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Inleiding
Vanaf de oprichting van de stichting op 8 november 2007 heeft het bestuur, op dit moment
bestaande uit Henk de Breij, Rob Beukema, Gerrit Bloemink, Veronica Martinez Sobrino en Maurits
Huisman, voornamelijk aandacht besteed aan:
• Het ontwikkelen van een aantal activiteiten om nieuwe projecten te financieren;
• Het zorgen voor de financiering van het onderhoud van projecten;
• het leggen van contacten met o.m. de Hogeschool Utrecht (stagiaires,
uitwisselingsprogramma’s) en andere kennisinstellingen;
• Het periodiek bezoeken en inspecteren van de projecten, waarbij tegelijkertijd het contact
met onze vertegenwoordiger in Ghana, Emmanuel Tete, wordt onderhouden.
Inmiddels heeft de stichting 11 projecten in beheer, met name een aantal scholen en
gezondheidsklinieken.
In 2017 zijn Veronica Martinez Sobrino en Maurits Huisman bestuurslid geworden.
Het Comité van Aanbeveling bestaat momenteel uit: Gerda Havertong, Claudia de Breij, Erica
Terpstra, Joop Binnekamp, Arthur Japin, Boris Dittrich en Frans Weisglas. Onze vertegenwoordiger in
Ghana is Emmanuel Tete.

Uitbreiden of consolideren
Het bestuur heeft begin 2017 de keuze gemaakt om de activiteiten van de stichting op
overzichtelijke wijze uit te breiden. Centraal bij deze keuze staat dat het bestuur continuïteit wil
aanbrengen in de activiteiten: niet alleen een project realiseren en vervolgens overgaan naar een
volgend project, maar nadrukkelijk betrokken blijven bij de gerealiseerde projecten. In de eerste
plaats door het (in technische zin) onderhouden ervan, maar zeker ook door bijv. (een aantal)
leerlingen die met goed gevolg een opleiding aan een school hebben afgerond, te ondersteunen
door bijv. het verstrekken van micro-financiering om d.m.v. het opstarten van een eigen bedrijfje in
het levensonderhoud te kunnen voorzien.
In 2017 is er ook besloten om meer vraag gestuurd projecten aan te gaan. Zo is er in overleg met
onze Ghanese vertegenwoordiging een aantal pakketten samengesteld die via de nieuwe website
gedoneerd kunnen worden.

Organisatie
De bestuursleden zijn allen vrijwilligers en willen dat zo houden. Tegelijkertijd betekent dit dat zij
niet altijd (direct) beschikbaar zijn voor de activiteiten van de stichting; de consequentie is dat het
soms wat langer dan gewenst kan duren voordat een activiteit gerealiseerd kan worden.
Het bestuur streeft er naar de overheadkosten voor de stichting zo laag mogelijk te houden om
zodoende onderscheidend te zijn ten opzichte van vele andere goede doelenorganisaties.

Transparante verantwoording
Het bestuur legt op transparante wijze verantwoording af over de besteding van de ontvangen
gelden; het bestuur doet dat d.m.v. het jaarverslag en regelmatige updates op de website.
Ook bezoekt en inspecteert een bestuursdelegatie de gefinancierde projecten ter plekke; dit geldt
zowel voor bestaande projecten (onderhoud) als voor projecten die worden opgeleverd. Tegelijk
geeft een inspectiebezoek het bestuur de gelegenheid de contacten met onze lokale
vertegenwoordiger Emmanuel Tete te onderhouden en contacten met lokale en regionale
3

bestuurders te leggen en te verstevigen; dit is van belang om van hen medewerking te krijgen bij het
onderhoud van bestaande en de realisatie van toekomstige projecten.
Het bestuur heeft afgesproken dat de kosten van het inspectiebezoek deels door de bestuursleden
privé en deels door de stichting worden betaald.

Continuïteit
Van een aantal mensen en bedrijven die de activiteiten van de stichting een warm hart toedragen
hebben wij in het verleden bedragen ontvangen voor o.m. onderhoud van gerealiseerde projecten.
Wij streven naar continuïteit van de gerealiseerde projecten en om dat te bereiken vragen wij de
betreffende gevers ons schriftelijk te willen bevestigen dat zij hun bijdragen gedurende een aantal
jaren gestand zullen doen. Op dit moment worden er plannen uitgewerkt om benefietactiviteiten,
zoals het meedoen aan hardloopevenementen met studententeams, te organiseren. Ook zullen wij
op korte termijn een actie opstarten om, met behulp van ons Comité van Aanbeveling en de nieuwe
website donateurs te werven, zodat wij ook langs deze weg een meer continue geldstroom in onze
prognoses kunnen opnemen en belangrijker nog: onze aangegane verplichtingen naar onze Ghanese
vriend(inn)en kunnen nakomen.

Ambities 2018
Voor 2018 heeft het bestuur de volgende ambities vastgesteld:
• Onderhouden van gerealiseerde projecten;
• Eén nieuw project opstarten;
• Een aantal leerlingen van “onze” scholen de kans geven d.m.v. studiebeurzen hun studie af
te ronden;
• Een vernieuwde website en social media kanalen lanceren;
• De kennis, ervaring en contacten van de leden van het Comité van Aanbeveling optimaal
aanwenden voor de activiteiten van de stichting; 2 maal per jaar zal het bestuur overleggen
met het Comité over haar plannen, de uitvoering ervan enz.

Meerjarenbegroting
In de bijlage wordt de meerjarenbegroting opgenomen. Deze begroting is mede opgezet op basis
van informatie van Emmanuel Tete m.n. wat betreft de nieuwe projecten en de prioritering daarvan.
Alle kosten en opbrengsten zijn nominaal opgenomen op basis van het prijspeil 2018, behalve de
bouw-en onderhoudskosten van projecten. Deze bedragen zijn geïndexeerd (ter informatie: de
inflatie in Ghana was de laatste Jaren vaak meer dan 10%.
De inkomsten betreffen:
• Bijdragen in kosten onderhoud gebouwen (meerjarige toezeggingen of incidenteel);
• Donateurs;
• Schenkingen en legaten;
• Acties zoals (bottertocht, gala-avond, martken);
• Bijdragen in scholing;
• Co-financiering van projecten;
De uitgaven betreffen:
• Nieuwe projecten volgens opgave van Emmanuel Tete;
• Onderhoud/vervanging bestaande gebouwen;
• Bijdragen aan scholing o.m leerlingen die ten laste van de stichting komen;
• Bestuurs- en algemene kosten;
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Bijlagen (volgen)
1. Overzicht nieuwe projecten (opgave Emmanuel Tete)
2. Onderhoudsprogramma 5 jaar (idem)
3. Begroting 2017-2021
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