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1 Over de Stichting 
 
De stichting heeft de volgende doelstelling: 
 
Het ondersteunen van activiteiten ter bevordering van:  

- deelname van kinderen aan onderwijs, met extra aandacht voor meisjes;  
- de gezondheidszorg, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen; 
- de sociaal-economische ontwikkeling van gemeenschappen 

van Afrikaanse ontwikkelingslanden, in het bijzonder in Uganda. 
 
Stichting Masomo is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut 
beogende instelling), hetgeen o.a. inhoudt dat:  

o de Stichting vrijgesteld is voor recht van successie en recht van schenking; 
o giften van bedrijven en particulieren aan de Stichting aftrekbaar zijn voor de 

inkomsten en/of vennootschapsbelasting 
 

Voor de statuten en de middelen van Stichting Masomo wordt verwezen naar de 
Akte van Oprichting. 
 
 
2 Bestuursleden en vergaderingen 
 
Marcel GM Berkel, voorzitter 
Corrie CGM van der Maas, secretaris/penningmeester 
Carla CLHM Simons, lid 
Annemarie AMJ Hopstaken, lid 
Pascal PNFX Tol, lid 
 
Het voltallige bestuur heeft vergaderd op 17 februari 2007, en daarnaast op diverse 
momenten ad-hoc contact gehad. 
 
 
3  Gerealiseerde projecten 
 
Schoolfees  
De primary school (basisschool) in Uganda is sinds 1998 gratis, maar de bijkomende 
kosten van schoolmateriaal, kleding en voedingskosten moeten nog wel door de 
familie worden opgebracht. Dat loopt uiteen van € 50 tot € 150. 
De secondary school kent een jaarlijkse fee van € 200 tot € 500, afhankelijk van 
soort en kwaliteit van de school.  
 
Gedurende 2007 en 2008 zijn de schoolfees voor de Ugandese kinderen Rose, 
Amelia, Lucy en Joventa betaald op voordracht van Rwenzori East Neighbours, 
vertegenwoordigd door Father Fred Tusingire. 
Deze door Masomo gesponsorde meisjes volgen onderwijs op een vocational school: 
St. Theresa Vocational School in Mahyoro, Kamwenge district. In verband met een 
gebroken schoolcarrière –meestal door armoede in het gezin- zijn sommigen al 
bijna 20 jaar. 
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Masomo heeft voor een ernstig ziek kind met pernicieuze anaemie, kennis en 
behandelingsmogelijkheden gezocht. Vóórdat een en ander geëffectueerd kon 
worden, is het kind helaas overleden.  
 
 
4 Projectaanvragen 
 
In de loop van 2007 is er ondersteuning gevraagd voor schoolgeld voor twee 
doofstomme kinderen; tot sponsoring is inmiddels besloten door het bestuur. 
 
 
5 Donaties 
Donaties aan Masomo zijn merendeels eenmalig. Actieve publiciteit, met name 
rond de jaarwisseling is van groot belang. Bijdragen van instellingen of andere 
stichtingen zijn wisselend en sterk variërend in grootte. Het is lastig om een vaste 
donatiepost te begroten. Vooralsnog lijkt het haalbaar om jaarlijks een totaal aan € 
4.000,= aan donaties te begroten.  
 
 
6  Gerealiseerde acties 
Inzameling boerderijwinkel ‘t Schop 
Hilvermèrt 
Kerstcollecte Hilvarenbeek  
Mobilisatie expertise en sponsoring voor acute behandeling van ernstig ziek kind 
 
 
7  Publiciteit en werving 
Voorlichtingsbijeenkomst voor genodigden 
Deelname aan markten 
Ontwikkeling van folder 
Ontwikkeling van promotievideo 
Aanmaak van visitekaartjes 
Interview in weekblad “De Uitstraling” 
Contact met Stichting RENA 
Foldermateriaal bij de Wereldwinkel 
Foldermateriaal bij “De Flierefluiter” 
Deelname aan activiteiten van Missie Comite Hilvarenbeek 
Deelname aan zomeravondfeesten Hilvarenbeek in juli en augustus 
 
 
8  Overhead kosten 
 
Het jaar 2007 is een aanloopjaar geweest. De totale inkomsten van Stichting 
Masomo  bedroegen in 2007   € 2.733,94,= . Daarvan is in totaal € 463,11 besteed 
aan zogenaamde overheadkosten, voor het grootste deel notariskosten voor de 
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Akte van Oprichting. Kantoorkosten zijn tot het minimum beperkt door deze niet in 
rekening te brengen. De verwachting is dat geleidelijk de overheadkosten terug- 
gebracht worden naar het niveau van 5%. 
 
 
9  Plannen voor 2008 
 

• Onderzoek naar mogelijkheden voor bouw een dispensary aan de school 
verbonden die tevens een ondersteuning kan vormen voor de locale zorg 
infrastructuur. 

• Actieve benadering van bedrijven voor fondsen 

• Onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking met (voormalig) Missie 
Comite Hilvarenbeek 

• Deelname aan locale themagerelateerde bijeenkomsten en markten 

• Samenstelling van een voorlichtingspresentatie over de Stichting en 
doelgroepen voor de presentatie actief benaderen 

• Vrijwilligers zoeken voor fondsenwerving en PR 
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Bijlage 1 
 
Rechtsvorm:  Stichting 
Akte v. Oprichting: 15 januari 2007, kenmerk 1217701/MPL 
Statutaire naam: Stichting Masomo 
Adres:   Postbus 139   5080 AC  Hilvarenbeek 
Bezoekadres:  Rogier van Leefdaelstraat 17   5081 JK  Hilvarenbeek 
Telefoon:   013 5070420 
Fax:   013 5119722 
E-mailadres:  info@masomo.eu 
Domeinnaam: www.masomo.eu 
Register KvK: 18087059 
 
Bijlage 2 
 
Financieel overzicht van 2007 
 

 doel 2007 resultaat 2007 doel 2008 

Inkomsten    

transport resultaat 2006  0,00  

donaties 2.000,00 2.426,04 2.000,00 

resultaten van acties 500,00 307,90 1.000,00 

legaten  0,00  

rentes 0,00 0,00 50,00 

    

totaal inkomsten:  2.733,94  

    

Uitgaven    

registraties/leges 30,00 463,11 30,00 

publiciteitsmateriaal 500,00 60,11 500,00 

projecten 1.500,00 1.100,00 2.400,00 

communicatie 20,00 0,00 50,00 

kantoorzaken 0,00 0,00 0,00 

inschrijvingen/contributies 50,00 62,71 70,00 

bestuurskosten 0,00 0,00 0,00 

    

totaal uitgaven:  1.685,93  

    

    

Batig Saldo  1.048,01  

    

    

Activa per 31/12/2007  saldo rente in 2007 

Rabo Bank r.c.130820903  298,01 0,00 

Rabo Bank s.r.3285277815  750.00 0,00 

courant  0,00 0,00 

    

  1.048,01  
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