


BERICHT VAN HET BESTUUR 
In 2017 heeft het bestuur van TAK Nederland 3 keer vergadert. De jaarrekening 2016 werd 

goedgekeurd en het budget 2017 werd goedgekeurd. Ook werd de begroting opgesteld 
maar het bestuur besloot tot  minimale aanname van projecten gezien de politieke 
verkiezingen in Kenia en de onzekerheid over de implementatie van de projecten als 
gevolg van de politieke verkiezingen in Kenia.  

In totaal zijn een 4 tal projecten uitgevoerd. Ook heeft het bestuur in 2017 wat meer 
beleidsmatige besluiten genomen om een strakke samenwerking aan te gaan met TAK 
Foundation in Kenia. De website werd geintegreerd in TAK en ook werden bestuurlijke 
documenten opgesteld en op de website gezet.  

Het jaar verliep goed voor TAK Nederland en de inkomsten balans sloot hoger dan de jaren 
daarvoor. 

 
Hartelijke groet, 
Voorzitter Stichting TAK Nederland 



PROJECTEN 2017 
TAK Foundation, uitvoerende arm in Kenia, implementeerde 3 project van de 

organizatie: 
1.  Survey van een Waterput – Euro 550,- 
2.   Speeltoestellen voor Tamalaki School-  Euro 2.774,40 

Daarnaast fasciliteerde TAK Nederland de komst van een aantal vrijwiligers die op 
Tamalaki school activiteiten hebben gedaan met de kinderen waaronder lesgeven. 
Ook heeft TAK Nederland een aantal presentaties gedaan in Nederland waaronder 
Vrouwen voor Vrouwen die rechtstreeks een donatie hebben gedaan voor het avocado 
project voor vrouwen in West Kenia. Vrouwen in West Kenia hebben training 
ontvangen in het persen van olie uit Avocadoes en hebben tevens de oliepers 
ontvangen. De fondsen zijn direct overgemaakt maar het werk is gefasciliteerd door 
TAK Nederland.  



FINANCIELE RAPPORTAGE 
STICHTING INTER-ACT TE SLIEDRECHT  
Balans per 31 december 2017    31 december 2017  

       €  € 
ACTIVA  
VLOTTENDE ACTIVA  
Liquide middelen       10,938    
Totaal activa       10,938  
 
PASSIVA  
Stichtingsvermogen  
Algemene reserves       9,268  
Kortlopende schulden Overige schulden     1,670  
Totaal passiva       10,938  



Staat van baten en lasten over 2017    2017  

      €  €  

Baten  

Eigen fondswerving       10,308  

Som der baten        10,308  

 

Lasten  

Besteed aan doelstellingen Steun projecten      3,325  

 

Overige kosten  

Algemene kosten  -   Bankkosten      192    

       192  

Som der lasten        3,517  

 

RESULTAAT        6,791  

 

 

Toelichting op de balans per 31 december 2017  

 

Personeelskosten Bij de stichting waren in 2017 evenals vorig jaar geen personeelsleden werkzaam.  



DONATIES 

Alle ontvangen donaties zijn van particuliere bronnen en komen volledig ten goede van de 
projecten in Afrika, TAK Foundation. Het bestuur van Stichting Inter Act wordt niet 
gecompenseerd voor haar tijd.  

 

TAK Foundation heeft een bedrag van Euro 10.308,- ontvangen in 2017. In totaal is  

Euro 3.324,40 overgemaakt aan project gelden naar TAK Foundation in Kenia. De overige 
project gelden worden in 2018 besteed.  

 

Indien u vragen heeft kunt u zicht wenden tot het bestuur via email: admin@takafrica.org of 
via het postadres op onze website: www.takafrica.org (Pagina TAK Nederland)  

 


