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Wie is Tamam Nederland
Stichting Tamam Nederland is een hulporganisatie zonder
winstoogmerk die zich richt op straatkinderen/-jongeren in de
regio Kaapstad.
Vanuit Nederland kunnen we niet aanwezig zijn op de straten
van Kaapstad of de straatkinderen bezoeken in bijvoorbeeld het
ziekenhuis of de gevangenis. Daarom werken we samen met de
plaatselijke partnerorganisatie Tâmam Ministry. Zij doen het
werk met de straatkinderen en -jongeren; wij ondersteunen dit
werk.
In Nederland werven we fondsen en werken we aan draagvlak.
Vanuit Nederland ondersteunen we Tâmam Zuid-Afrika op
allerlei praktische manieren, met nadruk op de organisatie, PR
en communicatie, fondsenwerving en veranderingsprocessen.
Zo werken we samen aan een betere toekomst voor de
straatkinderen.

Wie is Tâmam Ministry

Al 20 jaar ervaring op straat
1997-2017

Het leidend echtpaar van Tâmam Ministry, Cobus en Eleshia
Martin, heeft een missionair hart en




Is al 20 jaar werkzaam op de straten van Kaapstad
Heeft al 20 jaar ervaring met multi-problematiek
Is al 20 jaar levensveranderend bezig

Voor dit werk zijn zij afhankelijk van giften. Eleshia is sinds 2016
parttime in dienst van de stichting als maatschappelijk werker.
Cobus is timmerman en ook bevoegd om jongeren hiervoor op
te leiden.
Onze doelgroep bestaat vooral uit de zogenaamde 'geharde
straatjongeren'. Zij verlieten vaak al op zeer jonge leeftijd de
gebroken, onveilige thuissituatie en groeiden op straat op. Ze
worden door bijna geen instantie bereikt.
We weten dat wij van betekenis zijn in hun leven omdat ze ons
dat vertellen en we het ook zien. Daarom werken we (o.a. in de
gevangenis) ook actief aan emotioneel herstel en
traumaverwerking (counseling).

We willen blijvende verandering,
een betere toekomst voor de
straatjongeren.

Na verloop van tijd zien we mensen opbloeien. We zien
gebroken mensen gedeeltelijk helen. We zien mensen weer
verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar. Ze
vinden zichzelf de moeite waard om hun leven te veranderen.
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In sommige gevallen betekent dit ook van de straat af gaan,
opnieuw beginnen of terugkeren naar hun vroegere leefgemeenschap. Wij helpen ze zo veel als we kunnen in deze
processen.
We willen naast iemand gaan staan, en in hem of haar blijven
geloven. Ook als ‘ie een keer de fout in gaat! Op deze manier
helpen we mensen naar een nieuwe toekomst.

Wat doet Tâmam Ministry
Medewerkers zijn onze belangrijkste middelen
Het belangrijkste dat wij bieden zijn mensen die naast mensen
staan. Mensen die op straat leven en (jonge) mensen die gevaar
lopen. Daarom blijft een groep straatjongeren terugkomen naar
ons gemeenschapscentrum (Koffiekamer), terwijl ze ergens
anders meer maaltijden of andere voorzieningen kunnen
krijgen.
We kennen 'onze' straatjongeren bij hun naam. We kennen hun
(soms afschuwelijke) levensverhaal. De gebrokenheid in hun
leven is vaak groot. Bij ons worden ze gezien en geliefd.
Omdat wij relationeel werken, zijn onze medewerkers onze
belangrijkste middelen. De kosten die gemaakt worden om
actief aanwezig zijn in het leven van onze cliënten zijn dan ook
onze belangrijkste kostenpost.
Een belangrijke taak van het werken met straatjongeren is het
opbouwen van relaties, counseling, medische ondersteuning,
HIV / AIDS-bewustzijn & onderwijs en het bewust laten worden
van drugsschade.
Werken op straat
Nieuwe gezichten 'spotten' op straat is belangrijk. Gesprekken
moeten plaatsvinden voor de 'knop' omgaat, want daarna vraagt
het een lange, lange adem voor het veranderen van een leven.
Als we ze tijdig signaleren is plaatsing bij familie soms nog
mogelijk.
Daarom wordt er regelmatig een bezoek gebracht aan het park,
of gewoon gewandeld door de stad. Nieuwe gezichten vallen
ervaren straatwerkers op. Een belangrijk onderdeel van het
werk dus.
Schokkende ervaring
Zelfs zeer ervaren straatwerkers kunnen geconfronteerd
worden met nieuwe dingen. Enkele teamleden liepen op straat
toen ze voor hun ogen drugs zagen gebruiken.
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De verslaafden mengden synthetische drug en heroïne met hun
eigen en elkaars bloed en dat spoten ze in. Dit kenden ze nog
niet. Ze waren geschokt over het leed voor hun ogen. ‘God, dit
is uw kind! Dit is iemands vader, iemands zoon, iemands broer!’
Werken in de gevangenis
Veel van onze straatjongeren waren we uit het oog verloren,
maar hebben we weer teruggevonden in de gevangenis. Eleshia
wil daarom graag het werk in de gevangenis uitbreiden.
In 2017 hadden we de gelegenheid om naast het individuele
werk ook te werken met een groep gevangenen. We hebben
geprobeerd met en in deze groep een familieband op te bouwen.
De deelnemers waren erg enthousiast en positief over deze
wekelijkse bijeenkomsten. Er is onder andere gewerkt aan
vaardigheidstraining en traumaverwerking.
De Koffiekamer
In ons inloophuis De Koffiekamer voelen onze cliënten zich
thuis. We konden ze hier bijna wekelijks ontvangen, samen met
ze eten en een kop koffie serveren. Maar het belangrijkste is: er
voor ze zijn. Luisteren, adviseren, korte therapeutische
gesprekken etc. De Koffiekamer is alleen maar mogelijk dankzij
vrijwilligers die zich hiervoor al jaren inzetten en onze cliënten
bij naam kennen.
De gehoopte extra Koffiekamer voor gevangenen die vrij komen
is helaas niet van de grond gekomen. Ons team was vooral
bezig met follow up taken.
Enkele werkers van De KoffieValentijnsmaaltijd
De jeugd van de Salem Full Gospel Church zorgde in februari
voor een gezellige avond in de Koffiekamer en lekker eten! Hier
werd duidelijk van genoten. Onze jongeren in de Koffiekamer
hadden een duidelijk verzoek: Kom nog een keer terug!

kamer: Eleshia, Jean, Tertia,
Joshua, Cobus, oom Japie en
tante Lenie (helaas hebben we 14
januari 2018 na een ziekbed
afscheid moeten nemen van oom
Japie). We zullen hem missen.

Kerstmaaltijd
Aan het einde van het jaar was ook weer de gebruikelijke
Kerstviering. Dit wordt nog steeds door de jongeren ervaren als
Kerst met de familie.
Terugkeer van ‘oude’ Koffiekamerbezoekers
Veel zegen ervaren we doordat ‘oude’ Koffiekamerbezoekers
weer bij ons komen. We zijn begonnen met het zegenen en
zalven van onze straatjongeren. Ze willen niet uit de
Koffiekamer vertrekken voordat ze dit hebben ontvangen. Ze
vertellen het ook door.

Valentijnsmaaltijd
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Educatie en training
We verlenen steun voor het onderwijs in natura van de kinderen
van enkele van onze cliënten.
Ook verzorgen we leren-en-werken trajecten. In samenwerking
met het Tamam Timmerbedrijf leiden we cliënten op tot
timmerman.
Follow up
Ieder jaar zijn er wel zaken die onze aandacht vragen. Zoals
begrafenissen, traumaverwerking, bemiddeling, hulp bij
rechtszaken, etc. Dit jaar hadden we ook te maken met seksueel
misbruik bij een zeer jong meisje en problemen in een gezin van
voormalige straatjongeren. Dit heeft veel begeleiding gevraagd.
De meeste straatmensen worden niet oud. Maar het blijft keer
op keer erg verdrietig om een vriend van de straat te verliezen.
Iemand met wie we jarenlang hebben opgetrokken is Ashley. Hij
heeft een periode bij de familie Martin gewoond. Daarna is hij
helaas toch weer op straat beland. Ashley was een periode
'zoek'. We konden hem niet vinden. Begin van de zomer
ontdekten we dat hij al vorig jaar is gestorven in een ziekenhuis.
Hoe triest. Hij was inmiddels ook al gecremeerd. Het enige wat
wij nog konden doen was een herdenkingsdienst houden.
We hebben ook afscheid genomen van Westley. Eleshia was
betrokken bij de hele familie en ze kende hem vanaf zijn tiende
jaar. Ze was hem uit het oog verloren maar hem in de We hebben afscheid genomen
gevangenis weer ‘gevonden’. Hier is hij ook neergestoken. De van Ashley.
andere straatjongeren waren door dit voorval erg van slag.

Fondsenwervingsactie in Kaapstad
High Tea
Het leek erop dat de High Tea die werd georganiseerd in
Kaapstad om fondsen voor Tamam te werven niet door kon
gaan. Het leek even of er niet genoeg deelnemers waren.
Op het laatste moment kwamen er nog zoveel aanmeldingen
dat er tafels bijgezet moesten worden! Er waren zelfs mannen
aanwezig en dat is in Kaapstad zeldzaam bij een High Tea. Het
was weer een geweldige happening met getuigenissen, muziek,
dans en goede gesprekken.
Genieten van de High Tea.
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Wat doet Tamam Nederland
Ons bestuur
Oscar Overmars
Ineke Flens
Nikki Goossens

voorzitter en penningmeester
secretaris
lid

Volgens de statuten bestaat het bestuur uit minimaal drie
bestuursleden, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Twee van deze drie functies kunnen ook door één
persoon worden vervuld. Het bestuur wil graag uitbreiden met
nog één of twee personen, waaronder in ieder geval een
penningmeester.

Onze missie, visie en waarden
Missie
We werken vanuit relaties. We willen niet alleen aanwezig zijn,
maar verschil maken in de levens van straatjongeren door te
werken aan duurzame verandering. We willen de hele mens tot
zijn of haar bedoeling laten komen.

Visie
De droom van Tâmam Zuid-Afrika is ‘straten zonder straatkinderen’.
Waarden






relationeel
betrouwbaar
transparantie
toewijding
werkplezier

Onze droom wordt gedeeld door
deze creatieve vrijwilligers. Zij
hebben dit jaar de mooiste
dingen gemaakt voor de Tamamkraam op de kerstmarkt!

Vanuit onze christelijke waarden helpen wij iedereen binnen
onze doelgroepen die geholpen wil worden, ongeacht diens
geloofs- of levensovertuiging.
Verbeelding van onze waarden
De figuren in het logo zien wij als een verwijzing naar Petrus
die de verlamde man bij de tempelpoort de hand reikt en weer
op eigen voeten zet. Hij geeft deze man (eer)herstel, hoop en
Leven (Handelingen 3).
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Onze doelen
Tamam en de Duurzame ontwikkelingsdoelen

Duurzame ontwikkelingsdoelen
De Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen (SGD’s) zijn een
initiatief van de Verenigde Naties en worden gepromoot als de
Wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zij
vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn
vervallen. De SGD’s gelden voor de periode van 2016 tot 2030.
Bij de evaluatie van de millenniumdoelen (2014-2015) zijn
wereldwijd verbeteringen geconstateerd. In zuidelijk Afrika blijft
dit echter achter. Hulp blijft dus hard nodig. Veel Nederlandse
hulporganisaties bouwen echter hun hulp voor Zuid-Afrika af,
omdat subsidies wegvallen. Dankzij mensen en instanties die
ons steunen kunnen wij doorgaan met ons werk!
Tamam werkt aan de volgende doelen:
Geen armoede
Het beëindigen van armoede in al zijn vormen en overal ter
wereld.
Geen honger
Het uitbannen van honger, het realiseren van voedselzekerheid
en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame
landbouw.
Hoogwaardig onderwijs
Het zekerstellen van inclusief en rechtvaardig, kwalitatief Kiara (rechts) kon met onze hulp
hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van levenslange naar school en heeft met succes
haar eerste jaar afgerond.
leermogelijkheden voor iedereen.
(Maaltijd in de Koffiekamer).

Tamam doet dit onder meer door:
 te stimuleren en begeleiden dat straatjongeren van de straat
af komen en een normaal productief leven gaan leiden door
het volgen van onderwijs en arbeid
 onderwijs aan te bieden dat leidt tot een erkend diploma of
dat financieel te ondersteunen
 maaltijden aan te bieden

 Drie meisjes konden het
afgelopen naar school
 Eén werken-leren plaats als
timmerman
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Hoe hopen wij onze doelen te bereiken
Om onze doelen te bereiken, heeft Tamam NL primair tot doel Geholpen met het opstellen van
de lokale partner Tâmam ZA te ondersteunen en te versterken. nieuwe statuten
Daarnaast kan eventueel worden samengewerkt met soortNieuwe website Tâmam Ministry
gelijke organisaties in Zuid-Afrika en Nederland.
www.tamam.co.za

Tamam NL doet dit door:





financiële ondersteuning
praktische ondersteuning
advies / coaching / training / toerusting
draagvlak bevorderen

In 2017 € …. overgemaakt
naar Zuid-Afrika

Vrijwilligers
Onze doelen halen wij alleen dankzij veel helpende handen. Er
wordt wel gezegd dat je een dorp of familie nodig hebt om een
kind op voeden, maar je hebt een leger vrijwilligers nodig om
fondsen te werven.
Er waren vrijwilligers actief om Kerstmarkten te organiseren, te
bemensen én te bevoorraden met de meest mooie en lekkere
creaties.
Het controleren van onze jaarcijfers gebeurt door vrijwilligers
voor wie cijfers geen geheimen kennen in het dagelijks leven.
We zijn in 2016 geholpen met het opzetten van een verbeterd
systeem voor onze boekhouding.
Er zijn een paar vrijwilligers die voor ons de nieuwsbrieven en
andere teksten vertalen naar het Engels. Anderen hebben
geholpen bij het organiseren van een evenement en het
nakijken van bestanden. En zo zijn er achter de schermen nog
meer mensen die ons op een of andere manier helpen.

Communicatie
We gebruiken diverse communicatiemethoden om onze
achterban te informeren.







Jaarlijkse bijeenkomst
Nieuws- en bedankbrieven
Website
Facebook
Presentaties
Kerkbladen

1 bijeenkomst
3 nieuwsbrieven
1 presentatie
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Wat doen wij met uw geld?
Tamam geeft niet direct geld aan daklozen. We ‘geven’ mensen
die naast mensen gaan staan om actief present te zijn in hun
leven, een relatie met ze op te bouwen en ze verder te helpen.
En soms is daar materiële ondersteuning bij nodig zoals
studiekosten en schoolbenodigdheden.
De afstanden in Kaapstad zijn groot. Kaapstad is ruim 20 maal In totaal 70 kilometer rijden voor
zo groot als Amsterdam. Er worden veel kilometers gereden om een bezoek in Pollsmoor
bezoeken aan de Koffiekamer, de Townships (Bo-Kaap), het (gevangenis in Kaapstad).
centrum, de gevangenis en het ziekenhuis mogelijk te maken.
Er zijn dus behoorlijke reiskosten. Zonder auto begin je hier niet
veel. We zijn aan het sparen voor een Tamam auto.
Ook begrafenissen van ‘onze’ straatjongeren worden door
Tamam geregeld in samenwerking met eventuele familie. De
ruimte voor de Koffiekamer moeten we huren en de bezoekers
krijgen hier een maaltijd aangeboden. Daarnaast worden veel
contacten onderhouden via de telefoon en computer. Zoals
iedere organisatie hebben ook wij te maken met de
onvermijdelijke organisatiekosten zoals bankkosten en
verplichte registratiekosten. Vanaf 2016 hebben we ook een
maatschappelijk werker in dienst in een deeltijdfunctie.
Tâmam geeft soms goederen, maar altijd binnen een bestaande
relatie. Bijvoorbeeld ondersteuning voor de kinderen van onze
cliënten om naar school te kunnen en zo een betere kans in het
Er worden ook contacten
leven te krijgen.

onderhouden via telefoon en
computer.

Hoe komen wij aan geld?
Giften
We zijn dankbaar voor onze donateurs. Er zijn er die
maandelijks ondersteunen, maar ook die eenmaal per jaar een
gift overmaken.
Ook hebben we een financiële bijdrage ontvangen van Stichting
Gabriël, van de actie Goed doen met poen (PKN Zaandam) en
van Unlimited People.

Collectes

De diversiteit van de kerken die voor ons collecteren neem toe.
We zijn dankbaar voor de deuren die voor ons opengaan om zo
het werk in Kaapstad mogelijk te maken.

15 kerken hebben ons in 2017
gesteund
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Sponsors
Dit jaar zijn we gesponsord door de Zuivelhoeve Molenwijk. We
kregen een tas met noten die we hebben gebruikt voor het
maken van geschenkverpakkingen voor de Kerstmarkt.
Almetaal heeft ons weer ons ook dit jaar weer geholpen met het
benodigde kopieerwerk.
En een deelneemster aan de Dam tot Dam loop liet zich We ontvingen een tas met noten
voor geschenkverpakkingen van
sponsoren voor Tamam!
de Zuivelhoeve Molenwijk

Vrijwilligersactiviteiten
Ook dit jaar hadden we weer vrijwilligers die de Tamam-kraam
bemanden op twee kerstmarkten.
Dit jaar was er op de decembermarkt in Edam ook een workshop
‘keramiek tegeltjes schilderen’.

Via internetaankopen
Tamam Nederland is aangesloten bij het platform voor
webwinkels sponsorkliks.com en bij internetboekwinkel
YouBeDo.com.
Bij YouBeDo ontvingen we zelfs 10% van het aankoopbedrag.
Met ingang van 1 februari 2017 is dit gewijzigd in een provisie
tussen de 1 en12%. Bij Sponsorkliks wisselt het per webwinkel.
Maar… vele beetjes maken toch verschil.

Actie plaatselijke kerken
De PKN Zaandam heeft een wintermarkt georganiseerd, waarbij
de netto opbrengst voor Tamam was.
Ook hebben we samen met een andere stichting de startdag
georganiseerd van de kerkelijke gemeente waar onze thuisbasis
ligt (NGK Oostzaan). Dit was een combinatie van fondsen
werven, informeren en draagvlak bevorderen.
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Welke ontwikkelingen waren er in 2017
Het jaar 2017 is anders gelopen dan we gepland hadden. Onze
ambitieuze planning hebben we niet helemaal kunnen halen.
Een deel is gerealiseerd en het andere deel wordt
doorgeschoven naar 2018. Maar er zijn in 2017 ook niet
geplande dingen gerealiseerd.
Tâmam Ministry (Z-A) voldoet aan de vereisten van een nonprofit organisatie (het ‘basisniveau’). Er is de ambitie om te
voldoen aan de uitgebreidere criteria van een PBO (public
benefit organisation). Dit houdt onder meer in dat giften in ZuidAfrika aftrekbaar zijn en dat er grotere kans is om daar in
aanmerking te komen voor subsidies en donaties. Het
veranderingstraject wordt praktisch ondersteund door Tamam
Nederland. In 2016 is dit traject ingezet. We hebben het dit jaar
nog niet af kunnen ronden, dit staat op de planning voor 2018.
Door ziekte viel de boekhouder in Zuid-Afrika uit en is Tamam
NL ingesprongen om de jaarrekening 2016 en de jaarplanning
2017 rond te krijgen.
Door verdere ziekte onder de Zuid-Afrikaanse werkers moesten
taken worden herverdeeld en prioriteiten worden gesteld.
Daarbij is – gezien de acute nood - voorrang gegeven aan het
‘veldwerk’. Hierdoor hebben we ons voornaamste
ontwikkeldoel, het realiseren van de PBO status, niet gehaald.
Wel hebben we de nodige voorbereidingen getroffen.
In Zuid-Afrika werd het team ook versterkt met twee nieuwe
werkers. Daarmee konden we ons werk in de gevangenis
uitbreiden. Dit stond hoog op ons verlanglijstje. Dit bracht mee
dat meer aandacht is gegaan naar training en toerusting.
Het team dat werkzaam is in de

In Zuid-Afrika dienden zich kansen aan voor het bieden van gevangenis: Wendy, Eleshia en
stageplekken aan vijf studenten. Dit heeft een investering in tijd Chrissie.
en energie van ons team gevraagd, maar heeft ons niet
opgeleverd wat we ervan gehoopt hadden. Van één studente
hebben we al voor het eind van haar stage afscheid genomen.
Twee studenten moesten we een negatieve eindbeoordeling
geven. We zijn dankbaar voor de inzet van twee andere
studenten.
Een nieuwe benadering van kerken in Nederland heeft geleid tot
meer donerende kerken en een toegenomen opbrengst. Wij
willen die benadering in 2018 continueren.
Ondanks actief werven is onze groep medewerkers niet
uitgebreid. We gaan door met werven. Maar zolang we opnieuw
met een kleine ploeg het werk moeten verzetten, zullen we
Wie komt ons team versterken?
zowel in Zuid-Afrika als Nederland prioriteiten moeten stellen.
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Financieel jaarverslag
Winst- en verliesrekening 2017
IN

ontvangen 2017

begroot 2017 ontvangen 2016

particulieren
kerken
fondsen/ stichtingen
bedrijven
overheid
sponsors
eigen acties
acties van derden
rente
overig

10.319
4.700
2.500
100
0
97
90
4.005
4
448

7.850
3.500
0
0
0
140
0
900
0
450

9.150
3.269
100
298
0
123
0
212
2
0

Totaal

22.262

12.840

13.154

betaald 2017

begroot 2017

Betaald 2016

0
198
16
22

30
180
50
50

14
167
0
33

39
63

39
50

39
60

28

30

22

UIT
beheer en adm.
reiskosten
bankkosten
representatie
overig
promotiekosten
hosten website
onderhoud website
overige
promotiekosten
doelstelling
Tamam
educatiefonds
Tamam ZA
algemeen
Steunfonds

250

250

0

15.750
587

12.500
100

6.000
8.304

Totaal

16.953

13.279

14.639

Resultaat
in
uit

22.262
16.953

resultaat

5.309
13

Toedeling resultaat aan reserves
Het netto resultaat wordt op de volgende manier toegedeeld aan (of komt ten laste van) de volgende
(bestemmings)reserves:
per
31-12-16

totaal in

3.475
312
1.114
1.000
5.901

bestemmingsreserve Tamam
ZA
steunfonds
algemene stichtingsreserve
bestemmingsreserve
fundraising
Totaal

totaal uit

per
31-12-17

na
correctie1

20.779
500
983

16.000
587
365

8.254
225
1.732

8.254
225
732

0
22.262

0
16.952

1.000
11.2112

2.000
11.211

Toelichting op de baten (inkomsten)
Tamam heeft een kleine groep trouwe donateurs, die maandelijks of tenminste elk jaar een donatie
doen. Deze groep is in 2017 netto een paar huishoudens groter geworden. Sommige grote
donateurs hadden aangegeven minder te zullen doneren. Daarom hebben we conservatief begroot.
Daarnaast ontvangen we af en toe losse donaties. In 2017 kwamen er een aantal grotere eenmalige
bedragen. De opbrengst is circa 12,8% meer dan het voorgaande jaar.
We hebben ook een kleine vaste groep kerken die elk jaar een of meer collectes voor Tamam
bestemt of op andere wijze bijdraagt. Deze groep kerken groeit door onze actieve benadering elk
jaar. Er valt ook wel eens een kerk af. Daarnaast zijn er kerken die ons één keer steunen. In 2017
zijn wij door 18 kerken gesteund, waarvan 10 kerken voor de eerste keer. De opbrengst was circa
43,8% hoger dan het voorgaande jaar.
Tamam heeft sponsorcontracten bij de internetboekwinkel YouBeDo.com en het portal voor veel
verschillende webwinkels Sponsorkliks.com. Wij maken deze website en dit portal bekend (o.a. op
onze website) en in ruil daarvoor ontvangt Tamam sponsorbedragen (percentages) voor elke klant
die ‘via ons’ aankopen doet. De opbrengst bedroeg in 2017 € 97. Dit is circa 78,9% van het
voorgaande jaar. Deze opbrengst valt een beetje tegen. We hadden hier een kleine stijging
verwacht.
Afgelopen jaar werden we verblijd met een donatie van Stichting Gabriel van € 2.500. De acties
van derden hebben een fors bedrag opgeleverd. Daarvan kwam € 2.750 van de wintermarkt in
Zaandam, die door de PKN Zaandam voor ons doel georganiseerd werd. Beide waren eenmalig
en ‘vertekenen’ het beeld in positieve zin.
Met grote dankbaarheid kunnen we vaststellen dat de totale opbrengst circa 69,2% meer dan het
voorgaande jaar was.

We hebben opnieuw € 1.000 overgeheveld van de algemene stichtingsreserve naar onze spaarpot voor toekomstige
grotere kosten voor fondsenwerving.
2
Het verschil tussen begin- en eindbalans (geheel van de reserves) bedraagt € 5.310. Op pagina 13 is echter een resultaat
van € 5.309 aangegeven. Het verschil van € 1 heeft te maken met afrondingen.
1
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Toelichting op de lasten (uitgaven)
Tamam Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Er worden geen salarissen of bestuurs- of
vrijwilligersvergoedingen betaald. Als stichting willen we de kosten zo laag mogelijk houden, zodat
een zo groot mogelijk bedrag aan onze doelstelling kan worden besteed. Toch ontkomen we niet
aan jaarlijkse kosten, zoals het hosten van de website, bankkosten, vervoerskosten, en het maken
van folders en visitekaartjes.
Met enige regelmaat brengen vrijwilligers de werkelijk gemaakte kosten niet in rekening. Eén bedrijf
sponsort ons kopieerwerk ‘in natura’. De eigenlijke kosten zijn dus iets hoger.
Om de kosten van onze stichting te betalen, blijven de sponsorgelden (van de webwinkels YoubeDo
en Sponsorkliks) in Nederland als werkkapitaal. Wij willen onze organisatiekosten in Nederland
zoveel mogelijk bekostigen vanuit de sponsoropbrengsten, zodat de donaties ook echt in Afrika
kunnen worden gebruikt. Helaas is het totaalbedrag daarvoor nu nog te klein.
Daarnaast is in 2017 4% van de donaties afgeroomd als werkkapitaal voor Tamam Nederland. (In
2016 was dit 8%; we gaan dus de goede kant op.) Het is niet de bedoeling dat wij gaan ‘oppotten’.
Een kleine reserve is nodig om fluctuaties in inkomsten op te vangen. Ook zijn we aan het sparen
voor toekomstige fondsenwerving (de kost gaat immers voor de baat uit). Dat gaat om grotere
bedragen. In 2018 zal het ‘afroompercentage’ 4% bedragen.
Op de eindbalans is te zien dat we eigenlijk een te groot bedrag op de bank hebben staan. Het
‘eigen kapitaal’ van Tamam Nederland is met € 618 echter slechts in geringe mate gestegen (de
algemene stichtingsreserve en de bestemmingsreserve fundraising). Er staat nog een fors bedrag
voor Tamam Zuid-Afrika gereserveerd. Hiervoor zijn een aantal redenen: in de eerste plaats
hebben we in 2017 fors meer donaties ontvangen dan begroot en dan voorgaande jaren. Hierbij
zijn echter een aantal grote eenmalige bedragen. Het is niet zeker dat we deze opgaande lijn
kunnen vasthouden. We willen deze ‘extra’ inkomsten ook de komende jaren ten gunste van
Tamam ZA laten komen (uitsmeren). Daarnaast zijn aan het eind van het jaar plotseling nog
eenmalige bedragen ontvangen die gezamenlijk de € 1.000 te boven gingen.
Besteed aan doelstelling in 2017

Tamam Zuid-Afrika (inc. Educatiefonds)
Steunfonds

2017

2016

2015

16.000
587

6.000
8.126

8.470
7.090

16.587

14.126

15.559

Besteed aan doelstelling in verhouding tot totale uitgaven
2017

2016

2015

totale uitgaven
besteed aan doelstelling3

16.953
16.587

14.460
14.126

16.554
15.559

percentage

97,8%

97,7%

94,0%

3

Tamam NL heeft een grote rol gespeeld in het realiseren van de nieuwe website van Tamam ZA. Daarvoor hebben we in
totaal € 58,33 betaald. Wij zien dit als ‘donatie in natura’. De eigenlijke verhouding is daarmee dus nog gunstiger: 98,2%
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Balans per 31-12-2017
Activa
materiele activa
voorraden
vorderingen
liquide middelen
betaalrekening
spaarrekening

voorzieningen
langlopende schulden
kortlopende schulden
totaal passiva

31-12-2016

0
0
0

0
0
0

3.749
7.462

totaal activa
Passiva
Reserves:
bestemmingsreserve Tamam
ZA
steunfonds
bestemmingsreserve
fundraising
algemene stichtingsreserve

31-12-2017

3.939
1.962
11.211

5.901

11.211

5.901

8.254
225

3.475
312

2.000
732

1.000
1.114
11.211

5.901

0
0
0

0
0
0

11.211

5.901

Beheer van vermogen
Het enige vermogen van Tamam bestaat uit een betaalrekening en een spaarrekening. De omvang
van het vermogen en de verdeling daarvan over de verschillende ‘potjes’ per 31 december 2017 is
hierboven te zien bij de passiva.
Scheiding van rollen en controlemechanismen
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. Daarbinnen heeft de penningmeester een
uitvoerende rol. Sinds 2017 wordt gebruik gemaakt van een professioneel online boekhoudprogramma. Hierdoor wordt de kans op fouten geminimaliseerd.
Elke uitgave wordt eerst geaccordeerd door het bestuur. De feitelijke uitbetalingen vinden plaats
door iemand die niet in het bestuur zit en ook niet de verdere boekhouding doet. Zij vormt een extra
controle en kan vragen stellen en onregelmatigheden melden.
Tamam heeft als kleine stichting geen verplichting de boeken te laten controleren door een
accountant. Dat zou ook veel te duur zijn. Wel heeft Tamam uit eigen beweging een
kascontrolecommissie aangesteld van twee personen die niet in het bestuur of kernteam van de
stichting zitten.
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Begroting 2018
IN

begroot
2018

ontvangen
2017

begroot
2017

ontvangen
2016

particulieren
kerken
fondsen/ stichtingen
bedrijven
sponsors
eigen acties
acties van derden
rente
overig

8.2504
4.000
0
0
100
0
4005
0
4506

10.319
4.700
2.500
100
97
90
4.005
4
448

7.850
3.500
0
0
140
0
900
0
450

9.150
3.269
100
298
123
0
212
2
0

Totaal

13.200

22.262

12.840

13.154

tekort

3.7497

UIT

439

begroot
2018

betaald
2017

begroot
2017

betaald
2016

beheer en administratie
reiskosten
bankkosten
representatie
overig

20
220
40
50

0
198
16
22

30
180
50
50

14
167
0
33

promotiekosten
hosten website
onderhoud website
overige promotiekosten

39
50
30

39
63
28

39
50
30

39
60
22

doelstelling
Tamam educatiefonds
Tamam ZA algemeen
Steunfonds

300
16.000
200

250
15.750
587

250
12.500
100

0
6.000
8.126

Totaal

16.949

16.953

13.279

14.461

De vaste donateurs brengen naar verwachting samen € 8.030 op. Daar hebben we een bedragje bovenop gedaan aan
eenmalige donaties.
5 Dit is het bedrag dat we in januari 2018 al ontvingen vanuit de kerstmarkten van het jaar ervoor.
6 Dit is het bedrag dat naar verwachting aan preekvergoedingen binnenkomt.
7 We begroten bewust dat de verwachte uitgaven € 3.749 groter zullen zijn dan de verwachte inkomsten. Het tekort kan
worden aangevuld vanuit de reserve voor Tamam ZA, die bij aanvang van 2018 € 8.254 bedroeg. Doordat we begroten dat
we een groter bedrag zullen overmaken naar onze zusterorganisatie, kan deze haar begroting (en dus haar activiteiten)
daarop aanpassen. Natuurlijk kunnen we dit niet elk jaar zo doen, maar we verwachten dat met onze actieve benadering
van de kerken (en elk jaar van meer kerken), de inkomsten uit die bron verder zullen toenemen.
4
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