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Voorwoord 
 

Dit is het jaarverslag van 2020 van Stichting SATIC. Met opkomst van COVID19 is onze economische 

klimaat niet wat het is geweest. Gelukkig trekt de economie weer aan. 

Wij presenteren u in dit jaarverslag de doelstelling van de stichting de activiteiten die zijn verricht, 

het bestuur zelf  en een financieel verslag. Helaas heerst er nog veel armoede binnen onze 

samenleving maar ook internationaal we hopen met Stichting SATIC daar verandering in te brengen 

ook al is die heel klein. .Als bestuur zullen wij ons het komende jaar onverminderd blijven inzetten 

om donateurs te werven. 

 

Bestuur Stichting SATIC 

  



 

Stichting SATIC Jaarverslag 2020  Publicatie jaar 2021 

2 

Inhoud 
Voorwoord .............................................................................................................................................. 1 

1. Inleiding ........................................................................................................................................... 3 

2. Activiteiten ...................................................................................................................................... 4 

2.1 Bouw moskee India ....................................................................................................................... 4 

2.3 Reiniging Begraafplaats(en)........................................................................................................... 4 

2.4 Weeshuis ....................................................................................................................................... 4 

2.5 Werving ......................................................................................................................................... 4 

3. Bestuur ............................................................................................................................................ 5 

4. Financieel verslag ............................................................................................................................ 6 

 

  



 

Stichting SATIC Jaarverslag 2020  Publicatie jaar 2021 

3 

1. Inleiding 
 

Stichting SATIC zet zich in voor de kansarmen. De doelstelling luidt als volgt het behartigen van de 

belangen van kansarmen mensen in de wereld, door het bieden van onderdak, hulp, bijstand en al 

hetgeen daarmee verband houd of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Binnen de nationale en internationale maatschappij zien we steeds meer problemen de verschuiving 

van inkomensgrenzen wordt steeds groter. Door in te spelen in de maatschappij en nauw met 

mensen en organisaties in contact te staan weten we waar is nodig is. Stichting SATIC toetst haar 

projecten om slagingskans van een project hoger te hebben. 
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2. Activiteiten 
 

Stichting SATIC is in 2020 heeft de activiteiten: 

 

2.1 Bouw moskee India 
Wegens een project in India (dorp Kawalwad / provincie Karwar) willen wij een Moskee bouwen om 

de lokale bevolking te ondersteunen psychisch als lichamelijk. De vorige Moskee was vervallen en er 

was behoefte aan een nieuwe moskee. Stichting SATIC bekostigd deels het project. 

 

2.3 Reiniging Begraafplaats(en) 
Dit project heeft tot heden geen kosten gehad vanuit de stichting. De vrijwilligers bekostigen veel 

zaken al direct zelf. 

 

2.4 Weeshuis  
Het weeshuis Project is slapend d.w.z. dat het project nog in orienterende fase zit. Het project 

vluchtelingenhulp is afgerond. Indien we signalen krijgen dat ondersteuning nodig is zullen we het 

project in 2e fase opstarten om een nieuwe toestroom te helpen. 

 

2.5 Werving 
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende 

wervingsactiviteiten: 

• Mond op mond 

• Social Media 

• Website 

• Collecte 

De gecollecteerd bedragen worden gebruikt voor projecten die lopend zijn. Bij specifieke donaties op 

het project vermelden donateurs bij bankoverschrijving voor welk project de donatie is.   
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3. Bestuur 
 

Het bestuur van Stichting SATIC was gedurende het verslagjaar samengesteld uit: 

* Sagar Khedoe (Voorzitter) 

*Marlon Bandhoe (Penningmeester) 

Elk bestuurslid heeft zijn/haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Het bestuur vergadert 

regelmatig zodat de bestuursleden goed op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en de 

resultaten kunnen worden geëvalueerd en geplande acties en werkzaamheden steeds opnieuw goed 

op elkaar kunnen worden afgestemd. Op deze manier streeft het bestuur ernaar zo optimaal 

mogelijk te functioneren. 
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4. Financieel verslag 
 

 

 

• Wegens de kosteloze deelname van het personeel in de stichting zijn er geen belastingen of 

sociale premies verschuldigd. 


