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Introductie

Stichting Tamam Nederland is een hulporganisatie die zich inzet voor straatkinderen en
straatjongeren in Kaapstad in Zuid-Afrika. Tamam Nederland werkte daarbij samen met haar
zusterorganisatie Tâmam Ministry (Tâmam ZA).

Na ruim twintig jaar werken met straatjongeren en –kinderen in Kaapstad is Tamam Ministry
in de loop van 2019 gestopt. We zijn ontzettend blij dat een aantal Zuidafrikaanse vrijwilligers
doorgaat met het werk in de gevangenis. Als Tamam Nederland blijven wij de opleiding van
drie meisjes in Zuid-Afrika financieel ondersteunen tot zij hun opleiding hebben afgerond.
Tâmam Carpentry and Training, formeel een aparte organisatie naast Tâmam Ministry, gaat
door met het werken-en-leren traject van sommige ‘oude’ cliënten.

Als gevolg van deze ontwikkeling heeft Tamam Nederland ook haar werkzaamheden
afgebouwd en is zij voorlopig een ‘slapende’ organisatie. In dit jaarverslag treft u de cijfers
over 2020 met een korte toelichting. Meer over Tamam Nederland en Tâmam ZA kunt u
vinden op onze website en in de voorgaande jaarverslagen.

Ons bestuur

Oscar Overmars voorzitter en penningmeester
Ineke Flens secretaris
Nikki Goossens 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.
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FINANCIEEL OVERZICHT

Winst- en verliesrekening over 2021

IN ontvangen ontvangen
2021 2020

particulieren 0 0
kerken 0 220
fondsen/ stichtingen 0 0
bedrijven 0 0
overheid 0 0
sponsors 0 0
eigen acties 0 0
acties van derden 0 0
rente 0 0
overig 0 686

Totaal 0 906

UIT betaald betaald
2021 2020

beheer en administratie
reiskosten 0 0
bankkosten 194 223
representatie 0 0
overig 0 270

promotiekosten
hosten website 72 71
onderhoud website 0 0
overige promotiekosten 0 0

doelstelling
Tamam educatiefonds 0 195
Tamam ZA algemeen 0 0
Steunfonds 0 3.855

Totaal 266 4.614

RESULTAAT 2021

in 0
uit 266 minus

resultaat - 266
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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 en bankkosten.

Toedeling resultaat aan reserves

Het netto resultaat wordt op de volgende manier toegedeeld aan (of komt ten laste van) de volgende
(bestemmings)reserves:

per per
31-12-2020 totaal in totaal uit 31-12-2021

bestemmingsreserve Tamam ZA 9.405 0 0 9.405
steunfonds 53 0 0 53
algemene stichtingsreserve 2551 0 266 2.285
bestemmingsreserve fundraising 0 0 0 0
Totaal 12.009 0 266 11.743

Balans

31-12-2021 31-12-2020
Activa
materiele activa 0 0
voorraden 0 0
vorderingen 0 0
liquide middelen

betaalrekening 825 1.067
spaarrekening 10.918 10.942

11.743 12.009

totaal activa 11.743 12.009

Passiva
Reserves:
bestemmingsreserve Tamam
ZA 9.405 9.405
steunfonds 53 53
bestemmingsreserve
fundraising 0 0
algemene stichtingsreserve 2.285 2.551

11.743 12.009

voorzieningen 0
langlopende schulden 0
kortlopende schulden 0

totaal passiva 11.743 12.009
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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 2020 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. Tamam heeft als kleine stichting geen verplichting de boeken te laten
controleren door een accountant. Dat zou ook veel te duur en onnodig zijn. In 2021 zijn
alleen kosten gemaakt voor de bank en het hosten van de website.
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