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1 Over de Stichting 
 
Stichting Masomo 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 in 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:  

 de Stichting vrijgesteld is voor recht van successie en recht van 
schenking; 

 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 
Pascal PNFX Tol, lid, afwezig met bericht van verhindering 

vacature. 
 

Het bestuur is in 2016 bijeen geweest op 19 maart 2016.  Daarbij zijn het 
jaarverslag van 2015 alsmede het financiëel verslag 2015 aan de hand van de 
bijbehorende stukken goedgekeurd en vastgesteld. Voorts heeft op diverse 

momenten ad hoc overleg tussen bestuursleden 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 per 

schoolgaand kind. Daarnaast moeten ouders een wisselend bedrag afdragen aan 
het zogenaamde Parent Teachers Association (PTA) om het salaris van de 

onderwijzers zodanig op te hogen dat zij niet gedwongen zijn om elders 
aanvullende privé inkomsten te genereren. 
De secondary school (vervolgopleidingen) kent een jaarlijkse fee van € 200 tot € 

500, afhankelijk van soort en kwaliteit van de school.  
 

De Internaatscholen voor kinderen met een audio-visuele beperking kosten 
tussen de € 500 tot € 700 per jaar. 
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De activiteiten van Stichting Masomo hebben in 2016 naast de zekerstelling van 

de schoolgelden vooral ook in het teken gestaan van de benefiet voorstelling van 
de Musical Licht in het Duister, uitgevoerd door de jongerengroep Message uit 

Dongen, onder leiding van Pascal Tol. De musical werd in de maand april 
eenmalig ten bate van Stichting Masomo uitgevoerd in de Gouden Carolus in 
Hilvarenbeek. De formidabele opbrengst voor Masomo was € 1.150. 

 
 

 

4 Projectaanvragen 
 
Bouw van een Child Development Centre in Mahyoro, Uganda. 

Eind 2012 zijn door Rena samen met Masomo plannen ontwikkeld voor de bouw 
van een kleinschalig opvanghuis voor weeskinderen. Ondanks de grote 
vooruitgang die Uganda heeft doorgemaakt op het gebied van economie, 

gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur is de positie van weeskinderen en 
kinderen met een beperking zoals doofheid of slechtziendheid nog niet echt 

verbeterd. De plannen van Masomo en RENA resulteerden in het voornemen om 
een klein huis voor 5 weeskinderen te bouwen die daar door een zorgmoeder 
kunnen worden opgevangen en verzorgd. Een eerste geldinzameling leverde  

tijdens de kerstcollecte van de Rooms-Katholieke parochie van Hilvarenbeek al 
een fantastisch bedrag van € 6.200,= op. 

 
Bij de verdere uitwerking van de plannen voor het opvanghuis gedurende 2013 
liep onze zuster-organisatie RENA, die belast is met de bouw van het 

opvanghuis, tegen nieuwe regelgeving van de Ugandese overheid aan. Dat betrof 
aanvullende en gewijzigde eisen aan de grootte en het doel van een dergelijk 

opvanghuis. Een weeshuis zonder verdere voorzieningen als onderwijs, 
gezondheidszorg, voedselvoorziening etcetera. wordt niet langer door de 
overheid geaccepteerd. Om de bouw te kunnen starten moest het bouwplan 

worden aangepast, en moesten vervolgens de noodzakelijke registraties en 
vergunningen worden binnengehaald. Dat heeft een flinke vertraging opgeleverd, 

want ook in Uganda draaien de ambtelijke molens traag. Ook in het 
daaropvolgende  jaar 2014 kon nog niet worden begonnen met de bouw omdat 
de plannen door de nieuwe regelgeving van de overheid grondig moesten worden 

aangepast en uitgebreid. Het oorspronkelijke idee van een opvanghuis voor 
kinderen is  daarom door  RENA noodgedwongen aangepast tot een Child 

Development Centre.  
 
In maart 2015 kon eindelijk gestart worden met de bouw en is door Stichting 

Masomo  een eerste geldbedrag van € 8000 naar RENA overgemaakt. Sindsdien 
is gestaag doorgebouwd en in 2016 kon door Stichting Masomo opnieuw een 

bedrag van € 3000 voor de bouw worden overgemaakt. De ingebruikname van 
het Child Development Centre wordt verwacht in 2017. 

 
 

5 Donaties 
 
In 2016 hebben wederom meerdere donateurs Stichting Masomo gesteund. 

Donaties aan Masomo zijn merendeels jaarlijks, anderen doneren maandelijks. 
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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 daarom niet goed mogelijk een vaste donatiepost te begroten. 

Vooralsnog lijkt het haalbaar om jaarlijks een totaal aan € 4.000,= aan donaties 
en actie-opbrengsten te begroten.  
 

 
 

6  Gerealiseerde acties in 2016 

 
Mizeon  Hilvarenbeek 
Stichting Masomo onderhoudt nauwe contacten met het Mizeon, voorheen het 

Missiecommittee Hilvarenbeek. Leden van het bestuur hebben wederom 
deelgenomen aan de voorbereidingen en uitvoering van de jaarlijkse fancy-fair 
van het Missiecommittee. De opbrengsten van Mizeon gaan naar projecten op 

het gebied van onderwijs en zorg. Ook onze stichting ontvangt een deel; in 2015 
bedroeg dat  deel € 700. 

 
Benefiet voorstelling van de musical Licht in het Duister 
De benefiet voorstelling van de Musical Licht in het Duister, uitgevoerd door de 

jongerengroep Message uit Dongen onder leiding van Pascal Tol, vond plaats in 
de maand april uitgevoerd in de Gouden Carolus te Hilvarenbeek. Er waren zo’n 

60 entree-kaarten à € 10 verkocht. Daarnaast hebben enkele sympathisanten 
extra gedoneerd.  De totale opbrengst voor Masomo was het formidabele bedrag 
van € 1.150. 

 
Bespreking met lokaal betrokkenen bij Amy Biehl Foundation. 

Naar aanleiding van een contact tijdens interview voor VLOH radio in 2015 zijn 
verder besprekingen gevoerd met René Clarijs en Piet Huijbrechts over 
mogelijkheden voor samenwerking en gezamenlijke fondswerving. Uitkomst van 

de bespreking is dat een structurele samenwerking niet goed mogeljk is vanwege 
het internationale karakter van de Amy Biehl Foundation. Wel wordt wederzijds 

de bereidheid uitgesproken om in voorkomende gevallen lokale acties 
gezamenlijk op te trekken. Voor Masomo kan dit waardevol zijn gezien de 
jeugdige en creative spirit die binnen de Amy Biehl Foudation aanwezig zijn.  

 

 
7  Publiciteit en werving in 2016 
 

Sinds 2014 gebruikt  Masomo een nieuw domein voor de Masomo-website. De 
wisseling en het onderhoud wordt geheel belangeloos uitgevoerd en gesponsord 

door ICT-bedrijf CXII te Oisterwijk. 
 
In mei 2016 heeft Corrie van der Maas de Stichting Masomo kunnen promoten in 

een interview voor de lokale VLOH radio. Helaas is recentelijk door het nieuwe 
management van VLOH radio besloten om de programmering van VLOH zodanig 

aan te passen dat er vooralsnog geen ruimte meer is voor promotie van 
particuliere initiatieven in Hilvarenbeek. 
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Door omstandigheden is in 2016  geen nieuwsbrief met informatie over de 

stichting, de kinderen en de lopende projecten opgesteld. 
 

 
 

8  Overhead kosten 

 
In 2015 bedragen de totale inkomsten van Stichting Masomo  € 12719,26. 
Daarvan is in totaal € 79,97 besteed aan zogenaamde overheadkosten: 
bankkosten, leges, abonnementen, communicatiekosten etc. Dit komt neer op 

minder dan  1 % overheadkosten. Dat is een relatief lage kostenpost, en ligt 
ruim binnen het gestelde doel van maximaal 2% voor 2016. Dit komt mede 

doordat kantoorkosten en representatiekosten tot het minimum beperkt zijn door 
deze niet in rekening te brengen. Naarmate de inkomsten van Masomo zullen 
toenemen, zullen de overheadkosten naar verwachting blijvend gehandhaafd 

kunnen worden op het niveau van 2% of minder. 
 

 

9  Plannen voor 2017 
 

 
Verder mee vorm geven aan het project voor de bouw en verdere ontwikkeling 
van het Child Development Centre in Mahyoro. 
 

Verder mee vorm geven aan de ontwikkeling van economische activiteiten, 
gekoppeld aan onderwijsdoelen. 

 
Ontwikkelen van gebruik van sociale media t.b.v. Masomo-acties. 

 
Update en uitbreiding van de Masomo-website m.b.t. projectinformatie. 

 
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  Gegevens Stichting Masomo 
 
Rechtsvorm:  Stichting 

Akte v. Oprichting: 15 januari 2007, kenmerk 1217701/MPL 
Statutaire naam: Stichting Masomo 

Adres:  Postbus 139   5080 AC  Hilvarenbeek 
Telefoon:   013 5070420 

E-mailadres:  info@masomo.eu 
Domeinnaam: www.masomo.eu 
Register KvK: 18087059 

 
Stichting Masomo is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. 

 
 

Bijlage 2             Financieel overzicht van 2016 
 

 
doel 2016 resultaat 2016 doel 2017 

Inkomsten 

   transport resultaat 2015 
 

5.035,78 
 donaties 2.500,00 5.370,00 2.500,00 

resultaten van acties 2.500,00 2.250,65 2.500,00 

legaten 
 

0,00 
 rentes 50,00 62,83 50,00 

    

    totaal inkomsten: 
 

12.719,26 
 

    Uitgaven 

   registraties/leges 0,00 0,00 0,00 

bankkosten 
 

79,97 
 publiciteitsmateriaal 100,00 0,00 100,00 

projecten 6.500,00 6.500,00 6.500,00 

communicatie 150,00 0,00 150,00 

kantoorzaken 0,00 0,00 0,00 

inschrijvingen/contributies 70,00 0,00 70,00 

bestuurskosten 0,00 0,00 0,00 

    

    totaal uitgaven: 
 

6.579,97 
 

    

    Batig Saldo 

 
6.139,29 

 

    

    Activa per 31-12-2016 

 
saldo rente in 2016 

Rabo Bank r.c.NL51RABO0130820903 93,07 0,00 

Rabo Bank s.r.NL06RABO3285277815 6.046,22 62,83 

contanten 
 

0,00 0,00 

    

  
6.139,29 
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