Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „ŹRÓDŁA ŻYCIA dla AFRYKI” za 2011 rok.

W roku 2011 nasze Stowarzyszenie „Źródła Życia dla Afryki” odniosło niewątpliwy sukces.
Dzięki naszej pomocy finansowej oraz działaniom logistycznym na miejscu w Kamerunie
udało się nam wybudowad pięd studni i jedną wyremontowad. I to niespełna w rok czasu
od rejestracji sądowej Stowarzyszenia.
Niestety musimy odnotowad, iż dwie osoby z naszych członków nie wpłaciło uchwalonej
składki członkowskiej. Pani Lidia Greszata zerwała całkowicie kontakt, nie odpowiadała
na żadną korespondencję. Z kolei Pan Kryspin Waliszewski po długim milczeniu przysłał
maila, w którym to zwrócił się z prośbą o wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia.
Tak więc, Zarząd będzie wnosił na Walnym Zgromadzeniu za rok 2011 o skreślenie w/w osób
z listy członków Stowarzyszenia. W dniu 21.05.11r. w poczet członków Stowarzyszenia
została przyjęta Pani Jolanta Fronia. Tak więc, na koniec 2011r. liczba członków
Stowarzyszenia liczyła 20 osób. Ze składek członkowskich uzyskaliśmy kwotę 10.080 zł,
albowiem niektórzy z członków Stowarzyszenia wpłacili kwoty przekraczające uchwalone
stawkę.
Oprócz składek członkowskich na konto Stowarzyszenia wpłynęły darowizny od 17 osób
fizycznych i firm, w sumie na kwotę 12.223 zł.
Reasumując w 2011 roku przychody Stowarzyszenia wyniosły 39.978,57, w tym nadwyżka
z poprzedniego roku oraz odsetki od rachunku bankowego. Naprawdę jest to wynik
imponujący! Zwłaszcza, że działaliśmy niszowo. Priorytetowym założeniem Stowarzyszenia
jest to, że wszelkie działania z nim związane mają charakter wolontariatu. Nasza strona
internetowa zaczęła działad regularnie od maja zeszłego roku.
Najważniejszym faktem w działalności Stowarzyszenia w roku 2011 jest przekazanie w sumie
33.870 zł na budowę studni w Północnym Kamerunie oraz na pomoc najuboższym.
Dokonaliśmy tego w ramach porozumienia z Prokurą Misyjną Braci Oblatów w Poznaniu.
Pozostajemy z nadzieją, że rok 2012 będzie równie dla nas łaskawy i wielkośd zebranych
środków pozwoli na kolejne realizacje budowy studni w roku 2012 i 2013.
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