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

o deelname van kinderen aan onderwijs, met extra aandacht voor meisjes;  
o de gezondheidszorg, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen; 
o 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 verwijzen wij 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 is in 2009 bijeen geweest op 08 maart 2009. Daarbij zijn het 
jaarverslag van 2008 alsmede het financieel verslag 2008 vastgesteld. Voorts heeft 
op diverse momenten ad hoc overleg plaatsgevonden. 
 
 
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.  
 
De activiteiten van Stichting Masomo hebben in 2009 vooral in het teken gestaan 
van de zekerstelling van de schoolgelden voor de door de stichting gesponsorde 
kinderen, zodat zij hun school ook daadwerkelijk af kunnen maken. Daarnaast is 
aandacht besteed aan uitbreiding van netwerk en contacten die verdere 
ondersteuning kunnen geven aan de activiteiten van onze stichting.   
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Gedurende 2009 zijn de schoolfees voor de Ugandese kinderen Rose, Amelia, Lucy 
en Joventa betaald op voordracht van Rena (Rwenzori East Neighbours Association), 
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. 
 
Masomo sponsort 2 doofstomme kinderen van 10 en 11 jaar, Immaculate en Davis, 
die nu voor het eerst naar school kunnen in een speciale school voor doofstom 
onderwijs (kostschool). Dit is ver van huis. Hoewel dit een basisschool is, zijn de 
kosten daarvan ongeveer € 300 per jaar. 
 
In de loop van 2009 kon Masomo de sponsoring van een derde doofstom kind, Evelyn 
Mirembe, voor haar rekening nemen. De sponsoring wordt gesteund door een 
periodieke bijdrage van een donateur. 
 
Kippenboerderij  
In het kader van de flinke bijdrage vanuit de kerstcollecte van de Hilvarenbeekse 
parochie St. Petrus Banden naar aanleiding van het bezoek van Fr. Fred aan de 
kerk, is een bestemming van de donatie gezocht in het realiseren van een 
kippenboerderij bij St. Theresa Vocational School, die naast het belang van voeding 
(vlees/eieren) ook een educatieve doelstelling heeft en bovendien een extra 
inkomen voor de school kan genereren. De kippenfarm is in december 2008 in 
bedrijf genomen. 
 
 
 
4 Projectaanvragen 
 
Schoolbanken voor St. Theresa Vocational School 
Een sponsoring van schoolbanken voor de school heeft in 2008 helaas geen 
doorgang kunnen vinden, omdat dit thema niet gehonoreerd kon worden door de 
Rabo Bank in het kader van haar jaarlijkse ondersteuning van particuliere 
initiatieven voor locaal maatschappelijk belang. Mogelijk maakt het thema in de 
toekomst wel kans van slagen. 
 
Oprichting van een Health Dispensary 
Door onze counterpart Rena is aangegeven dat er een grote behoefte bestaat aan 
een minimale gezondheidsvoorziening in de buurt van de school ten behoeve van 
zowel de schoolkinderen als de lokale bevolking.  
 
Het onderzoek naar mogelijkheden om bij de school ook een kleine 
gezondheidspost op te zetten, loopt nog. Er is zeker behoefte aan, maar het vergt 
nog wel wat meer voorbereiding omdat het project goed omschreven en met name 
financieel goed onderbouwd moet zijn, wil het een kans van slagen hebben.  
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Rena is momenteel hard bezig met het ontwikkelen van een lokale Health 
Dispensary. Aan Stichting Masomo ligt er het verzoek om professionele 
ondersteuning in de vorm van advies op het gebied van inrichting en noodzakelijke 
voorzieningen, als ook in de vorm van personele assistentie.  
 
 
5 Donaties 
Donaties aan Masomo zijn merendeels eenmalig. Tot nu toe zijn er drie donateurs 
die op periodieke basis bijdragen aan de scholing van kinderen. Actieve publiciteit, 
met name rond de jaarwisseling is van groot belang. Bijdragen van instellingen of 
andere stichtingen zijn wisselend en variëren sterk 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 in 2009 
 
Wilde Ganzen 
In 2009 hebben de voorzitter en de secretaris deelgenomen aan een landelijke 
ontmoetingsdag voor particuliere stichtingen voor ontwikkelingshulp, die 
georganiseerd was door NCDO en de Wilde Ganzen. Op die dag hebben we kennis 
kunnen maken met vele gelijksoortige particuliere stichtingen als de onze, en 
hebben we onvermoede kennis op kunnen doen over moderne manieren van 
communicatie en publiciteitsvorming. 
 
Communicatietraining 
Als een vervolg op de NCDO/WildeGanzen-dag heeft het bestuur van deelgenomen 
aan introducietraining van de 1%Club in het gebruik van communicatiemiddelen als 
Hyves en LinkedIn. Deze netwerken bieden veel meer mogelijkheden voor 
fondsenwerving dan wij tot nu voor mogelijk hadden gehouden. De opgedane 
kennis  zal in het komende jaar verder verkend en toegepast worden. 
 
Missie Comite Hilvarenbeek 
Daarnaast heeft de Stichting nauwe contacten onder-houden met het Missiecommittee 
Hilvarenbeek. Leden van het bestuur hebben deelgenomen aan de voorbereidingen en 
uitvoering van de jaarlijkse fancy-fair van het Missiecommittee, en ook heeft onze 
voorzitter tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Missiecommittee een korte presentatie 
gegeven over hoe de oprichters van Stichting Masomo in het verleden gesteund zijn door 
het Missiecommittee toen zij nog actief werkzaam waren in Uganda. Stichting Masomo zal 
in de toekomst daar waar mogelijk het Missiecommittee blijven ondersteunen in haar 
activiteiten en plannen. 

   
Boerderijmarkt ’t Schop 
Deelname aan de jaarlijkse informatiemarkt van de Ecoboerderij ’t Schop heeft in 
2009 geen doorgang gevonden vanwege scherpere prioriteitenstelling door het 
organiserende committee. Men wilde alleen nog stands waar eco-producten 
verkocht kunnen worden; geen ‘rommelmarkt” stands meer. Wel blijft ‘t Schop 
beschikbaar als partner voor verspreiding van informatiefolders en groeps-
presentaties. 
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Controle Belastingdienst 
In het kader van de “opschoningsactie” van de Belastingdienst onder particuliere 
Stichtingen is ook onze stichting Masomo in 2009 getoetst  door de Belastingdienst. 
Masomo heeft aan alle eisen kunnen voldoen, en is inmiddels door de Belasting-
dienst volgens de nieuwe criteria wederom aangemerkt als ANBI (algemeen nut 
beogende instelling). Dat betekent dat giften van particulieren, instellingen of 
bedrijven aan Masomo vrijgesteld blijven van inkomsten- en/of vennootschaps-
belasting. 
 
 
 
7  Publiciteit en werving in 2009 
 
Contact met Stichting RENA 
Foldermateriaal bij o.a. de Wereldwinkel, Flierefluiter,’t Schop. 
Deelname aan landelijke uitwisselingsdag van NCDO en Wilde Ganzen. 
Deelname aan introductietraining 1%Club 
Deelname aan activiteiten van Missie Comite Hilvarenbeek 
Deelname aan zomeravondfeesten in juli en augustus 2009 
 
 
8  Overhead kosten 
 
In 2009 bedragen de totale inkomsten van Stichting Masomo   € 4.565,32 . Daarvan 
is in totaal € 156,36 opgegaan aan zogenaamde overheadkosten: noodzakelijke 
registraties, leges, abonnementen, communicatiekosten etc. Dit komt neer op 
ongeveer 3% overheadkosten. Dat is een relatief lage kostenpost, en ligt ruim 
binnen het gestelde doel van 5% voor 2009. Dit komt mede doordat kantoorkosten 
en representatiekosten zijn tot het minimum beperkt door deze niet in rekening te 
brengen. De verwachting is dat geleidelijk de overheadkosten terug zullen vallen 
naar het niveau van 2% naarmate de inkomsten van Masomo zullen toenemen. 
 
 
9  Plannen voor 2010 
 

o Vorm geven aan ondersteuning aan de bouw van een dispensary bij de school 
die tevens een ondersteuning kan vormen voor de locale zorg infrastructuur. 

o Ontwikkelen van gebruik van communicatiemiddelen op het web t.b.v. 
Masomo-acties. 

o Actieve benadering van bedrijven voor fondsen 
o Deelname aan locale themagerelateerde bijeenkomsten en markten 
o Samenstelling van een voorlichtingspresentatie over de Stichting en 

doelgroepen voor de presentatie actief benaderen 
o 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 2009 
 

 doel 2009 resultaat 2009 doel 2010 

Inkomsten    

transport resultaat 2008  2.457,33  

donaties 2.000,00 1.963,69 2.000,00 

resultaten van acties 2.500,00 0,00 2.500,00 

legaten  0,00  

rentes 100,00 144,30 50,00 

    

totaal inkomsten:  4.565.32  

    

Uitgaven    

registraties/leges 30,00 47,93 50,00 

publiciteitsmateriaal 100,00 0,00 100,00 

projecten 4.300,00 1.100,00 2.500,00 

communicatie 20,00 97,88 100,00 

kantoorzaken 0,00 0,00 0,00 

inschrijvingen/contributies 70,00 10,55 70,00 

bestuurskosten 0,00 0,00 0,00 

    

totaal uitgaven:  1.256,36  

    

    

Batig Saldo  3.308,96  

    

    

Activa per 31/12/2009  saldo rente in 2009 

Rabo Bank r.c.130820903  746,87 0,00 

Rabo Bank s.r.3285277815  2.562,09 144,30 

courant  0,00 0,00 

    

  3.308,96  
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