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Jaarverslag van het bestuur
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Jaarverslag van het bestuur
Bestuur
In het verslagjaar zijn 6 bestuursvergaderingen gehouden. Deze vonden plaats ten kantore
van EEP in Utrecht met dank voor de gastvrije ontvangst.
Als gebruikelijk zijn door diverse bestuursleden naast de reguliere vergaderingen vele
gesprekken gevoerd.
Het bestuur wil zich blijven richten op mogelijke uitbreiding en voortgaande verjonging
van het bestuur, alsmede het verder professionaliseren van onze stichting.
Het bestuur voelt die behoefte om daardoor ook op langere termijn aan onze doelstellingen
te kunnen blijven voldoen.
In dat kader hebben wij ons dit jaar al versterkt met de dames Rose Hoogerwerf en Jorien
Douma, die tijdelijk dan wel blijvend ons bestuur versterken.
Comite van Aanbeveling
De vermelding van de namen van de leden van het Comite op ons briefpapier is naar wij
hopen een stimulans voor anderen ons bij ons werk te ondersteunen.
Dank daarvoor.
Beleid
Aangezien de crisis een grote invloed heeft op onze economie hebben wij besloten ons zeer
terughoudend op te stellen t.o.v. (nieuwe) sponsoren, hetgeen overigens past binnen ons
streven ook inhoudelijk ons beleid aan de orde te stellen. Wij besluiten dit verslagjaar geen
grotere nieuwe projecten aan te pakken, maar ons te beraden over de verdieping van onze
bestaande projecten.
Het onderhouden en verbeteren van onze bestaande projecten krijgt daarom dit verslagjaar
extra aandacht. Daarbij moet niet alleen aan gebouwen worden gedacht maar ook aan
kwaliteitsverbetering van onderwijs en gezondheidszorg.
Kennisverbetering en komst van schoon water spelen daarbij een belangrijke rol.
Communicatie
Ook dit verslagjaar zijn met hulp van EPP weer nieuwsbrieven uitgebracht over onze
inspanningen. Wij streven ook daar naar verbreding en verbetering door zoeken naar meer
ondersteuning en professionalisering. Wij hebben in 2014 daarop extra ingezet o.a. met
hulp van enkele studenten en uiteraard onder leiding van onze Sabine van EPP.
Communicatie is essentieel en zal ook in het volgend verslagjaar extra aandacht vragen.
Studenten
Al enkele jaren ondersteunen wij, nee, onze sponsoren, vele studenten, van basisonderwijs
tot en met de universiteit. Dit is een prachtig maar ingewikkeld onderdeel van ons werk.
Prachtig omdat we hiermee bijna kansloze maar slimme jongeren op weg helpen naar een
toekomst ! Ingewikkeld omdat de kosten fors stijgen naarmate onze leerlingen het goed
doen.
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Stuur je al voor ruim € 200,= een kind naar de basisschool inclusief uniform, lunch etc.
etc., na een aantal jaren hard leren en goede ondersteuning is de bijdrage voor die leerling
€ 1.000/1.200,= per jaar.
We zullen ons moeten beraden hoe hiermee om te gaan de komende jaren, hoe dubbel die
discussie ook is.
HGF en de Hogeschool Utrecht

Ook dit verslagjaar zijn weer drie stagiaires naar Ghana afgereisd, ook nu van de PABO.
De samenwerking tussen HGF en HU krijgt inmiddels een permanent karakter en wij
zullen in 2015 starten met gesprekken om deze samenwerking meer structuur te geven.
De wijze waarop het tot nu toe gaat geeft ons alle vertrouwen dat wij daarin zullen slagen.
Inspectiebezoek 2014
Het verslag daarvan is integraal op onze website opgenomen.
Daaruit blijkt het allerbest welk goed werk onze stichting doet in Ghana en waaruit wij
onze energie halen om dit werk te blijven doen.
Dank
Wij doen dit als vrijwilligerswerk en doen het graag. We weten namelijk voor wie we het
doen !! Maar zonder steun van sponsoren kunnen we helemaal niets.
Henk Bakker, secretaris
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)

Activa

31 december 2014
EUR

Lening (microkrediet)
Te vorderen rente
Te vorderen AGIS
Te vorderen ziekenhuiskosten
Te vorderen bijdragen
Voorschot motor

500
288
0
0
225
0

0
470
1.000
220
0
1.000
28.252

39.507

29.265

42.197

31 december 2014

31 december 2013

EUR

572
8.850

EUR

EUR

2.001
8.850
9.422

Schulden op korte termijn
Onderhoud Krommert-kliniek
Te betalen kosten
Opbrengst Midwinterdiner
Opbrengst Kerkennacht C. De Breij
Opbrengst afscheid J. Binnekamp
Bijdrage Rotary Oudewater
technische school
Bijdrage Westplan gereedschappen
technische school
Bijdrage St. Babyhope
Bijdrage HvU Kerstactie
Bijdrage afscheid D. Majoor
Bijdrage St. Slice
Bijdrage Geref. Kerk Dinteloord

EUR

2.690

EUR
Kapitaal
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

EUR

1.013
Liquide middelen

Passiva

EUR

31 december 2013

10.851

2.500
348
6.834
1.969
2.067

2.500
0
6.834
1.969
2.067

0

4.500

1.500
750
3.375
0
0
500

1.500
750
3.375
440
6.911
500
19.843

31.346

29.265

42.197
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Staat van baten en lasten over 2014
Exploitatie
2014

Exploitatie
2013

EUR

EUR

Bijdragen ten behoeve van studenten
Bijdragen algemeen
Bijdrage St. Slice
Bijdrage St. Bijzondere Doeleinden
Financiële baten

8.133
275
0
0
278

10.663
726
3.000
10.000
460

Som der baten

8.686

24.849

Baten
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Exploitatie
2014

Exploitatie
2013

EUR

EUR

Vergoeding E. Tete
Lening motor
Bijdragen studenten
Onderhoud de Breij-kliniek
Computers technische school
Project Nsutam KG
Project Nsutam Primary
Laptop Rejoice
Reis- en verblijfkosten Ghana
Website / nieuwsbrief
Overige lasten
Bijdrage Mrs. Sakyibea (microkrediet)
Verlichting technische school
Waterproject Mampong

600
350
12.974
0
1.250
0
0
500
2.455
520
1.267
1.000
300
750

0
0
12.015
1.100
0
(159)
8.000
750
2.483
145
1.219
0
0
0

Som der lasten

21.966

25.553

(13.280)

(704)

4.500
6.911
440

0
0
0

(1.429)

(704)

Lasten

Saldo

Verdeling saldo
Vrijval reservering Rotary
Vrijval reservering Stichting Slice
Vrijval reservering D. Majoor

- Reservering projecten
- Resteert: mutatie algemene reserve

0
(1.429)

0
(704)

Saldo

(1.429)

(704)
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1

Algemene toelichting

1.1

Algemeen

De stichting is opgericht op 8 november 2007. Als beginvermogen is het saldo per
oprichtingsdatum op de rekening bij de ING-Bank aangemerkt.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Holland Ghana Foundation betreffen voornamelijk het
leveren van een bijdrage aan de verbetering van de leefomstandigheden en het
toekomstperspectief van de Ghanese bevolking, in het bijzonder op het gebied van
onderwijs, gezondheid, huisvesting, persoonlijke ontwikkeling en alles wat daaraan
dienstbaar is.
Vestigingsadres
De Stichting Holland Ghana Foundation is feitelijk gevestigd op Watersteeg 1, 3824 EL
Amersfoort.
1.2

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt
de leiding van Stichting Holland Ghana Foundation zich verschillende oordelen en
schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is,
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
1.3

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening van Stichting Holland Ghana Foundation behoeft niet te voldoen aan de
wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is echter opgesteld in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving C1 ‘Organisaties zonder winststreven’ die uitgegeven zijn door
de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva (met uitzondering van het eigen
vermogen (kapitaal)) worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijzen of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
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Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij
besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen
een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de
organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze
beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn
opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt
als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van
ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige
voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld. Indien de beperking zoals
bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt
het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve
(en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte
doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze
beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die
worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de
staat van baten en lasten verantwoord.
Schulden
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden
na eerste verwerking opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio en disagio en onder aftrek van transactiekosten.
1.4

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal
der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan
de periode waarop ze betrekking hebben.
Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode
zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
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Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de
(toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de
bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog
niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s)
respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Bijdragen
Bijdragen worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden
meegenomen.
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Toelichting op de balans
1.5

Liquide middelen
31 december 31 december
2014
2013

ING-Bank

EUR

EUR

28.252

39.507

28.252

39.507

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
1.6

Kapitaal

De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen als volgt worden
gespecificeerd:
31 december
2013

Algemene reserve
Bestemmingsreserve

Mutatie 31 december
2014
2014

EUR

EUR

EUR

2.001
8.850

(1.429)
0

572
8.850

10.851

(1.429)

9.422

De bestemmingsreserve is gevormd voor verschillende projecten welke in de komende
jaren door Stichting Holland Ghana Foundation zullen worden ondersteund. Deze
bedragen hebben hun bestemming toegewezen gekregen door het bestuur.
De uitsplitsing bestemmingsreserve is als volgt:

Onderhoud Schuitema kliniek

31 december 31 december
2014
2013
EUR

EUR

8.850

8.850

8.850

8.850
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1.7

Kortlopende schulden

Hieronder zijn opgenomen de t.b.v. de genoemde projecten ontvangen maar nog te
besteden bedragen.
De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het
kortlopende karakter ervan.

Overige informatie
1.8

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2014 waren geen werknemers in dienst van de stichting (2013: 0).
1.9

Bestuurders en toezichthouders

De bestuurders en leden van het comité van aanbeveling ontvangen geen vergoedingen.

Voorstel verwerking saldo
Het voorstel is om het nadelig saldo ad € 704 als volgt te verwerken:
EUR

Bestemming saldo

Mutatie algemene reserve

(1.429)

Saldo

(1.429)

Utrecht, 26 juni 2015
Het bestuur,
H.D. de Breij, voorzitter

H.J. Bakker, secretaris

G.F. Bloemink RA, penningmeester

D. Jannah, lid

R. R. Beukema, lid

I. Versluijs, lid
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