Bestuursverslag Stichting Turn The Tide 2020
Samenstelling bestuur
In 2020 is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd. In oktober hebben Marije
Koelewijn (voorzitter) en Wilma van der Geer (secretaris) aangegeven te willen
stoppen als bestuurder van de stichting. Het bestuur heeft vastgesteld dat er alleen
toekomst voor de stichting is wanneer het bestuur goed bemenst is. We zijn op zoek
gegaan naar nieuwe bestuursleden en schakelden daar ook de mensen in
Zuid-Afrika voor in die een achterban in Nederland hebben: Margreet Wibbelink en
Else Vooijs. In december bleek dat er 4 nieuwe kandidaat-bestuursleden waren.
Twee huidige bestuursleden, Reini de Graaf en Lydia Brons, zijn voornemens om in
het bestuur te blijven. Dit betekent dat het bestuur voorzienbaar in 2021 uit 6 mensen
zal bestaan. Dit zien we als heel mooi en kansrijk om na de afgelopen 2 jaren, waarin
we voornamelijk weer structuur en overzicht hebben aangebracht in de stichting, aan
de slag te gaan met werven van nieuwe sponsorgelden.
Bijeenkomsten
Het bestuur is in 2020 drie keer digitaal bij elkaar gekomen voor een vergadering: op
7 maart, 3 oktober en 8 december. Deze laatste vergadering was een extra overleg
over de nieuwe kandidaat bestuursleden.
Corona
Omdat de covid-19 epidemie ook in Zuid-Afrika ervoor zorgt dat er allerlei
maatregelen gelden, mist de kliniek een behoorlijke hoeveelheid inkomsten. Dit komt
doordat bepaalde giftgevers in Zuid-Afrika hun inkomsten hebben zien verminderen
en daardoor minder kunnen weggeven aan goede doelen zoals de HMBC, maar ook
doordat er geen toeristen meer naar Zuid-Afrika komen en geen giften aan de kliniek
geven tijdens hun reis. Wij hebben besloten om in de maanden okt 2020 t/m januari
2021 (4 maanden) een dubbele maandelijkse gift te geven (in totaal per maand EUR
2500,-), alsook een extra gift van EUR 5000,- om de gemiste inkomsten door
covid-19 te compenseren.
Website
De nieuwe website is in de zomer in gebruik genomen. Onderdeel hiervan is een
pagina voor het geven van giften. Mensen kunnen via de website een gift geven en
kunnen die koppelen aan een specifiek project. Deze pagina kan ook gebruikt
worden als landingspagina voor een specifieke actie. In dat geval kan er een doel
aan de pagina worden toegevoegd.
Communicatie
Er is dit jaar 2 keer een nieuwsbrief uitgegaan: een keer in het najaar en een keer
vlak voor kerst. Wij hebben in de najaarsnieuwsbrief speciaal aandacht gevraagd
voor de gemiste inkomsten bij de kliniek door de covid-19 epidemie.

