
Jaarverslag	  	  SFS	  2014	  
Financiële	  bijdrage	  
De	  SFS	  heeft	  in	  2014	  €7000,-‐	  bijgedragen	  voor	  de	  bouw	  van	  één	  van	  de	  twee	  klassen	  van	  een	  
schoolgebouw	  in	  Wawa.	  De	  Australische	  partnerorganisatie	  heeft	  voor	  de	  bouw	  van	  de	  
tweede	  klas	  betaald,	  als	  mede	  voor	  de	  bouw	  van	  toiletten	  en	  twee	  onderwijzerswoningen.	  
	  
Opbrengsten	  
Donaties	  en	  giften	  brachten	  €4900,-‐	  bijeen.	  
	  
Activiteiten	  
Het	  benefietdiner	  in	  de	  sociëteit	  van	  Roeivereniging	  Willem	  III	  werd	  door	  42	  
belangstellenden	  bezocht.	  Jaap	  Somsen	  heeft	  vrijwillig	  voor	  gezellig	  entertainment	  gezorgd	  
en	  wederom	  alle	  aanwezigen	  aan	  het	  zingen	  gekregen.	  Deze	  avond	  heeft	  voor	  het	  project	  
€2.220	  opgebracht.	  

De	  SFS	  voetbal	  poule	  tijdens	  het	  WK	  in	  juni	  heeft	  €	  435,-‐	  opgeleverd.	  	  Bob	  Vos	  heeft	  de	  
uitslagen	  bijgehouden	  en	  verwerkt.	  

Voor	  het	  5	  jarig	  jubileum	  van	  de	  stichting	  is	  thuis	  bij	  de	  secretaris	  van	  SFS	  een	  high-‐tea	  
georganiseerd	  voor	  de	  donateurs.	  De	  kosten	  voor	  de	  high-‐tea	  zijn	  door	  het	  bestuur	  privé	  
betaald.	  	  

	  
Bezoek	  Wawa	  
In	  het	  najaar	  2014	  zijn	  Hannah,	  een	  collega	  van	  Mieke,	  en	  haar	  vriend	  Roel	  op	  bezoek	  
geweest	  bij	  Moses.	  Zij	  hebben	  met	  hem	  de	  nieuwe	  school	  in	  Wawa	  bezocht.	  Hun	  verslag	  
staat	  in	  de	  SFS	  nieuwsbrief	  nummer	  8	  van	  februari	  2015	  
	  
	  
Fondsen	  en	  scholen	  acties	  	  
Aanvraag	  bij	  De	  Montessorischool	  De	  Jordaan	  in	  de	  Elandstraat	  voor	  de	  opbrengst	  van	  de	  
Kerstmarkt	  werd helaas wederom niet gehonoreerd.	  	  
	  
Uitgaven	  
Bankkosten	  €140,-‐	  
De	  volgende	  personen	  en	  bedrijven	  hebben	  kosteloos	  hun	  bijdrage	  geleverd	  aan	  de	  SFS.	  
Roos	  Hendriks	  (onderhoud	  website),	  BB	  Web	  hosting	  (web	  hosting),	  RV	  Willem	  III	  (ruimte	  
voor	  benefiet),	  alle	  medewerkers	  op	  de	  benefietavond.	  	  
Kantoorbenodigdheden,	  kerstkaarten,	  postzegels,	  print	  kosten	  enz.	  zijn	  privé	  door	  het	  
bestuur	  betaald.	  
De	  plaquette	  à	  €	  210,-‐	  voor	  op	  de	  “Amsterdamse”klas	  in	  Wawa	  is	  door	  Irene,	  Mieke	  en	  
Willem	  betaald.	  


