
JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 
 
Bestuur Het bestuur heeft Job van den Elsen bereid gevonden in het 

bestuur te komen. 
Het bestuur bestaat nu uit: 
Voorzitter: Klaas Bruijn 
Secretaris: Paulien Mul-Bode 
Penningmeester: Annelies de Groot 
Overige lid: Joke Bruijn 
Overig lid: Job van den Elsen 
Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van het IOP was er 
van 11 tot 18 november een feestweek georganiseerd. 
Annelies en Paulien zijn bij deze festiviteiten aanwezig 
geweest. 
Het bestuur heeft 5 maal vergaderd, voornamelijk waren dit 
skype-vergaderingen. 

Bestuur 
Zaken 

Doorgegaan met het werven van donateurs voor minimaal € 
20 per jaar. 
Doorgegaan met het werven van adverteerders voor € 10 
(halve pagina) en € 20 (hele pagina) per jaar. 
Viermaal de IOP-NL nieuwsbrief uitgebracht en 12 maal de 
Tanzaniaanse nieuwsbrief doorgestuurd. 
Enkele malen per mail activiteiten bij sponsors gemeld. 
De website www.iopnederland.nl bijgehouden. 
De sponsorkinderen registratie is in unit4 verwerkt wat een 
duidelijker beeld geeft van wat er aan een kind besteed 
wordt en wat er nog te besteden is. 
In verband met de wet op de privacy (A.V.G.) hebben we de 
nodige maatregelen genomen. 
Op verzoek van IOP Tanzania hebben we een container, 
voornamelijk gevuld met kleding, verzonden. 

Sponsoring Eind 2017 hadden we 96 sponsors en 6 life sponsors en een 
kleine wachtlijst. 
Eind 2018 hebben we 94 school sponsors en 8 life sponsors 
en een kleine wachtlijst. 
We hebben 7 donateurs en 5 betalende adverteerders. 

PR Presentatie d.m.v. foto’s/folders op: alle IOP-
rommelmarkten  
2 maal ponymarkt Puttershoek, kerstmarkt Huis te Hoecke, 

Een nieuwe locatie was dit jaar de Braderie in ’s-
Gravendeel tijdens de feestweek in augustus. 

Acties Voortzetting statiegeld actie in 4 winkels. 
Verkoop laatste restje Tanzaniaans handwerk en jam. 
Elfmaal een rommelmarkt aan de Boonsweg. 
Kraam op ponymarkt Puttershoek in mei en november. 
Kraam op kerstmarkt in Huis te Hoecke in december. 
Kraam tijdens de feestweek in augustus in ’s-Gravendeel. 
Inzameling cartridges en oude mobieltjes. 
Inzamelen oude pennen en batterijen. 
Inzamelen bier- en limonadeblikjes 
Sponsorkliks actie via de website 

VWW Het contact met Vrijwillig Wereldwijd verliep dit jaar 
voornamelijk telefonisch. 
Via VWW gingen 12 vrijwilligers voor een aantal weken 
naar het IOP. 
Er ging in augustus een jongerenreis – in samenwerking met 
Vrijwillig WereldWijd naar Tanzania. Zij verbleven ruim 
een week bij het IOP. De groep bestond uit 18 jongeren en 
twee begeleiders. 

 
 
Belastingaftrek 
 
Omdat IOP een ANBI is mag u uw gift aftrekken voor de belasting. 
Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. 
Deze voorwaarden kunt u vinden op de site van de belastingdienst. 
Er bestaat de mogelijkheid een vast bedrag per jaar voor minimaal 5 jaar vast te 
leggen. 
In sommige gevallen is dat belastingtechnisch voor u voordeliger. 
U moet daarvoor een formulier downloaden dat u samen met het IOP invult en 
ondertekent. Het formulier bestaat uit 2 delen: een deel voor uw eigen 
administratie en een deel voor de IOP-administratie. 
De belastingdienst kan daar ter controle in de toekomst naar vragen.  
Vaak is het ook zo dat het beter is om uw donatie (sponsorgeld) voor twee jaar in 
één jaar te betalen zodat u aan een bepaald minimum voldoet. 
Iedereen moet zelf bij de belastingdienst of zijn accountant uitzoeken wat het 
meest gunstig is. IOP is een ANBI met registratienummer RSIN: 819180130 
 


