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Bouwen en verbinden

Bouwen aan netwerken, samenwerken en verbinding. Het waren

de thema’s die Stichting Les Oiseaux Blues (LOB) bezighielden

in het verslagjaar 2017. Een bijzonder jaar waarin de viering van 

25 jaar samenwerking in 2016 niet alleen bij woorden bleef. 

De afspraken die daar zijn gemaakt om van emoties, naar 

dromen, naar acties te gaan, zijn in 2017 tot uitvoer gekomen. 

ACTIES

Na alle politieke onrust in Tunesië, is in 2017 de school in 

El Wifek weer geopend. Er is een snoezelruimte ingericht in een

school voor zeer moeilijk lerende kinderen in El Marsa, met 

materialen van Tyltylcentrum De Witte Vogel. Het Apostolisch

Genootschap heeft aangegeven enkele giften te willen doen voor

de kinderen in Tunesië. Deze lopen uiteen van een wasmachine,

tot een computer en cadeautjes voor alle kinderen tijdens het 

zomerkamp.

FINANCIËN

In februari 2017 kwam het heuglijke nieuws dat het Gala 

2.817 euro heeft opgeleverd. Daarvan is in het voorjaar 2018 

bovengenoemde snoezelruimte gerealiseerd. Vanuit de opbrengst

geven we verder fasegewijs financiële ondersteuning voor zaken als

voeding leerlingen, bussen en brandstof. In de aprilvergadering

2017 kwamen de jaarstukken van 2016 ter tafel. Ten aanzien van

de begroting 2017 is de post donaties naar beneden bijgesteld

(10.000 euro). De begroting is in de julivergadering 2017 

vastgesteld. We kwamen verder tot de conclusie dat een bank-

rekening voor Sabri Dachraoui praktisch is. Hij is coördinator

voor Les Oiseaux Bleus in Tunesië en heeft deze nodig voor de 

activiteiten. Paul van der Velden doet hiertoe nader onderzoek. 

BESTUUR EN IDENTITEIT

Kees Quak nam na jarenlange inzet afscheid. Ook kwam in het

verslagjaar de bestuurlijke samenstelling aan bod. John van der

Linden en Johan Taal geven het stokje in de jaren 2017-2019 over

en krijgen een toezichthoudende/inspirerende rol. We hebben 

gesproken over de identiteit van stichting LOB, mede met het oog

op bestuurlijke opvolging. Het bestuur benoemde afgelopen jaar

ook enkele punten die voor de ontwikkeling van LOB Tunisi 

belangrijk zijn, zoals communicatie, regie houden en initiatief

nemen. Onderwerpen die het bestuur in de meireis aan de orde

stelde in Tunesië.

ZOMERKAMP 2017

Het zomerkamp kon in 2017 doorgaan. In goed overleg met de

lokale politie was een uitstapje buiten het centrum mogelijk met

de groep. Begin 2017 hadden de vrijwilligers het zomerkamp al

stevig op poten staan. Het bestuur besloot hen een barbecue aan

te bieden voor hun grote inzet. Er is een goede dynamiek onder

de vrijwilligers. Bert Wiegman, apostel bij het Apostolisch 

Genootschap, en John van der Linden, bestuurslid, konden dat

met eigen ogen zien tijdens hun bezoek aan het zomerkamp in 

de zomer van 2017. Het bestuur bezocht ook het centrum in 

El Wifek. De zomerkampen kunnen rekenen op een steeds 

grotere inbreng van Tunesische vrijwilligers.

PR

In de septembervergadering neemt PR een belangrijke plaats in.

Hierbij zijn ook Jeannette Gelauf en Hamza Abadhi aanwezig.

Het gaat om het uitbreiden van het sponsor- en vrijwilligersnet-

werk, waartoe een overall PR-plan opgesteld moet worden. 

Jeannette zal zich inwerken op het secretariaatswerk en gaat de

coördinatie van vrijwilligers op zich nemen. 

Ander punt is de training en motivatie op de scholen en centra 

in Tunesië. Focus moet de komende jaren liggen op twee à drie

centra. Bij gebleken motivatie pas in middelen als snoezelruimte,

speelruimte en fysiotherapie voorzien. Tenslotte wordt besloten

allen na te denken over nieuwe sponsorideeën. Gelden die ten

goede komen aan het (meervoudig) beperkte kind in Tunesië.

VERBINDING

Ans Kool heeft afgelopen jaar kennisgemaakt met de nieuwe 

Tunesische ambassadeur, die een positief beeld heeft over stichting

LOB. Er komen dit jaar enkele stagiaires vanuit Tunesië, onder

wie Hamza Abadhi, Hayeth en directeur Aglem van de school in

La Marsa, naar Nederland. De samenwerking met vrijwilligers en

steun van donateurs was in het verslagjaar geweldig en onmisbaar.

Dat netwerk en die verbinding blijven ook de komende jaren van

doorslaggevende betekenis.  

Donaties € 38.282

Landbouwproject € 251

Totaal inkomsten € 38.533

Ondersteuning instanties € 2.471

Zomerkamp € 9.394

Stages € 2.104

Landbouwproject € 1.986

Reis- en verblijf € 8.604

Telefonie € 1.407

Administratie & beheer € 3.912 

Onkostenvergoeding € 2.776

Representatie € 335

Totaal uitgaven € 32.988

Lopend saldo € 5.545

Bij: financieringskosten € 49

Af: afschrijvingen € 1.542

Positief saldo boekjaar € 4.052

Wat kwam er aan geld binnen? Waar gaven we geld aan uit? 

Inkomsten Uitgaven

V

Balans per 31 december 2017

Activa 31 dec 2017 31 dec 2016

Grond € 14.275 € 14.275

Hangar € 26.470 € 27.716

Inventaris studio € 0 € 68

Vervoersmiddelen € 3.000 € 3.228

Overige vorderingen € 0 € 1.000

Kas € 26.780 € 21.185

Totaal activa € 70.525 € 67.472

Passiva 31 dec 2017 31 dec 2016

Eigen vermogen € 70.225 € 66.172

Transitorische passiva € 300 € 1.300
(nog te betalen kosten telefoon
en accountant)

Totaal passiva € 70.525€ € 67.472

Liquide middelen 31 dec 2017      31 dec 2016

Girorekening € 9.267 € 3.683

Kapitaalrekening € 15.041 € 15.000

Tunesische bankrekening € 0 € 2.458

Tunesische kas € 2.472 € 43

Totaal € 26.780 € 21.185
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