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Jaarverslag van het bestuur
Bestuursverslag 2020
In het verslagjaar zijn 4 bestuursvergaderingen gehouden. Als gebruikelijk zijn door
diverse bestuursleden en bestuursadviseurs naast de reguliere vergaderingen eveneens
interne overleggen gehouden. Vanwege de corona zijn er weinig fysieke vergaderingen
geweest en zijn de vergaderingen voornamelijk via Teams gehouden.
In de Teams bestuursvergadering van 8 september 2020 hebben we kennis gemaakt met
Jasper Schoonhoven. Jasper doet al jaren de website voor HGF en is zeer betrokken bij
onze Stichting. Jasper is toegetreden tot het bestuur en wij hopen dat zijn inbreng onze
stichting voorziet van nieuw elan. Jasper zal de communicatie en online marketing
oppakken.
Met deze uitbreiding en voortgaande verjonging van het bestuur, is het nu zaak onze lange
termijn doelstellingen, alsmede het verder professionaliseren van onze stichting te
realiseren.
Missie
Het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de leefomstandigheden in Ghana, in
het bijzonder die van de kinderen. Met schoon (drink)water, goede gezondheidszorg en
scholing willen wij hen een betere toekomst bieden.
Beleid en Continuïteit
In 2020 hebben we de Google Ad Grants activiteiten verder uitgebreid met als doel grotere
naamsbekendheid krijgen. Het Plan van Aanpak voor de website en Social Media zijn in
uitvoering met als doel om nieuwe kwalitatief goede bezoekers naar onze website te
leiden.
De website is geschikt gemaakt voor bezoekers en d.m.v. een donatieknop kunnen zij een
keuze maken uit diverse pakketten o.a. Scholing, Gezondheid en Drinkwater. Actuele
onderwerpen en een podcast zijn aan de website toegevoegd. We zijn actief bezig met
content op de Social Media zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. In 2021 brengen we
weer een Nieuwsbrief uit.
Wij streven zoveel mogelijk naar continuïteit van de gerealiseerde projecten voor o.a.
technisch onderhoud van deze projecten. Dit geldt tevens voor de sponsoring van
leerlingen/ studenten om een goede opleiding en toekomst te krijgen. Deze continuïteit

zetten we nu dan ook voort met het Leerlingen Sponsorplan in Tadankro en Behenase.
En het realiseren van de waterprojecten met hulp van OASEN NV uit Gouda.
Vanwege de Corona omstandigheden, die de hele wereld in zijn greep houdt, zijn de
sponsoractiviteiten etc. zeer beperkt geweest en liggen er helaas een aantal plannen stil,
zoals Fondsen, MBO etc.
Comité van Aanbeveling
Het bestuur is bijzonder blij dat het comité van aanbeveling hun goede naam geeft, daar
waar mogelijk en gewenst, aan de reputatie van de Holland Ghana Foundation.
Naar wij hopen is dit een stimulans voor anderen ons bij ons werk te ondersteunen.
PROJECTEN:
Thema Scholing:
In 2020 zijn wij door gegaan met het Leerlingen Sponsorplan voor leerlingen van de KG
en Primary School in Tadankro. Inmiddels gaan er 19 leerlingen naar school. Helaas heeft
de Corona ervoor gezorgd dat de scholen vanaf maart 2020 in ‘lockdown’ zijn gegaan. De
examen groepen hebben in juni hun examen kunnen doen en vanaf januari 2021 zijn de
scholen gelukkig weer open gegaan. In Behenase KG- en Primary School loopt inmiddels
een vergelijkbaar Leerlingen project.
In 2021 gaat het Nifa Science and Mathematics Laboratory plan en in Krutiase het
Improving Rainwater Collection plan in uitvoering. Deze plannen worden gesponsord door
de Stichting Bijzondere Doeleinden. Helaas heeft de voorreis in februari ’20 van de 2
docenten van de Utrechtse Zorgacademie van MBO Utrecht nog geen vervolg kunnen
krijgen voor de 15 studenten. Hun ervaringsreis en kennismaking met Ghana is gepland in
2022 / 2023.
Thema Gezondheid:
In 2020 zijn er 7 pakketten aan onze scholen en onze gezondheidsklinieken uitgegeven,
zoals mondkapjes en desinfecterende middelen, geschonken door betrokken sponsoren.
Aanvullend zijn voor de klinieken nog laken- en handdoekenpakketten en kraampakketten
oa. kraammatjes, - verbanden, gaasjes en watten geschonken.
Doel voor 2021/ 2022 is de sponsering van een nieuwe kliniek middels een
sponsorvoetbalwedstrijd tussen Ghanese en Nederlandse voetballers.
Thema (Drink)water:
In 2020 zijn 2 waterprojecten gefinancierd door OASEN NV uit Gouda.

De 2 gerealiseerde projecten zijn de Tadankro Clinic en de Behenase Primary School.
Met deze wateraanpassingen, kunnen kinderen van schoon verantwoord water genieten en
de dagelijkse hygiëne wordt daardoor sterk verbeterd.
Ook in 2021 worden er 2 waterprojecten, gefinancierd door OASEN NV uit Gouda.
De 2 te realiseren projecten zijn de NIFA Basic Primary School en Bepoase Primary
School.
In 2020/ 2021 zijn/ gaan vanwege de Corona geen bestuursleden naar Ghana geweest
Het is wel belangrijk in 2022 naar Ghana te gaan, want 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
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Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

Activa

Te vorderen bijdragen

31 december 2020
EUR
EUR
0

Kapitaal
Algemene reserve
Bestemmingsfonds projecten Oasen
Bestemmingsfonds Krommert-kliniek
Bestemmingsfonds St. Bijzondere
Doeleinden (NIFA / Krutiase)

0
0

0

12.023

7.893

12.023

7.893

31 december 2020
EUR
EUR

31 december 2019
EUR
EUR

3.174
1.100
0

2.965
1.100
1.078

5.000

0

Liquide middelen

Passiva

31 december 2019
EUR
EUR

9.273

5.143

Schulden op korte termijn
Vooruitontvangen ten behoeve van
studenten
Vooruitontvangen ten behoeve van
Kogi

250

250

2.500

2.500

2.750

2.750

12.023

7.893

Staat van baten en lasten over 2020
Baten

Exploitatie 2020
EUR
EUR

Exploitatie 2019
EUR
EUR

Bijdragen ten behoeve van studenten /
pakketten
Bijdrage Oasen
Bijdrage ST. Bijzondere Doeleinden
Bijdrage Krommert-kliniek

1.280
6.000
5.000
0

1.255
6.000
2.500
1.000
12.280

Lasten
Onderhoud projecten
Bijdragen studenten / pakketten
Vergoeding E. Tete
Website / marketing
Overige lasten
Voorziening Krommert-kliniek
Voorziening projecten Oasen
Project KOGI
Voorziening St. Bijzondere
Doeleinden
Projecten Oasen
Som der lasten
Saldo

10.755

0
1.000
600
992
286
-1.078
0
0

1.300
1.000
600
200
208
1.000
1.100
2.500

5.000
5.271

4.900
12.071
209

12.808
(2.053)

Verdeling saldo
Mutatie algemene reserve
Saldo

209
-

(2.053)
-

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
2020
2019
EUR
EUR

ING Bank

12.023

7.893

12.023

7.893

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
2019
EUR
Algemene reserve

1.7.

Mutaties 31 december
2020
EUR
EUR

2.965

209

3.174

2.965

209

3.174

Kortlopende schulden

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

Overige informatie
1.8.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2020 waren geen werknemers in dienst van de stichting (2019: 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 batig saldo ad € 209 ten gunste van de Algemene reserve te brengen.
Dit voorstel is reeds verwerkt.

Utrecht, juni 2021

Het bestuur,
H.D. de Breij, voorzitter

M. Van den Berg, lid

P. Kemp, penningmeester

M. Huisman, lid

R. R. Beukema, secretaris

L.V. Martinez Sobrino, lid

J. Schoonhoven, lid

