
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jaarverslag 2018 



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

ontwikkelingen zijn geweest van centrum Tam Binh in 2018. Net als vorig jaar zijn er belangrijke 

stappen gezet waarbij het centrum flink is uitgebreid en de groep jongeren groter is geworden. Een 

prachtige ontwikkeling. Dit stemt dankbaar!  

 

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: 
 

• Bestuur 

• Uitbreiding gebouw en terrein 

• Het team 

• Onderwijskundig beleid 

• Communicatie 

• Financiën algemeen 

• Actiepunten 2019 

• Financiële verantwoording 
 
Wij vertrouwen erop dat we met de gezette stappen in 2018 ook in 2019 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) 

Ghislaine van Heerde (secretaris) 

 

 
                                                           Trots  op  zelfgemaakte wierook



Bestuur  
Marlien Muller heeft afscheid genomen als secretaris. Met ingang van 1 april 2018 heeft 

Ghislaine van Heerde haar opgevolgd. 

 

Uitbreiding gebouw en terrein 
Stichting Leven in Aandacht is een vaste sponsor. Zij hebben het aflopen jaar een extra donatie 
gedaan. Met deze gift is er flink verbouwd en gebouwd in 2018. De volgende zaken zijn 
gerealiseerd: 

• Uitbreiding omheining terrein: muren en hekken 

• Overkapping waar wierook wordt gemaakt en gedroogd 

• Overkapping waar kleding en beddengoed wordt gewassen en gedroogd 

• Theehuis/ winkeltje 

• Uitbreiding moestuin: groenten, fruit en kruiden 

• Plek voor meditatie 

• Buitenspeelplek 

• Planten van o.a. bananenbomen voor het creëren van voldoende schaduwplekken 

 

De nieuwe gebouwen worden volop gebruikt. Het theehuis/ winkeltje nog niet. Het werven van 
‘klanten en bezoekers’ voor het theehuis/ winkeltje is een actiepunt voor 2019. 

 

 
Opening meditatie plek 

 

 

 

 

. 
 



Het team 

• Het team is uitgebreid en bestaat nu uit 8 leden die vanuit eigen expertises een 

belangrijke bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van het team.  

• Het aantal jongeren dat door de week overnacht in het centrum is toegenomen. Naast 

een verzorgster en een beveiliger zijn er twee avonden per week studenten uit Hue 

aanwezig. Deze studenten verzorgen activiteiten voor de jongeren. Er wordt gesport, 

gezongen en geknutseld. 

• 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 teambuilding en ontspanning is er een teamuitje geweest naar Dalat. 

 

Onderwijskundig beleid 

• Het investeren in ouderbetrokkenheid heeft zijn vruchten afgeworpen in 2018. De 

opkomst tijdens ouderbijeenkomsten was 90 procent. Dit was boven verwachting. 

Daarnaast is door alle ouders de ouderbijdrage betaald. 

• Jongeren van het centrum hebben deelgenomen aan een voetbaltoernooi in het 

stadion van Hué. Daarnaast hebben de jongeren deelgenomen aan een tekenwedstrijd 

en hebben zij Tet (Vietnamees nieuwjaar) uitgebreid gevierd bij een weeshuis.  

• Steeds opnieuw wordt er gekeken naar hoe de tijd wordt ingevuld buiten de 

schooltijden voor de jongeren die door de week in het centrum overnachten. De inzet 

van studenten 2 avonden per week zorgt voor veel variatie, het stimuleert de 

ontwikkeling en brengt bovenal ontzettend veel vreugde en plezier. 

• Er is in 2018 veel wierook gemaakt, er wordt ook steeds meer verkocht aan mensen in 

de buurt.  

• De jongeren werken in groepjes onder begeleiding in de moestuin. Veel jongeren 

werken steeds zelfstandiger. Er wordt zo veel mogelijk gegeten uit eigen tuin. 

 

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 (noodgedwongen) een nieuwe website ontwikkeld. (www.stichtingtambinh.nl) 

• In 2018 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 

blijven 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. 

• Tweemaal hebben we een stuk gepubliceerd in het tijdschrift De Klankschaal. 

 

 



Financiën algemeen 

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

rechtstreeks naar het centrum in Vietnam.  

• 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 2019 

• Verantwoording afleggen over 2018 via het jaarverslag. In maart 2019 stukken gereed 

maken. 

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

• Nieuwe website realiseren. 

• Een nieuwsbrief verzenden aan donateurs en geïnteresseerden. 

• Werven van ‘klanten’ voor theehuis/ winkeltje. 

 

 

 

 

 
 

 



Financiële verantwoording 
NB. Er wordt door een aantal donateurs uit Nederland rechtstreeks geld overgemaakt naar de 

Vietnamese bankrekening in het centrum Tam Binh. Dit maakt logischerwijs dat onze kosten 

relatief laag zijn. (De kosten die het centrum maakt zijn dus een stuk hoger.) 

 

Balans 

 

31-dec-18  31-dec-17 

 

Activa       € 24.845,77  € 27.087,17 

 

 

 

Saldogroei 2018    -/-  €    2.241,40  

 

 

 

 

Resultatenrekening    2018 

 

Baten 

 

Donaties Particulieren     €    7.560,00 

 

Donaties Stichtingen / Sanghas   €    1.735,00 

        

Totaal donaties 2018     €   9.295,00 

 

 

 

Lasten 



 

Directe donaties aan Tam Binh    €  10.000,00  

 

Operationele kosten Stichting    €     1.536,40    

 

Totaal uitgaven 2018     €  11.536,40 

 

 

 

 


	Financiële verantwoording

