jonge Stichting en is een vrijwilligersorganisatie die primair wil opkomen 
voor het kind. Dit is voor ons een breed begrip. Ondersteuning hoeft niet direct gericht te zijn 
op kinderen alleen. Als bijvoorbeeld ouders worden bijgestaan met een voedselpakket dan 
zullen de kinderen daar profijt van hebben. Of als een zendingsechtpaar wordt ondersteund 
met de inrichting van een keukentje dan zullen de kinderen daar ook van genieten. Centraal 
staat dus altijd het kind. Als Gift4aChild hebben wij de volgende missie, visie en doelstelling 
geformuleerd die bepalend zijn voor ons beleid.  

4.1 Missie 

In een niet volmaakte wereld met armoede streeft Gift4achild naar het verbeteren van 
omstandigheden waar tekorten eenvoudig aangevuld kunnen worden. Vanuit een Bijbels 
perspectief ondersteunen en verblijden we kinderen met datgene wat zij nodig hebben.  

4.2 Visie 

Als Stichting ondersteunen wij ook lokale partners in diverse derde wereld landen. In 
samenwerking met sponsoren en vrijwilligers willen we verantwoordelijkheid nemen en 
trachten een bijdrage te leveren in het lenigen van nood, zoals het beschikbaar stellen van 
schoolartikelen, computers en voedselpakketten. 

4.3 Doelstelling 

Het doel van Gift4aChild is het op basis van Bijbelse waarden en principes ondersteunen 
van projecten, gericht op het welzijn van kinderen (in diverse landen), alsmede het initiëren 
en uitvoeren van projecten onder eigen beheer. 
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5. Resultaten en activiteiten in 2018 

5.1 Interne organisatie 

In december 2018 heeft de heer H. Kruin aangegeven per 1 juli 2019 te stoppen met de 
taken als penningmeester. 
 

5.2 Communicatie 

In 2018 werden verdere organisatorische maatregelen getroffen, waaronder het 
optimaliseren van onze website met mogelijkheden voor fondsenwerving via onze site. Ook 
werd de boekhouding enigszins aangepast. 
 
Begin 2018 is de stichting gestart met de implementatie van de nieuwe privacy wetgeving. 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese 
privacywetgeving, die op 25 mei 2018 is ingegaan. Benodigde documenten zijn opgesteld in 
2018.  
 
In november 2018 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor sponsoren en 
geïnteresseerden. Dit om de stichting te promoten en tegelijk nieuwe sponsoren te werven. 
Er was een goede opkomst en respons op ons verzoek tot ondersteuning van onze 
doelstelling en onze projecten. 
 
Diverse nieuwsbrieven zijn in 2018 opgesteld en gedistribueerd. In mei 2018 is de 
nieuwsbrief verstuurd met daarin een reisverslag van Lilian aan projecten in Galibi en 
Nickerie in Suriname in maart 2018. Tijdens deze reis in Suriname heeft de Stichting het 
bedrag voor de aankoop van een achtpersonen bus verzorgd voor het kinderwerk en het 
vervoer van kinderen. En in september 2018 is de nieuwsbrief verstuurd met daarin het 
reisverslag van Lilian aan de projecten en partners in Indonesië in augustus 2018. De 
nieuwsbrieven zijn gepubliceerd op de website.  
 

5.3 Financiën 

In 2018 is door de penningmeester voor alle kwartalen een financiële status rapportage 
opgesteld.    
 
Het internetbankieren middels I-Deal of Mollie is onderzocht en de implementatie van Mollie 
is gestart in 2018. 
 
In 2018 is vanuit het project in Nickerie, Suriname de vraag gesteld voor het beschikbaar 
stellen van de financiële middelen voor de bouw van een sporthal voor de kinderen. Dit 
verzoek is in behandeling bij het bestuur en zal mogelijk in 2019 gerealiseerd worden. 
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5.4 Activiteiten 

De Stichting tracht haar doelstellingen, die zijn opgenomen in het beleidsplan 2016-2018 te 
realiseren door jaarlijks allerlei activiteiten te initiëren en uit te voeren. Met name 
fondsenwerving en deelnemen aan een verkoping zijn in 2018 gerealiseerd. 
 
In april 2018 heeft de Stichting deelgenomen aan de verkoping op Koningsdag in Rotterdam-
Centrum.  
 
In maart 2018 heeft Lilian een bezoek gebracht aan de projecten in Nickerie en Galibi in 
Suriname.  
 
En in augustus 2018 heeft Lilian een bezoek gebracht aan de projecten in Indonesië. 
 
Vanuit Nederland zijn er door de Stichting in 2018 verhuisdozen verstuurd met spullen (o.a. 
speelgoed en schoolartikelen) aan de gemeente in Nickeri en Galibi in Suriname.  
 
In juni 2018 heeft de Stichting deelgenomen aan de verkoping op het Wijkfeest 
Provenierssingel in Rotterdam.  
 
In 2018 zijn er veel tweedehands spullen verzameld, opgeslagen en ook weer verkocht 
tijdens de rommelmarkten.  
 
De pakketzendingen aan de projecten in Suriname, Indonesië, Togo en Ghana worden 
gedaan op grond van door Gift4achild zelf ingeschatte behoeften van de ontvangers, terwijl 
ook kleine giften werden verstrekt aan acute behoeften. 
 
De Stichting heeft in 2018 het ontwikkelde document ‘brief aanvragers ondersteuning’ als 
ook het document ‘aanvraag formulier voor ondersteuning door Gift4achild’ verstuurd aan de 
te ondersteunen organisaties in Suriname.   
 

6. Plannen voor 2019 

Voor het realiseren van de doelstellingen uit het beleidsplan 2016-2018 zal de Stichting zich 
verder inzetten op het initiëren en uitvoeren van de activiteiten. Daarbij zal de nadruk worden 
gelegd op het verzamelen van verbruiksartikelen voor goederenverkoop, projectgerichte 
acties vanuit de Stichting, promotiebijeenkomsten organiseren en actief opzoek naar 
donateurs en sponsoren.  
 
De implementatie van internetbankieren via Mollie zal in 2019 worden gerealiseerd. 
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7. Jaarrekening 

7.1 Resultatenrekening per 31 december 2018 

Ontvangsten GIFTEN      €6.119,00 

  Van sponsors  €2.770,00   

  Van donateurs  €3.064,00   

  Voorspecifieke Projecten €285,00   

     €6.119,00   

 OPBRENGT VRIJMARKTEN:    €1.422,00 

  Vrijmarkten   €1.422,00   

       €7.541,00 

Besteed aan:        

 Bureau-kosten waaronder:    €752,00 

 Bankkosten    €155,00  

 Promotie     €222,00  

 Web-site     €375,00  

      €752,00  

 Lopende projecten waaronder:    €4.897,00 

1 Ondersteuning kinderen te Galibi (Suriname) €718,00  

2 Ondersteuning kinderen te Clara-Polder, Nickerie  €3.538,00  

3 Ondersteuning kinderen te Indonesië   €227,00  

4 Ondersteuning kinderen spontane verstrekkingen   €415,00  

      €4.897,00  

        

  In total uitgegeven:    €5.649,00 

        

Resultaat Is het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven en bedraagt: €1.892,00 

  

Eindvermogen Saldo van de rekening NL89INGB0007231320 bij de ING-Bank: €7.680,00 
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7.2 Balans en Staat van baten en lasten over 2018 

 

       

 B A L A N S  

       

Kas  €310,00  Positief Vermogen €7.680,00 

Bank  €7.370,00  Nog te verrekenen 0,00 

Waarde goederen €0,00  Reservering 0,00 

Negatief Vermogen €0,00     

 Totaal €7.680,00   Totaal €7.680,00 

       

 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

       

Baten Giften     €6.119,00 

 Opbrengst vrijmarkten   €1.422,00 

       

     Totaal €7.541,00 

Lasten       

 Bureaukosten    €752,00 

 Besteed aan projecten   €4.897,00 

     Totaal €5.649,00 

       

Jaarresultaat    €1.892,00 

     

Resultaat toegevoegd aan vermogen    €1.892,00 

 

7.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening 

De ontvangen donaties zijn toereikend om te voorzien in het 2e hands busje voor Clara 
Polder. Maar nog niet toereikend voor de verbouwing van een eenvoudige woonruimte voor 
Broeder Sjaak te Galibi.  


