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Jaarverslag 2020, Stichting Sranan Koters Nederland 

Voorwoord: 
Op 30 juni 2020 is Stichting Sranan Koters opgericht bij Notariële akte. Hiervoor was 
het een informele vereniging.  
Alle baten en lasten zijn op die datum overgegaan van de vereniging naar de 
stichting. 
 
Algemene gegevens: 
De stichting is bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 78450918. 
Website:  www.sranankoters.nl  
Mailadres:  info@sranankoters.nl  
Bankrek.nr.:  NL95 INGB 0007 6990 43  
 
Samenstelling bestuur: 

- Voorzitter   Mw. C.T.C. de Leeuw 
- Secretaris  Mw. P. Besemer          
- Penningmeester  Dhr. G. van Roekel (Per 1-1-21 bestuurslid) 
- Algemeen lid  Mw. E. Smits- Nieuwenhuijs 
- Algemeen lid  Mw. C.A.J.B. Weusten 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De stichting heeft geen 
personeelsleden in dienst. De stichting heeft 1 onbetaalde vrijwilliger. 
 
Doel: 
Sranan Koters Nederland is een stichting die zich inzet voor de kansarme kinderen in 
Suriname in de leeftijd van nul tot achttien jaar. De stichting wil de kinderen een kans 
bieden zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig functionerende volwassene in 
de maatschappij.   
 
Overzicht van de activiteiten/ontwikkelingen in het afgelopen half jaar.  
In deze periode heeft er 2x een bestuursvergadering plaatsgevonden op 10-08-20 en 
op 22-10-20.  
- In de vergaderingen werd de voortgang van omzetting van vereniging naar stichting 
geëvalueerd. Daarnaast werd besproken of de mogelijkheden tot verruiming van de 
ondersteuning in Suriname uitgebreid zou kunnen worden en de financiële 
consequenties daarvan. (Onder “wensen en vooruitzichten” wordt hier nader op 
ingegaan) 
- Vlak voordat de stichting werd opgericht was er een compleet bestuur aanwezig. De 
penningmeester viel echter uit door ziekte en kon niet meer terug keren. Er is toen 
een vacature uitgegaan voor deze functie. Na enige maanden kwam het bestuur in 
contact met de huidige penningmeester.  
- Er waren wat vertragingen bij het aanvragen en verkrijgen van een zakelijke 
rekening. Mede omdat de stichting samenwerkt met mensen in Suriname. Vanaf 
september is de zakelijke rekening voor de stichting gerealiseerd.  
- In september heeft één van onze bestuursleden een cursus gevolgd om zelf een 
website te bouwen en te onderhouden. Vanaf november staat de website online en 
wordt maandelijks onderhouden. 
- De stichting heeft 24 donateurs waarvan een deel maandelijks een vast bedrag 
storten, anderen storten jaarlijks een bedrag.  
- Daarnaast zijn er wat inkomsten gegenereerd door verkoop van spullen die niet 
verstuurd konden worden. Dit in overleg met de gever van deze spullen.  
- Er zijn, in deze verantwoordingsperiode periode, 17 dozen van 160 liter verscheept 
naar Suriname. Voorafgaande aan die periode zijn er in de eerste helft van het jaar   
22 dozen verzonden. In 2020 zijn er in totaal 39 dozen verzonden met een inhoud 
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variërende van:  schoolspullen, beddengoed, baby spullen, speelgoed, knuffels, etc., 
naar diverse instellingen en kinderen in het binnenland. (Zie het overzicht:  
“Verzonden dozen met goederen in 2020 naar Suriname)  
Door de Corona heeft het verschepen van dozen veelal vertraging opgelopen en 
waren er minder mogelijkheden om kleine projecten op te pakken. 
- In de periode van kerst heeft de stichting het mogelijk gemaakt dat internaat Atjoni 
een kerstdiner kon organiseren met de kinderen die in dat huis verbleven. 
 
Wensen en vooruitzichten: 
In het eerste half jaar na oprichten van de stichting is het bestuur voornamelijk bezig 
geweest met de opbouw van de stichting, dit proces is nagenoeg afgerond. 
In 2021 wil het bestuur dan ook gaan richten op: 
 
- het Aanvragen van een ANBI status. 
Bij de aanvraag van een ANBI status dient een compleet bestuur aanwezig te zijn, 
helaas was er een vacature voor de penningmeester. Sinds 1 jan. 2021 is het 
bestuur weer compleet en kan de aanvraag ingediend worden. 
 
- het Realiseren van kleine projecten.  
Het bestuur wil hierbij projecten tot max €10.000,- ondersteunen; 
Een voorbeeld voor zo’n project is het realiseren van nieuwe matrassen voor de 
kinderen, verblijvende in een internaat in Pokigron, zodat zij weer een goede 
nachtrust kunnen hebben. Een goede basis voor ontwikkeling is goede slaap. 
 
- het Werven van fondsen en meer donateurs. 
Het bestuur wil de stichting bekendheid geven bij fondsen die binnen de doelgroep 
van onze stichting passen.  
Het aantal (vaste) donateurs is nog aan de lage kant. Het bestuur wil meer donateurs 
gaan werven door naamsbekendheid op te bouwen buiten ons eigen netwerk. Dit 
door o.a. visuele hulpmiddelen zoals visitekaartjes en posters op plaatsen te 
hangen/verspreiden waar mensen zich bevinden die een connectie hebben met onze 
doelgroep. Deels valt of staat dit met de ontwikkelingen rondom Corona 
Er zijn al contacten gelegd met basisscholen. Hier willen het bestuur korte 
presentaties houden waarna er geld opgehaald kan worden middels sponsorlopen of 
andere acties die basisscholen hebben. 
 
- de Nieuwsbrief. 
Ieder kwartaal brengt de stichting een nieuwsbrief uit die wordt verspreidt via e-mail 
en opgenomen wordt op onze website.  Een ruimere verspreiding kan de bekendheid 
van de stichting aanmerkelijk vergroten. 
 
 
 
 
 
  
  


