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Jaarverslag van het bestuur 

Bestuursverslag 2018  

In het verslagjaar zijn 6 bestuursvergaderingen gehouden.  

Als gebruikelijk zijn door diverse bestuursleden en bestuursadviseurs naast de reguliere 

vergaderingen / DB vergaderingen, eveneens gesprekken gevoerd met mogelijke 

sponsoren. 

In de bestuursvergadering van 19 november 2018 hebben we kennis gemaakt met  

Marloes van den Berg en in de vergadering van 17 april 2019 is Marloes toegetreden tot 

het bestuur en wij hopen dat haar inbreng onze stichting voorziet van nieuw elan. 

Het bestuur wil zich blijven richten op mogelijke uitbreiding en voortgaande verjonging 

van het bestuur, het realiseren van onze lange termijn doelstellingen, alsmede het verder 

professionaliseren van onze stichting 

 

Comité van Aanbeveling 

We zijn bijzonder blij met ons Comité van Aanbeveling, die hun steun aan ons werk 

zichtbaar maken door de vermelding van hun namen op ons briefpapier en de website. 

Naar wij hopen is dit een stimulans voor anderen ons bij ons werk te ondersteunen.  

Beleid 

In 2018 hebben wij de ingeslagen weg vervolgd met betrekking tot het continueren van de 

activiteiten bij de reeds gerealiseerde projecten. Dit is voor ons het technisch onderhouden 

van de projecten, maar ook het ondersteunen van leerlingen bij hun studie en toekomst. 

Het geactualiseerde ANBI Meerjaren Beleidsplan en Begroting staat op onze vernieuwde 

website. 

HGF werkt samen met de NGO gecertificeerde ET Care Foundation in Ghana.  

In 2018 zijn we gestart met het benaderen van Goede Doelen Instellingen en 2019 gaan we 

daarmee door, om zo nieuwe kleinschalige (uitbreidings-)projecten mogelijk te maken. 

 

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 onder meer onderhoud van 

gerealiseerde projecten. Wij streven zoveel mogelijk naar continuïteit van de gerealiseerde 

projecten en dit geldt tevens voor de sponsering van studenten om een goede opleiding en 

toekomst te krijgen. Deze continuïteit willen we ook voorzetten bij het Leerlingen 

Sponsorplan in Tadankro. 

 

HGF en de leerlingen in Ghana 

Eveneens in 2018 zijn er geen stagiaires van de Hoge School Utrecht naar Ghana 

afgereisd. Met het MBO Utrecht zijn wij met een programma bezig om in 2020/ 21 voor 

een 12- tot 15-tal studenten een Ervaringsreis en kennismaking met Ghana te organiseren. 

 



     

 

 

Ook in 2018 hebben een aantal leerlingen van de Primary - en de Junior  High School hun 

schooljaar kunnen halen c.q. afronden. 

Het studentenbeleid 2019 gaan we aanpassen. We zien met name op de KG- en Primary 

School het leerlingenaantal behoorlijk teruglopen, omdat ouders onder andere de 

Schoolpakketten, uniformen en de schoolfee niet kunnen betalen. Het is de bedoeling om 

voor de KG- en Primary School in Tadankro 10 leerlingen het Leerlingen Sponsorplan op 

te zetten. 

In Behenase KG- en Primary School loopt inmiddels een gelijksoortig project. 

 

Nieuwe projecten en bezoek 

Met het project ‘Nieuwe kansen voor ambitieuze Ghanese jongeren’ is CA Technologies, 

te weten Klaas Jan Akkerman en Oscar Zweerman, in oktober in Ghana geweest. Op een 

aantal scholen zijn IT-presentaties verzorgd in nauwe samenwerking met onze lokale 

manager en coördinator.  

 

In Adenya is de KG gerenoveerd en in Tadankro is een start gemaakt met de renovatie van 

de KG- en Primary School, oplevering 1e kwartaal 2019. 

Bij de Methodist KG- en Primary School is de beschadigde drinkwaterleiding hersteld. 

In het voorjaar 2019 wordt in Behenase de Health Clinic, de KG- en Primary School 

gerenoveerd.  

Het ontwikkelen van meer activiteiten om de onderhoudsprojecten te financieren is dan 

ook onze ambitie voor 2019. 

Er heeft een eerste gesprek plaats gevonden bij OASEN, om in 2019 een tweetal 

waterprojecten te realiseren, te weten J.G. Knol Vocational Technical School en de  

Hetty Krommert Clinic. Met deze aanpassingen, kunnen kinderen van schoon verantwoord 

water genieten en de dagelijkse hygiëne wordt daardoor sterk verbeterd. 

 

Komende 25 september 2019 wordt het eerste HGF Tennistoernooi bij Het Servicepunt 

Rhijnauwen in Bunnik georganiseerd. 

 

In het najaar van 2018 is een bestuurslid in Ghana geweest. Een aantal scholen en 

gezondheidsklinieken zijn bezocht en er zijn een aantal gesprekken geweest met onze 

lokale manager en  regionale bestuurders. 

 

Steeds weer blijkt dat onze bezoeken nodig zijn en effect sorteren. Ghana verdient onze 

aandacht en zij putten kracht en inspiratie uit onze aanwezigheid. 

 
 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. 

 

 Rob Beukema, secretaris  



     

 

 

Jaarrekening



     

 

Balans per 31 december 2018 
(na resultaatbestemming) 

 

 

Activa 31 december 2018 31 december 2017 

 EUR EUR EUR EUR 

     

     

Te vorderen rente 0  13  

Te vorderen bijdragen 500  2.334  

     

  500  2.347 

     

Liquide middelen  4.596  15.706 

     

  5.096  18.053 

     

     

Passiva 31 december 2018 31 december 2017 

 EUR EUR EUR EUR 

Kapitaal     

Algemene reserve 5.018  5.803  

Bestemmingsreserve 0  8.850  

 
 

 
 

 

  5.018  14.653 

Schulden op korte termijn     

Onderhoud Krommert-kliniek 78  2.500  

Vooruitontv. t.b.v. studenten (PGL) 0  400  

Vooruitontv. t.b.v. Adenya 0  500  

     

  78  3.400 

     

  5.096  18.053 

  
 

 
 

     

     

     

     

     

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

Staat van baten en lasten over 2018 

 Exploitatie 2018 Exploitatie 2017 

Baten EUR EUR EUR EUR 

     

Bijdragen ten behoeve van studenten              1.300  3.084  

Bijdragen algemeen 330  325  

Financiële baten 0  13  

Bijdragen t.b.v. Adenya/ NIFA                                        0  1.000  

     

  1.630  4.422 

Lasten     

Onderhoud Projekten  2.828  1.500  

Bijdragen studenten 2.590  5.090  

Vergoeding E.Tete 600  600  

Website / nieuwsbrief 4.948  1.138  

Overige lasten 249  421  

Reis- en verblijfkosten 0  1.732  

Inventaris NIFA-primary 0  500  

Afboeking lening 0  500  

Kraampaketten 50  0  

                                                     

Som der lasten  11.265  11.481 

                           

Saldo  (9.635)  (6.959) 

     

Verdeling saldo     

     

Mutatie algemene reserve  (9.635)  (6.959) 

     

Saldo  -  - 

     

 

 

 

 

 



     

 

 

 

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 Ganzetrek 57, 3766 XD, 

Soest. 

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.  

 

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. 



     

 

 

 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.  

 

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).  

 

 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. 

 

 

  



     

 

Toelichting op de balans 
 

1.5. Liquide middelen 
 

    

31 

december  

31 

december 

    2018  2017 

       

    EUR  EUR 

       

ING-Bank     4.596  15.706 

    4.596  15.706 

 

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  

    

Mutaties 

 

Mutaties 

 31 

december 

  2017      2018 

         

  EUR  EUR  EUR  EUR 

         

Algemene reserve  5.803         -9.635   8.850  5.018 

Bestemmingsreserve  8.850           -8.850  0 

  14.653  -9.635 

                   

0 

 

5.018 

         

 

De bestemmingsreserve was gevormd voor het onderhoud van de Schuitemakliniek; het 

bestuur heeft besloten deze reserve vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene reserve. 

 

1.7.   Kortlopende schulden 

 

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële 

waarde benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. 

 

Overige informatie 

1.8. Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2018 waren geen werknemers in dienst van de stichting (2017: 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 € - 9.635 ten laste van de Algemene reserve te 

brengen. Dit voorstel is reeds verwerkt. 

 

 

 

 

 

Utrecht, september 2019  

 

 

 

Het bestuur, 

 

H.D. de Breij, voorzitter                

 

G.F. Bloemink, penningmeester     M. Huisman, lid 

 

R. R. Beukema, secretaris                                            L.V. Martinez Sobrino, lid 


