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Aan:  Belangstellenden voor ons project.  

Van: Annemieke de Bruijkere en Toon Oomen 

Betreft: Stand van zaken Stichting Onderlinge Samenwerking  St. Anthony’s Hospital  

  in Dzodze (Ghana). SOSSAH 

Datum: 18 oktober 2020 

Ref: adb/ao/201002 

 

Hallo allemaal,  

 

Begin deze maand hebben we jullie bijgepraat middels onze eerste nieuwsbrief. We spraken daarin de 

hoop uit dat op korte termijn de Akte van Oprichting bij de notaris kon passeren. 

Afgelopen donderdag, 15 januari, zijn we bij de notaris geweest om de akte te ondertekenen.  

Hierin zijn de statuten vastgelegd. Tevens is een bestuurlijk Reglement geformuleerd, waarin sommige 

punten van de statuten zijn uitgewerkt.  

Graag bedanken we de mensen, die ons hierbij hebben geholpen middels tips en verwijzing naar 

bestaande Statuten en Reglementen. 

 

Na het bekend worden van de officiële oprichting, kregen we van een aantal mensen positieve reacties 

in de vorm van bemoedigende opmerkingen en felicitaties.  

We zijn heel blij met deze steun en we hopen met hen dat we onze doelstellingen mogen waarmaken. 

 

De volgende stap, welke we gaan zetten is de definitieve invulling van de bezetting van de groepen, 

zoals omschreven in onze vorige brief.  

De mensen, die zijn benaderd voor deelname aan het bestuur, de Klankbordgroep en de Supportgroep, 

worden in de komende periode opnieuw benaderd om toezeggingen en afspraken te bevestigen. 

In de vorige brief gaven we al een korte omschrijving van wat we van elke groep verwachten. 

Er is geen mogelijkheid voor vergoedingen aan de leden van de groepen. We onderzoeken of 

gemaakte kosten kunnen worden beschouwd als gift. 

Helaas is het nu niet mogelijk om fysiek bij mekaar te komen. Zodra hiervoor mogelijkheden zijn, 

zullen we dit uiteraard organiseren. Gezien de huidige stand van zaken mbt covid19, zal dit helaas niet 

op de korte termijn gebeuren. 

 

Tegelijkertijd zijn er al een aantal targets geformuleerd. Deze zullen onderdeel zijn van het beleidsplan 

voor het komende kalenderjaar. Dit overzicht van voorgenomen activiteiten is ook een onderdeel van 

de aanvraag voor lidmaatschap van de ANBI. We zijn bezig met de aanvraag voor erkenning door 

deze instelling, opdat mensen en organisaties donaties aan SOSSAH te boek kunnen stellen als gift. 

De voorwaarden waaraan we moeten voldoen kun je vinden op internet. Nog even wat werk dus. 

 

Ook zijn we bezig om na te gaan hoe het zit met de aansprakelijkheidsverzekering. Bij veel 

gemeenten, waaronder Rucphen, is dit voor vrijwilligers via de gemeente geregeld.  

Of en hoeverre deze regeling ook voor ons geldt, zijn we aan het uitzoeken. 

 

Zeer binnenkort gaan we voor onze stichting een bankrekening openen. We zoeken uit welke bank 

voor ons het gunstigst is en b.v. ook mogelijkheden heeft om ons op enig gebied te ondersteunen. 

 

De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is afgerond. 

 

We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

 

Groetjes, 

Annemieke (06 30076911) en Toon  

 


