Foundation Support Mental Health Care TANKA TANKA
Verslag van het bestuur over het jaar 2018

Wat is er allemaal gebeurd en hoe staan we ervoor?
Stichting Foundation Mental Health Care Tanka Tanka (FSMHCTT) is opgericht op 20 maart 2018 en staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De akte is gepasseerd bij Van Dijk De Jongh, notarissen te
Dronten.
In het bestuur hebben zitting (31-12-2018):
Ton Appel (voorzitter)
René de Graaf (secretaris)
Jan Verschuur (penningmeester)
Mireille Vermeulen (bestuurslid met aandachtsgebied: kwaliteit van zorg)
Jan Ramondt (bestuurslid met aandachtsgebied: kwaliteit van zorg en veiligheid).
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Lida van de Maat is adviseur van FSMHCTT.
Anna Bouman is ambassadeur van Tanka Tanka en voor het bestuur een belangrijke
samenwerkingspartner omdat zij Tanka Tanka goed kent en regelmatig in Gambia verblijft.
In totaal is het bestuur in 2018 vier keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering. De eerste
bijeenkomst betrof een voorbereidende vergadering.
In het bestuur zijn afspraken gemaakt over de taakverdeling en de manier waarop Psychiatric Hospital
Tanka Tanka in Gambia ondersteund gaat worden door de Stichting.
Een goede communicatie met alle belanghebbenden (bestuur in Nederland, management Tanka Tanka in
Gambia) wordt van groot belang geacht. Er is o.a. een whatsappgroep met het bestuur, de manager van
Tanka Tanka (Foday Fawla), de adviseur van de stichting en de ambassadeur van Tanka Tanka.
Verder is afgesproken dat er in klein comité per project besluitvorming kan plaatsvinden (mits het
dagelijks bestuur het met het voorgestelde besluit eens is).
Er is regelmatig contact geweest met de oude stichting (Stichting Gambia Tanka Tanka) wat betreft de
overdracht van gegevens, ervaringen en netwerken (van sponsors).
Ook werkbezoeken hebben plaatsgevonden. Lida van der Maat, René de Graaf en Mireille Vermeulen
hebben om die reden afgelopen jaar Tanka Tanka bezocht. Deze laatste heeft o.a. de huidige situatie en
knelpunten met betrekking tot medicatie in kaart gebracht en doorgesproken met de manager van Tanka.
Belangrijke gespreksonderwerpen binnen het bestuur waren de veiligheid van Tanka Tanka (zowel de
veiligheid voor de patiënten als die voor de medewerkers) en een mogelijke verzelfstandiging van Tanka
Tanka.
Verder zijn de volgende projecten in gang gezet en/ of gerealiseerd:
Project 1: Vervanging batterijen van de huidige solar-installatie. Is succesvol afgerond.
In aansluiting hierop zijn afspraken gemaakt over het onderhoud/schoonmaken van de zonnepanelen. Dit
verloopt nog niet optimaal.
Project 2: Hekken herstellen op de mannenafdeling. Er is een proefopstelling en offerte aangevraagd.
Project 3: Medicatie, er wordt een verbeterplan opgezet naar aanleiding van de inventarisatie die tijdens
het werkbezoek in november j.l. heeft plaatsgevonden.
Voor de Stichting is een domeinnaam t.b.v. een website vastgesteld en een logo ontwikkeld.
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FSMHCTT verschijnt ook op Facebook.
Een bankrekening is geopend en een systeem om onze documenten te archiveren.
Voor het werven van donateurs en sponsors is een sponsorplan gemaakt.
FSMHCTT is lid geworden van VSG (Vereniging Stichtingen Gambia).
De aanvraag voor een ANBI-status naar de belastingdienst is in gang gezet. Een beschikking als Algemeen
Nut Beogende Instelling) is van belang omdat op hierdoor zowel privépersonen als bedrijven hun giften,
donaties en schenkingen kunnen aftrekken van de belastingen.
Financiën:
Het eerste boekjaar van FSMHCTT beslaat eveneens de periode 20-3-2018 t/m 31-12-2018. Het
vermogen per 31-12-2018 is 3878 euro.
Zie voor verdere informatie de jaarrekening over 2018 (op de website).
Te verwachten ontwikkelingen
Voor de visie van het bestuur op de nabije toekomst wordt verwezen naar het beleidsplan 2019
(eveneens via de website in te zien).
Hierin staan uitgebreid onze voornemens verwoord.
De stichting heeft als doel: het ondersteunen van het Psychiatric Hospital Tanka Tanka in Gambia.
FSMHCTT tracht dit doel te bereiken door het overdragen van kennis en deskundigheid, het werven van
fondsen en het verstrekken en bieden van informatie.
De projecten voor het komende jaar zullen zich richten op kwaliteit van de zorg, kwaliteit van het
management en kwaliteit van de voorzieningen (gebouwen).
Specifieke doelstellingen 2019
- Werkbezoeken aan Gambia en Tanka Tanka
- Registratie FSMHCTT als goede doelenstichting bij het Ministerie van Justitie in Gambia
- Realisatie ANBI- status
- Met ondersteuning van fondsenwervingonline projecten financiëren
- Uitbreiding aantal bestuursleden en netwerk FSMHCTT
- Voorverkenning verzelfstandiging Psychiatric Hospital Tanka Tanka
Haarlem, 12 april 2019

2

