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Het bestuur:

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer en interne-
en externe communicatie. Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang
van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor
de uitvoering van bestuurcbesluiten.

Het bestuur bestaat sinds haar oprichting op íí oktober 2006 uit de volgende
bestuursleden:

Berthe Rosette Brandeis (voozitter)
Evelyn Rosenbaum (secretaris)
Mr Véronique van Trirum (penningmeester)

De bestuurcleden ontvangen geen beloning voor hun werl«zaamheden. Alle
kosten die de bestuursleden maken komen voor eigen rekening en worden
door de bestuurcleden zelf betaald.

Het bestuur vergadert minimaal 1x per jaar voor het vaststellen van de
jaarctukken.

Status stichtins:
I

Stichting Roeette heeft een ANB|-status en is door de Belastingdienst erkend
als Algemeen Nut Beogende lnstelling, waardoor giften aan Stichting Rosette
aftrekbaar zijn.

Poel:

Het bieden van percoonsgerichte en kleinechalige hulp aan kinderen en
jongeren in Derde Wereldlanden door een Íinanciële bijdrage te leveren aan'
ondenrijs, zodat deze kinderen en jongercn zich zoveel mogelijk zelf verder
kunnen ontplooien.

Jaarrekenins:

Het bestuur legt door middel van een jaarrekening verantwoording af voor het
door haar gevoerde beleid over het betreffende kalenderjaar. De jaarrekening
is openbaar en voor een ieder in te zien.

Uitvoerins:

Stichting Rosette steunt vooral andere kleinschalige stichtingen die zich
inzetten voor ondemrijs aan kinderen en jongeren in Derde Wereldlanden,
waaryan de doelstelling overeenkomt met die van §tichting Rosette. Dat kan
door middel van een bijdrage in de schoolgelden, het betalen van
schoolmaterialen, school un iformen, sc hool pakketten, pyjama'e enzovoort.



Een volledig verclag van de uitgegeven gelden is te vinden op deze webeite
onder "Proiecten".

Communicatie:

Stichting Rosette informeeÉ donateurs en andere belangstellenden over haar
werkzaamheden door middel van een verclag op deze website en door een
jaarlijkse nieuwsbrief, Stichting Rosette houdt er een open en transparante
werl«wijze op na.

Op deze website is informatie te vinden over de projecten, de achtergronden
van de betreffende proiecten en waar het geld aan is uitgegeven en aan wie. De
website wordt regelmatig bijgewerkt.

Financiën:

Stichting Rosette ontvangt gelden door giften en donaties en door de
opbrengst van verkoop op braderieën. Stichting Rosette laat iedereen vrij in
het overmaken van een bedrag.

Stichting Rosette besteedt haar financiële middelen - op de kosten na - volledig
aan haar projecten. De kosten blijven beperkt tot de kosten voor de website,
bankkosten en een enkele keer voor het huren van een kraam op een braderie.

Toekomst:
,

Sinds 2012 betaalt Stichting Rosette ieder jaar een bijdrage aan het schoolgeld
en schoolmaterialen voor de kinderen van het kindertehuis van Stichting Les
Amis de Gambie. Daarnaast betaalde Stichting Rosette het schoolgeld voor
een wisselend aantal kinderen van het schoolproject in het dorp.

Dit schoolproject komt per schooleeizoen 201512016 te vervallen, omdat de
regering van Gambia het ondelwijs voor haar rekening neemt.

Stichting Rosette blijft doorgaan met het bijdragen aan het schoolgeld en
echoolmaterialen voor de kinderen van het kindertehuis, thans 23 kinderen,
omdat deze kinderen extra zorg nodig hebben op particuliere scholen.

Ook blijft Stichting Rosette doorgaan met het sturen van schoolpakketten,
pyjama's en eventueel het betalen van het salaris van de huiswerklerares voor
de kinderen van Stichting Les Amis de Gambie.

Wij onfuangen een aantal keren per jaar de laatste schoolrapporten, tekeningen
en foto's van de kinderen van Stichting Les Amis de Gambie.

Verder geven wij af en toe andere kleinschalige stichtingen, waaruan de
doelstelling overeenkomt met die van Stichting Rosette een financiële bijdrage
voor ondelwijs voor kinderen in een Derde Wereldland of sturen eën
schoolpakket.
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