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BESTUURSVERSLAG
OPRICHTING IN 2005
Op 21 juli 2005 werd Stichting Soz Fonds opgericht op initiatief van Soza
Gaffaf-Samal, afkomstig uit Koerdistan/Noord Irak.
De statutaire doelstelling is: "Het bieden van materiële en immateriële
ondersteuning aan kinderen, met de nadruk op dove/slechthorende,
blinde/slechtziende, verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in
Koerdistan/Noord Irak. De stichting ondersteunt lokale projecten en
maakt hierbij gebruik van de ter plekke aanwezige kennis en ervaring. De
stichting streeft ernaar de kwaliteit van leven van lichamelijk en geestelijk
gehandicapte kinderen zo veel als mogelijk te verbeteren."
In Koerdistan/Noord Irak leven veel kinderen die gehandicapt geboren zijn
dan wel als gevolg van langdurige oorlogen en het gebruik van chemische
wapens invalide zijn geworden. Ook mijnen maken nog elke dag
slachtoffers.
Er werd een vijfkoppig bestuur geformeerd en de stichting werd
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. We hebben contacten gelegd
met een aantal scholen voor gehandicapte kinderen in Koerdistan/Noord
Irak. Er werd een selectie gemaakt van scholen die ondersteund zouden
kunnen worden. Vervolgens werd een concept-beleidsplan geschreven. Er
werd een bankrekening geopend, en de eerste donaties kwamen binnen,
voornamenlijk uit de kring van familie en vrienden van de bestuursleden.

HET BESTUUR
Het bestuur wordt gevormd door:
* Voorzitter: Soza Gaffaf
* Secretaris: Majorie Leurdijk
* Penningmeester Goosje de Jong-Meulemans
* Bestuurslid: Lottie Schenk
* Bestuurslid: Angeline Joordens
Het bestuur wordt geassisteerd door Dorien Kres, orthopedagoge en Hans
Schwarte, econoom.

Bestuur in Koerdistan
In Koerdistan is een steungroep van negen personen aktief; deze
uitvoerende stichting is geregistreerd bij de Ministeries van Binnenlandse
Zaken en Financiën van Iraaks Koerdistan. De stichting opereert onder
verantwoordelijkheid van Stichting Soz Fonds en bestaat uit:
* Voorzitter: Shirwan Khaffaf
* Vice-voorzitter: Suzan Mahmud Sadiq
* Secretaris: Hawar Kamal Perot
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* Penningmeester Faruq Husen Rahim
en de leden:
* Jemil Hama Rashid Ahmed
* Suzan Muhamed Ali
* Ardalan Najmeddin
* Abdulkhaliq Aziz Muhamed
* Kany Ismail Abdulqadir
In Nederland en Koerdistan ondersteunen vele vrijwilligers - familieleden,
vrienden en kennissen - het bestuur
De Koerdische Rozh Society verklaarde zich bereid partnerorganisatie te
worden van het Soz Fonds. Dit is de grootste stichting voor gehandicapten
in Koerdistan/Noord Irak en zij zal als de officiële toezichthouder op de
uitvoering van het Samal-project fungeren.

HET SAMAL PROJECT
Er werden drie instellingen uit Sulamanya geselecteerd die door het Soz
Fonds ondersteund zouden worden. Dit betrof:
* De Hiwa-school voor dove en slechthorende kinderen
* De Runaky-school voor blinde en slechtziende kinderen
* De Awat-school voor verstandelijk gehandicapte kinderen
Samen vormden de werkzaamheden bij deze scholen het Samal-project,
zo genoemd ter ere van de vader van de voorzitter, die in de oorlog is
omgekomen.
De scholen stuurden ieder een lijst met benodigdheden en begrotingen.
Een begroting voor het totale project werd gemaakt en toegestuurd aan
het COS (Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking). Met behulp van
deze stichting werd subsidie aangevraagd bij NCDO (Nederlands Centrum
voor Duurzame Ontwikkeling). De subsidie bestaat uit de verdubbeling
van de begrote inkomsten.
De noden van de diverse scholen waren zeer divers.
* De Hiwa-school voor dove en slechthorende kinderen vroeg om het
opknappen en inrichten van een kunstkamer (handenarbeidsruimte) en
toneelkamer.
* De Runaky-school voor blinde en slechtziende kinderen is goed
gehuisvest. Ze hadden behoefte aan leermiddelen als braillepapier en een
printer.
* De Awat-school voor verstandelijk gehandicapte kinderen heeft vooral
behoefte aan het opknappen en inrichten van keuken en eetkamer.
We hebben diverse instituten in Amsterdam bezocht: de Blindenbond, de
Comeniusschool voor blinde en slechtziende kinderen en de Ammanschool
voor dove en slechthorende kinderen. Alle instituten hielpen ons genereus
met informatie en materiaal.
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Status van het project
Omdat de financiering niet voor 2007 rond is, zal de afronding van het
project ook pas in dat jaar voltooid kunnen worden. Aan een deel van de
noden kon al in 2006 tegemoet worden gekomen. In de zomervakantie
knapte voorzitter Soza Gaffaf in samenwerking met een schilder de
toneelkamer op van de Hiwa-school. Ook richtte ze de ruimte smaakvol in.
Een voorraad braillepapier, stiften en een handleiding voor de
braillemachines werden aan de Runaky-school overhandigd.
In 2007 is inmiddels duidelijk geworden dat het grootste deel (90%) van
de subsidie op grond van de eigen inkomsten gehonoreerd is. Na
afronding van het project wordt door het NCDO een besluit genomen over
de resterende 10%. Dankzij deze projectsubsidie wordt maximaal 2900
euro van de eigen inkomsten verdubbeld.

PUBLICITEIT EN FONDSENWERVING
De voorzitter bezocht de ambassadeur van Irak, die zijn hulp heeft
toegezegd. Er werden contacten gelegd met de Iraakse
luchtvaartmaatschappij Roza-travel en de eveneens Iraakse
transportmaatschappij Goran-vrachtvervoer. Roza-travel nam kosteloos
extra bagage mee op een vlucht; Goran-vrachtvervoer beloofde kosteloos
een grote partij goederen te vervoeren. In 2007 is dat inderdaad gebeurd.
We hebben een website gemaakt. Een informatiebrief over de stichting en
het project werd geschreven en aan geïnteresseerden toegestuurd.
Tevens hebben we een projectfolder laten drukken. Twee bestuursleden
gaven voorlichting op de Joost van den Vondelschool in Amstelveen.
Een andere basisschool, De Wegwijzer in Elst, koos het Samal-project van
het Soz Fonds tot doel van haar kerstactie en doneerde het ingezamelde
geld.
Particulieren schonken geld en/of goederen. Een goed voorbeeld is de
schenking van een collectie kinderkleding door een winkel voor
tweedehands kleding. De kleding werd in Koerdistan verdeeld over
leerlingen van diverse scholen.

Het Benefietfeest
Op 18 november 2006 hebben we een benefietfeest georganiseerd ten
behoeve van het Samal-project in gebouw De Laagte in Amstelveen, dat
gratis ter beschikking werd gesteld.
Er kwamen ongeveer 80 bezoekers, zowel Nederlanders als Koerden. Naar
Koerdisch gebruik werd een geringe entree geheven. Meer inkomsten
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werden verkregen door de verkoop van Koerdische maaltijden, die door
Koerdische familieleden van onze voorzitter waren bereid. Ook was er een
collectebus waar contante giften in zijn gedaan.
Velen werkten belangeloos mee aan het welslagen van de avond.
Er was een gevarieerd programma. Een damestrio verwelkomde de gasten
met spel van piano, fluit en cello. Ze waren gekleed in de kleuren van de
Koerdische vlag. Twee zusjes speelden viool.
Twee bestuursleden vertelden over het Soz Fonds en het Samal-project,
de een in het Koerdisch, de ander in het Nederlands.
Dahlia Seddik, een advocate uit Koerdistan/Noord Irak, gaf een
interessante lezing over de geschiedenis van Koerdistan. Deze lezing staat
op de website.
Een Koerdisch kunstenaar verkocht reproducties van zijn werken. De
opbrengst van de verkoop was bestemd voor het Soz Fonds.
Een Koerdisch duo zong en speelde keybord. Op deze muziek werd er
gezamenlijk in een kring gedanst zoals in Koerdistan gebruikelijk is.
Een hoogtepunt van het feest was het bezoek van de ambassadeur van
Irak, de heer Siamand Banaa.
Al met al is het een zeer geslaagd feest geworden. Ook het doel van de
avond - het verschaffen van informatie over het Samal-project en het
inzamelen van geld voor het project -werd bereikt.

VOORUITBLIK OP 2007
De afronding van de deel-projecten zal pas in 2007 plaatsvinden. In 2006
is vooral aandacht besteed aan voorlichting en fondsenwerving; van
beiden lag het zwaartepunt in het najaar van 2006. Nu de benodigde
gelden voor de uitvoering van de projecten zijn ontvangen, zal in 2007 de
nadruk meer op de uitvoering van de projecten komen te liggen.
Dank zij de financiële hulp en onbaatzuchtige inzet van velen kon
Stichting Soz Fonds een bijdrage leveren aan de gehandicapte kinderen
van Koerdistan/ Noord Irak.
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JAARREKENING 2006
BALANS
Activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen
Totaal Vorderingen

1.076

Passiva
Eigen vermogen
Winstsaldo 2005
Winstsaldo 2006

570
2.870

1.076

Totaal eigen vermogen

Liquide middelen
Postbank Nederland
Bank in Koerdistan

2.621
600

Vreemd vermogen
Kortlopende schulden
Overige schulden

857
-

Totaal liquide middelen

3.221

Totaal vreemd vermogen

857

Totaal activa

4.297

Totaal passiva

3.440

4.297
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RESULTATENREKENING
Resultatenrekening SOZ fonds 2006
31 december 2006

Begroting 2006

Baten uit fondsenwerving
giften particulieren
giften in natura
opbrengst evenementen
Totaal baten eigen fondsenwerving

Kosten eigen fondsenwerving
Directe kosten eigen fondsenwerving
Uitvoeringskosten in Nederland
Uitvoeringskosten in Koerdistan
Totaal kosten eigen fondsenwerving

2 617
323
1 390
4 330

3 550

468
18
486

290
125
150
565

Percentage kosten fondsenwerving t.o.v. baten fondsenwerving
Netto baten eigen fondsenwerving
Subidie NCDO
verdubbelling geworven fondsen
bijdrage aan voorlichting
Totaal subsidie NCDO
rente bank Koerdistan
Totaal beschikbaar voor de doelstelling

3 550

11.23%

15.92%

3 844

2 985

-

2 900
580
3 480

76

-

3 919

6 465

563
563

3 200
1 200
1 400
5 800

468
18
486

290
150
125
565

Totaal besteed aan de doelstelling

1 049

6 365

Saldo toe te voegen aan Eigen Vermogen

2 870

100

Besteed aan de doelstelling
Samal Projecten
Runaky school
Hiwa school
Awat school

Voorlichting
Directe voorlichtingskosten
uitvoeringskosten voorlichting in Koerdistan
uitvoeringskosten voorlichting in Nederland

9

