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De	  Stichting	  Flores	  Schoolproject	  heeft	  in	  het	  eerste	  jaar	  van	  haar	  bestaan	  goede	  
vorderingen	  gemaakt.	  	  
De	  ANBI	  status	  is	  door	  de	  belastingdienst	  toegekend,	  in	  juli	  ging	  de	  website	  de	  lucht	  in	  en	  de	  
eerste	  editie	  van	  de	  SFS	  Nieuwsbrief	  is	  in	  september	  verschenen.	  Met	  het	  verzenden	  hiervan	  
is	  ook	  begonnen	  met	  het	  werven	  van	  	  donateurs.	  Hulde	  aan	  de	  pionier	  donateurs,	  die	  samen	  
in	  2010	  €664,-‐	  bijeen	  brachten.	  
	  
Acties	  en	  feesten	  
De	  familie	  van	  Zeijl	  heeft	  €848,50	  ingezameld	  voor	  de	  SFS,	  die	  als	  goed	  doel	  	  gekozen	  is	  door	  
Michiel	  tijdens	  zijn	  reis	  met	  Greg	  naar	  Azië.	  Michiel	  en	  Greg	  hebben	  de	  school	  op	  Flores	  
bezocht	  en	  vele	  prachtige	  foto’s	  gemaakt.	  Michiel	  heeft	  verslag	  van	  het	  bezoek	  uitgebracht	  
aan	  het	  bestuur.	  In	  de	  eerste	  editie	  van	  de	  SFS	  nieuwsbrief	  heeft	  hij	  zijn	  hartverwarmende	  
verhaal	  verteld.	  	  
Aan	  de	  WK	  2010	  voetbalpoule	  hebben	  38	  deelnemers	  meegedaan,	  ook	  hebben	  	  een	  aantal	  
mensen	  	  alleen	  geld	  gedoneerd.	  Totaal	  €480,-‐	  
Feesten	  (Joan	  Kwakkel	  en	  Bente	  Appelhof),	  verjaardagen,	  actie	  op	  de	  school	  van	  Irene	  	  
hebben	  samen	  heel	  wat	  geld	  bijeen	  gebracht.	  
De	  Kerstactie,	  de	  verkoop	  van	  chocolade	  melk	  voor	  de	  deur	  van	  Albert	  Heijn	  in	  de	  
Jodenbreestraat	  en	  de	  verkoop	  van	  de	  Kerstkaarten	  heeft	  samen	  voor	  	  €	  505,-‐	  gezorgd.	  
Als	  bedankje	  aan	  alle	  mensen,	  die	  de	  SFS	  in	  2010	  gesteund	  hebben,	  werd	  een	  Kerstkaart	  
verstuurd	  ,	  met	  daarop	  een	  tekening	  van	  één	  van	  de	  schoolkinderen.	  	  
	  
Fondsen	  en	  scholen	  acties	  	  
Een	  aanvraag	  voor	  €	  5000,-‐	  bij	  de	  Stichting	  Zonnige	  jeugd	  werd	  zonder	  opgave	  van	  reden	  
afgewezen.	  	  
De	  Montessorischool	  De	  Jordaan	  in	  de	  Elandstraat	  haalt	  elk	  jaar	  tijdens	  hun	  Kerstmarkt	  geld	  
op	  voor	  een	  goed	  doel.	  De	  SFS	  is	  dit	  jaar	  niet	  uitgekozen	  voor	  de	  opbrengst	  van	  de	  
kerstmarkt.	  	  Volgend	  jaar	  gaat	  de	  SFS	  weer	  meedingen.	  	  
	  
Uitgaven	  
Het	  lidmaatschap	  voor	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  te	  Amsterdam	  en	  de	  bankkosten,	  tezamen	  
€	  133,36	  waren	  de	  enige	  kosten	  voor	  de	  stichting	  in	  2010.	  	  
De	  volgende	  personen	  en	  bedrijven	  hebben	  kosteloos	  hun	  bijdrage	  geleverd	  aan	  de	  SFS.	  
Clementine	  van	  Zeijl	  (ontwerp	  website),	  Roos	  Hendriks	  (bouw	  website),	  BB	  Web	  hosting	  
(web	  hosting),	  Speed-‐o-‐print	  drukken	  van	  de	  “Groeten	  uit	  Flores”	  ansichtkaart,	  Albert	  Heijn	  
Jodenbreestraat	  verstrekken	  van	  2	  kratten	  chocolademelk.	  
Kantoorbenodigdheden,	  kerstkaarten,	  postzegels,	  print	  kosten	  enz.	  zijn	  privé	  door	  het	  
bestuur	  betaald.	  


