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Voorwoord: 
Op 30 juni 2020 is Stichting Sranan Koters opgericht bij Notariële akte.  
De stichting heeft het 1 jarig bestaan gevierd door een bedankje te sturen aan onze 
giftgevers en donateurs. 
Ondanks de Covid-pandemie heeft de stichting zijn werkzaamheden vrijwel geheel 
voort kunnen zetten.  
 
Algemene gegevens: 
De stichting is bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 78450918. 
ANBI gecertificeerd onder RSIN nr. 861403393 
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  
- 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 5x een bestuursvergadering plaatsgevonden, waarvan 2 
online.  
 
- Om het aanvragen en archiveren van projecten gestructureerd te laten verlopen is 
er een format ontwikkeld waar ieder bestuurslid een “aanvraag project” op kan 
indienen in de bestuursvergadering.  
Het afgelopen jaar zijn er 4 projecten aangevraagd. 3 Projecten lopen en 1 project is 
vanwege de kostenpost nog niet gerealiseerd. Aantekening hierbij is dat de lopende 
projecten zijn aangevraagd door onze zusterstichting Sranan Koters Suriname en 
daar worden gecoördineerd door Rowana Weusten. Stichting Sranan Koters 
Nederland kijkt bij ieder projectaanvraag waar de mogelijkheden liggen om een 
project te ondersteunen. 
 
Project schoolpakketten zorgt ervoor dat kinderen, bij start van het schooljaar, hun 
schoolpakket compleet hebben en kunnen starten op school. 
Het project is ondersteund met een financiële bijdrage van €200,- . Spullen zijn door 
Stichting Sranan Koters Suriname aangeschaft en het project is daar verder 
uitgewerkt en uitgebreid, ook financieel.   
Project speelleerplaats  in het dorp Adawai, is aangevraagd bij de zusterstichting in 
Suriname. Doel is om de fijne motoriek bij kinderen te stimuleren en zo bepaalde 
hersengebieden beter te ontwikkelen die daardoor een positieve uitwerking hebben 

http://www.sranankoters.nl/
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op schoolprestaties.  Dit project is ondersteundend met veel spullen voor de fijne 
motoriek. 
Project Pindakaas is tevens een project die aangevraagd is door de zusterstichting in 
Suriname. Het is een voedingsproject voor de kinderen in de binnenlanden die 
structureel actief blijft. T.b.v. het project worden regelmatig, op kleinschalige basis, 
voedingsmiddelen meegezonden met de goederen. Voor grootschalige actie 
ontbreken helaas thans de financiële middelen.  
Project matras , t.b.v. Internaat Atjoni in dorp Pokigron, is aangevraagd door de 
zusterstichting in Suriname. Dit project zou ong. 45 kinderen in een internaat 
voorzien van een nieuwe matras. Vanwege de hoge kostenpost is project niet 
gerealiseerd.  
 
-In het eerste kwartaal van 2021 is er PR materiaal ontwikkeld bestaande uit posters, 
visitekaartjes en stickers. De stickers worden vooral gebruikt om op de dozen, die wij 
verschepen, te plakken. Ieder bestuurslid heeft PR materiaal in zijn bezit. 
 
-In de bijlage vindt u het financieel jaarverslag.  
Een  oude bankrekening is opgeheven, welke gebruikt werd toen wij nog een 
informele vereniging waren.  
 
-De zakelijke rekening krijgt in 2022 een spaarrekening waar geld opzij wordt gezet 
voor onvoorziene kosten en gelden die gereserveerd zijn voor een bepaald project. 
 
- In mei hebben we de ANBI status verkregen. De aanvraag is zonder problemen 
voorlopen. Op PR materiaal is zichtbaar dat de stichting een ANBI status heeft. 
 
- Het reglement is in juni aangepast en door alle leden ondertekend. 
 
-Voor het begin van het tweede kwartaal is een uitgebreid aandacht geschonken aan 
de nieuwe wet WTBR en de eisen die worden gesteld. Hoewel de wet per 1 juni 2021 
ingaat dienen de statuten binnen de gestelde 5 jaar te worden aangepast.  
 
-Per 1 jan. 2021 is het beleidsplan aangepast en op 30 juni 2021 werd de 
jaarevaluatie beleidsplan afgerond.  
 
-In 2021 zijn er 4 nieuwsbrieven gemaakt welke via de mail zijn verzonden naar de 
giftgevers en donateurs.  
 
-In 2021 is de website van de stichting steeds verder ontwikkeld en wordt 
onderhouden. De website is ontwikkeld om informatie weer te geven van zowel 
Stichting Sranan Koters Nederland als Stichting Sranan Koters Suriname.  
 
-Ondanks de Corona pandemie zijn er 50 dozen verscheept naar Suriname. In de 
bijlage ziet u hiervan een overzicht.  
 
-Rowana Weusten is oprichter van Stichting Sranan Koters Suriname. Zij is tevens 
algemeen bestuurslid van Stichting Sranan Koters Nederland. De samenwerking 
maakt dat de coördinatie van verscheepte dozen wordt vereenvoudigd en er een 
korte lijn is bij samenwerking voor projecten. Er wordt regelmatig overlegd tussen 
beide stichtingen.  
 
 



Jaarverslag 2021, Stichting Sranan Koters Nederland 

Wensen en vooruitzichten: 
 
 
- 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 blijft een aandachtspunt die veel tijd en energie 
neemt en vaak weinig oplevert. 
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 affectie hebben met onze 
doelgroep. Deels valt of staat dit met de ontwikkelingen rondom de Corona pandemie 
en de oorlog in Oekraïne. 
Er zijn 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. Doordat de scholen deels dicht zijn geweest in 2021 
zal dit opnieuw moeten worden opgepakt.  
 
-Goede digitale middelen voor contact met Suriname. 
Op dit moment zijn er onvoldoende digitale middelen in Suriname om Rowana deel te 
laten nemen aan bestuursvergaderingen. Hierdoor vindt er apart overleg plaats na 
afloop van de vergaderingen.  
 
 
 
 
Bijlage 1: 
 
Financieel jaarverslag als bijlage bij mail 
 
 
 
Bijlage 2: 
 
Overzicht verzendingen als bijlage bij mail 
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Naam:  Chantal de Leeuw 
Datum:  22-03-2022 
Handtekening:  
 
  
  
 


