VERSLAG SOS SHAAM 2019-2020
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Inleiding
Dit verslag bevat een impressie van de activiteiten die in 2019-2020 hebben plaatsgevonden. Het
huidig bestuur heeft zich gefocust op continuïteit en netwerkuitbreiding en waar nodig heeft
doorontwikkeling plaatsgevonden.
Bestuurssamenstelling in 2019-2020:
Voorzitter
: G. Ashruf
Secretaris
: E. Codfried
Penningmeester
: R. Muradin
Activiteiten van SOS Shaam 2019-2020
Ondanks diverse inspanningen van vrijwilligers is in 2019 SOS Shaam beperkt actief geweest. Dit
komt mede door de zorgelijke toestanden in de diverse gebieden waar SOS Shaam humanitaire hulp
wilt bieden. Ook door de verscherpte maatregelen door verschillende instanties en organisaties, in
zowel binnen- als buitenland, is besloten ons vooral te focussen op ons netwerk.
In 2020 werd de situatie in Jemen wereldwijd gedeeld en waren er diverse humanitaire acties voor
de lokale bewoners. Omdat het vanuit Nederland lastig bleek te zijn om hulp te verlenen is er een
samenwerking gestart met EMO (Erth al-Mustafa Organisation). EMO is, net als SOS Shaam, een nonprofit organisatie in Malaysia die o.a. humanitaire hulp biedt in diverse landen. Middels de
samenwerking is een bedrag van € 7.858,46 opgehaald waarmee o.a. diverse levensmiddelen en
medicatie is gekocht. In de bijlage treft u een fotorapportage van het project.
Raad van bestuur & vrijwilligers
Sinds 2018 is er geen raad van bestuur meer. Dit omdat er te weinig projecten waren die uitgevoerd
konden worden in de focusgebieden van SOS Shaam. Dit betekent dat SOS Shaam momenteel ook
geen raad van bestuur heeft. Het streven is om in 2022 een raad van bestuur te installeren welke
adviezen zullen geven over projecten en initiatieven. Diverse betrokken vrijwilligers zijn momenteel
de mensen achter SOS Shaam. Ons beeld is dan ook dat een ieder die zijn-haar bijdrage levert
onderdeel is van SOS Shaam!. Uiteindelijk doen we het met elkaar!
Speerpunten 2021-2022
Het bestuur heeft de volgende speerpunten en beleidsdoelstellingen gesteld voor de komende
periode 2021-2022:
•
Verdere professionalisering m.b.t. interne processen en procedures;
•
Uitbreiden van onze netwerk zowel binnen als buitenland en
•
Uitwerken van activiteiten op projectbasis.
Financiën
Sinds de oprichting van SOS Shaam is de focus om met een 100% donatiebeleid te werken. Dit is een
beleid waarbij wordt gestreefd om 100% van alle donaties in te zetten op de verschillende projecten.
Eventuele kosten gemaakt door vrijwilligers of bestuurders welke ten behoeve van een project zijn
gemaakt worden tegen werkelijk gemaakte kosten vergoed.
Door het 100% donatiebeleid zijn er altijd minimale bedragen in kas en bank.
In 2019 was het overig bedrijfsresultaat € 60,- positief.
In 2020 was het overig bedrijfsresultaat € 160,- positief.
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Fotorapportage: Project Jemen 2020

Distributie van voedsel in Jemen

Algemene gegevens:
www.sosshaam.com
www.facebook.com/sosshaam/
sos.shaam@gmail.com

KvK nr.: 67746683
IBAN nr.: NL90 ABNA 0814 8636 39
RSIN: 857158958
3

