Stichting Sanumaya
Doelstelling
Stichting Sanumaya is een non profit instelling die zich ten doel heeft gesteld om
• kinderen in Nepal kwalitatief goed onderwijs te bieden en om
• kinderen, die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen opgroeien, een thuis te geven.
De stichting is in het voorjaar van 2004 opgericht en onderhoudt samen met de Nepalese stichting ‘Children of the Universe’ een school en
kinderhuis in respectievelijk Telkot en Bhaktapur, waar zij ook voor hulp aan individuele kinderen (scholing, opvang) nauw mee samenwerkt. In
het kinderhuis is ruimte voor de opvang van 10 kinderen. Op de Karuna school krijgen ieder jaar gemiddeld 80 leerlingen onderwijs welke hier tot
de leeftijd van ongeveer 7 jaar terecht kunnen. Daarna stromen zij door naar reguliere scholen in de omgeving. De stichting realiseert haar doelen
middels particuliere donaties en opbrengsten van acties van instellingen en personen. Stichting Sanumaya is bij de belastingdienst geregistreerd
als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). De stichting maakt en publiceert sinds haar oprichting jaarverslagen en is dit vanuit haar ANBI
status ook verplicht.
Jaarverslag
Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website (www.stichtingsanuamaya.nl) en is geschreven om belangstellenden en donateurs te informeren
over de activiteiten en de uitgaven en inkomsten van het afgelopen jaar alsmede de plannen voor de komende periode.
Vragen over dit verslag kunt u richten aan de bestuursleden van de stichting, via info@stichtingsanumaya.nl.
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN):
Naam stichting:
Stichting Sanumaya
RSIN nummer:
8131.97.296
Bestuurssamenstelling en bestuursleden:

De stichting bestaat uit een voorzitter, uit een penningmeester en een algemeen lid. De secretarisfunctie wordt door de bestuursleden
gezamenlijk verdeeld.
Bestuursleden:

Annerieke Cooiman – Laar (voorzitter)

Sebastiaan Cooiman (penningmeester)
Yanneke Jitta (lid en vertegenwoordiger van de stichting in Nepal).
Beloningsbeleid:
Er worden geen beloningen – in welke vorm dan ook - aan de bestuursleden uitgekeerd.
Bestuursleden komen wel in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding1.
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-alsvrijwilliger/wanneer_bent_u_vrijwilliger

