
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jaarverslag 2017 



Inleiding 
In dit jaarverslag geeft het bestuur op verschillende terreinen beknopt weer wat de belangrijkste 

ontwikkelingen zijn geweest van centrum Tam Binh in 2017. Er zijn weer belangrijke stappen gezet 

en het algemene beeld is dat de omvang van het centrum is toegenomen waarbij tevens de kwaliteit 

van het centrum op alle terreinen verder ontwikkeld is. Een mooie prestatie van het team. Dit stemt 

dankbaar, hoopvol en optimistisch. Maar er moet ook nog veel gebeuren. Ook dat zetten we in dit 

jaarverslag op een rij.  

 

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: 
 

• De verbouwing 

• Het team 

• Onderwijskundig beleid 

• Communicatie 

• Financiën algemeen 

• Actiepunten 2018 

• Financiële verantwoording 
 
Wij vertrouwen erop dat we met de gezette stappen in 2017 ook in 2018 weer een mooi jaar 
tegemoet gaan waarin we samen met de donateurs veel kunnen betekenen voor de jongeren in 
Centrum Tam Binh. 

 
Marthe Tromp (voorzitter/algemeen directeur) 

Irene van der Avoort (penningmeester) 

Marlien Muller (secretaris) 

 

 



Centrum Tam Binh 
Hieronder worden puntsgewijs en naar aandachtsgebied de belangrijkste ontwikkelingen 

van Centrum Tam Binh van 2017 geschetst. De juridische oprichting van de stichting Tam 

Binh heeft plaatsgevonden. De akte is bij de notaris gepasseerd en de stichting staat 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook beschikt de stichting over een ANBI-

status. 

 

Er zijn veel ontwikkelingen geweest op verschillende gebieden. Kwaliteit stond daarbij 

altijd voorop. Er is veel aandacht voor wat elke jongere nodig heeft om zich te kunnen 

ontwikkelen. Dat kan gaan om het zichzelf kunnen verzorgen of het leren van een vak. 

Ook wordt actief ingezet op een goed pedagogisch klimaat door bijvoorbeeld 

gezamenlijk de dag te starten met een ‘morning circle’ waarbij er gemediteerd wordt. 

 

Als gevolg van gewijzigde wetgeving in Vietnam kunnen de jongeren tegenwoordig 

doordeweeks overnachten op het centrum. Omdat Tam Binh een centrum is voor 

gehandicapte jongeren zijn wij in het afgelopen jaar door de Vietnamese overheid 

verplicht gesteld om deze mogelijkheid te bieden. Het team heeft dit met veel 

creativiteit vorm en inhoud gegeven.  

 

Dagelijks komen er 35 jongeren die gebruik maken van de diensten van het centrum. 

Ten opzichte van 2016 is het aantal toegenomen met 20 jongeren. Er zijn 15 jongeren 

die doordeweeks overnachten op het centrum. 

 
 

De verbouwing 

• De verbouwing zoals die in 2016 is gestart is in 2017 afgerond. Daarmee is een stevige 

basis gelegd voor het centrum. 

• Als gevolg van gewijzigde wetgeving zijn er eenvoudige slaapvertrekken gerealiseerd. 

Jongens en meisjes slapen apart. 

• Aangrenzend aan de school wordt nu een stukje braakliggend terrein gepacht. Er is 

gebruik gemaakt van creatieve ideeën door op dit stukje land met weinig middelen een 

moestuin aan te leggen. Dit levert het centrum veel op. Er wordt gegeten van de 

moestuin en de jongeren leren hoe je groente en fruit verbouwt. 

 
Het team 

• Het team bestaat uit vijf vrouwelijke leden die vanuit eigen expertises een belangrijke 

bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van het team. Een man zou een waardevolle 

toevoeging zijn aan het team. Dat is een actiepunt voor 2018. 

• Omdat de dienstverlening van het centrum is uitgebreid met het doordeweeks 

overnachten van een aantal jongeren, is ook het team uitgebreid. Zo is er een 

verzorgster die aansluitend op het dagprogramma de jongeren verzorgt en is er  

‘s nachts een beveiliger aanwezig.  

• Het team vergadert 1 keer per week. Om de week neemt Marthe Tromp via facetime 

deel aan deze vergaderingen. Hiermee borgt de stichting de inhoudelijke ontwikkeling 

van het centrum. Onderwerpen die aan bod komen zijn mindfulness, aannamebeleid, 

ouderparticipatie, onderwijsinhoudelijke thema’s en pedagogisch beleid. 

 



• Ten behoeve van de verbinding in het team is er een teamuitje geweest naar het 

strand. Ze hebben samen stilgestaan bij de ontwikkeling van het centrum en genoten 

van een typisch Vietnamees avondmaal. 

 

Onderwijskundig beleid 

• In 2017 is nadrukkelijk meer aandacht besteed aan ouderbetrokkenheid. Zo zijn er 

ouderbijeenkomsten geweest, zijn ouders aanwezig bij vieringen en er wordt een 

financiële bijdrage gevraagd van ouders. Wanneer zij niet in staat zijn om financieel bij 

te dragen wordt er gezocht naar andere manieren om bij te dragen door bijvoorbeeld 

te koken of schoon te maken. 

• Jongeren van het centrum hebben deelgenomen aan een internationaal 

voetbaltoernooi in het stadion van Hué. Dit was een groot avontuur voor de jongeren 

waar ze met volle teugen van hebben genoten. 

• Nu er jongeren doordeweeks overnachten op het centrum worden er ook in de avond 

zinvolle activiteiten georganiseerd voor de jongeren. 

• Er is in 2017 nog meer aandacht besteed aan het leren van een vak door de jongeren. 

Er wordt bijvoorbeeld wierook gemaakt en in de moestuin gewerkt. 

 
 
 

 
Lunch tijdens het voetbaltoernooi 

 
 
 
 
 
 
 



Communicatie  
• Als voorzitter en algemeen directeur heeft Marthe Tromp diverse gesprekken gevoerd 

met partijen die (financieel) konden bijdragen aan het realiseren en de exploitatie van 

centrum Tam Binh. 

• Wekelijks heeft Marthe Tromp contact gehad met de manager van het centrum, Dieu 

Van, over de dagelijkse gang van zaken. 

• Er is een tweetalige (NL/ENG) website. 

• In december 2017 is een nieuwsbrief met actuele informatie verstuurd naar donateurs 

en geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief is ook gepubliceerd op de website. 

• Het bestuur heeft diverse stukken ontwikkeld en op de website gepubliceerd om te 

voldoen aan de wet- en regelgeving t.a.v. de ANBI-status. 

• Er is regelmatig contact met grotere donateurs en indien gewenst leveren wij ook daar 

stukken aan om geïnteresseerden te informeren over de ontwikkelingen op het 

centrum. 

Financiën algemeen 

• De middelen die nu gedoneerd worden door Stichting Leven in Aandacht gaan 

rechtstreeks naar het centrum in Vietnam. In de praktijk blijkt dit regelmatig extra 

werkzaamheden op te leveren voor Stichting Leven in Aandacht omdat er altijd wel 

weer bijzondere aanpassingen moeten worden verricht in de overschrijving.  

• Ook is gezocht naar manieren om meer vaste donateurs te werven voor de reguliere 

exploitatie van Centrum Tam Binh. Dit is een blijvend aandachtpunt. 
 

Actiepunten 2018 

• Verantwoording afleggen over 2017 via het jaarverslag. In maart 2018 stukken gereed 

maken. 

• Vaste donateurs werven voor de reguliere exploitatie van centrum Tam Binh. 

• Mannelijke medewerker zoeken voor het centrum. 

• Website up to date houden. 

• Een nieuwsbrief verzenden aan donateurs en geïnteresseerden in juni en december. 

• Zelfredzaamheid van het centrum vergroten. 

• Marlien Muller gaat afscheid nemen als secretaris. Per 1 april 2018 zal Ghislaine van 

Heerde haar opvolgen. 

• Met Stichting Leven in Aandacht overleggen om de donatie naar Stichting Tam Binh in 

Nederland over te maken. Dit scheelt Stichting Leven in Aandacht extra te verrichten 

handelingen en wij kunnen op een goede manier onze jaarlijkse financiële 

verantwoording vormgeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financiële verantwoording 

 

 

Balans 

31-dec-17   31-dec-16 

Activa       € 27.087,17  € 31.999,95 

Betaalrekening       € 27.087,17   € 31.999,95 

 

Saldogroei 2017    -/-  €    4912,78  

 

 

Resultatenrekening     2017 

Baten 

Donaties Particulieren      €    4.765,00 

Donaties Stichtingen/Sanghas    €    2.290,00   

     

Totaal donaties 2017     €    7.055,00 

 

 

Lasten 

Directe donaties aan Tam Binh    €  11.222,16 

Operationele kosten Stichting    €        745,62 

Totaal uitgaven 2017     €   11.967,78 

 

 


