
Stichting Support 4 Ghanese Kids

JAARVERSLAG/JAARREKENING 2018
Stichting Support 4 Ghanese Kids

Fetentaa UNHCR Refugee Camp
Juni 2018

Stichting Support 4 Ghanese Kids Jaarverslag/Jaarrekening 2018 1



Stichting Support 4 Ghanese Kids

VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de stichting Support 4 
Ghanese Kids, zoals vastgesteld in de bestuursvergadering 20 januari 2019.
Een stichting die op 8 januari 2015 is opgericht door een aantal mensen die kin-
deren, die in Ghana in niet door hen zelf gekozen moeilijke omstandigheden ver-
keren, een leefbaarder, veiliger en toekomstvoller bestaan willen geven.

In dit vierde jaarverslag willen wij uiteenzetten hoe wij onze doelstellingen vorm 
hebben gegeven in het vierde jaar na de oprichting van onze stichting.

Ook hoort dit jaarverslag prettig leesbaar te zijn voor een ieder die in onze activi-
teiten geïnteresseerd is.
In het bijzonder dienen we hierbij te denken aan eventuele sponsors, zowel reële 
als ook toekomstige. We hebben daarom ook nagestreefd zo transparant mogelijk 
te werk te gaan.

Ermelo, januari 2019

Stichting Support 4 Ghanese Kids

Dick Haan
Annelies Haan
Henk Bralts
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INLEIDING

“More than ever before in human history, we 
share a common destiny. We can master it only 
if we face it together”

Kofi Annan
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Kinderen en toekomst. 

Zonder onderwijs geen toekomst.

Gaandeweg onze activiteiten werden we ons steeds meer bewust, dat onderwijs 
voor de toekomst van kinderen een onmisbare pijler is. 

Het zwaartepunt van onze acties was vanaf 2015 derhalve meer gericht op het 
verwezenlijken van mogelijkheden van onderwijs. Om kinderen in hun toekomst 
ook zelf hun wereld te laten verbeteren.

Mede om onze activiteiten zoveel mogelijk te toetsen aan ons beleidsplan, is ons 
beleidsplan gebruikt als basis voor ons jaarverslag..

Tevens hebben wij iedere actie getoetst aan de doelstelling dat er een combinatie 
moet zijn van spelen, leren en toekomst.

De volgende stelling zal altijd een leidraad voor ons blijven.

“KINDEREN HEBBEN DE TOEKOMST”
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                       de DROMENBEL
    het dromenspel

Juf heeft hun geloof op een toekomst, als een groot spel met een zeepbel vorm 
gegeven tussen 2 stokjes en groter en langer wordt de bel, tot de kinderen er 
hun eigen dromen aan kunnen  toevoegen, want dromen mag, de zeepbel moet 
vrijgemaakt, 
niet kapot gemaakt met de stellige hoop op verwezenlijking, daar niet alleen in 
geloven en op hopen, maar er met hart en ziel samen aan werken,  
dan kan deze mooie droom op reis worden verzonden.

MM
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ORGANISATIE

HET BESTUUR

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de 
interne- en externe communicatie.

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden: een voorzitter, 
een secretaris-penningmeester en een algemeen bestuurslid.

De bestuursleden hebben voor hun werkzaamheden geen vergoeding genoten.
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De bestuurders zijn benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd.

Tot bestuurders zijn benoemd:

Dick Haan, voorzitter

Annelies Haan, secretaris-penningmeester

Henk Bralts, bestuurslid

GEDRAGSCODE

Voor het bestuur staat integriteit hoog in het vaandel. Tegenstrijdigheden tussen 
of vermenging van persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap 
dienen te worden vermeden.

De kosten voor vergaderingen etc. zijn niet voor rekening van de stichting geko-
men.

Ook reizen naar Ghana zijn niet door de stichting vergoed en de kosten hiervan 
zijn door de reizende bestuursleden persoonlijk gedragen.

VERGADERCYCLUS

Het bestuur vergaderde in 2018 regulier twee maal, waarmee de beoogde verga-
derfrequentie van één maal per kwartaal niet werd gehaald. Wel is er het hele jaar 
frequent overleg tussen alle bestuursleden geweest over diverse onderwerpen. Be-
sluiten over het te voeren beleid zijn alleen in de bestuursvergaderingen geno-
men, waarbij notulen zijn opgesteld.

Stichting Support 4 Ghanese Kids Jaarverslag/Jaarrekening 2018 8



Stichting Support 4 Ghanese Kids

SAMENWERKING

De activiteiten in het Fetentaa UNHCR Refugee Camp vonden plaats in nauwe 
samenwerking met de leiding in dat kamp, met als direct aanspreekpunt Gregory 
Kangkpi van de National Catholic Secretary, en bisschop Matthew Kwasi Gyamfi 
van Sunyani. Voor de uitbreiding van onze projecten in de community van Feten-
taa, is het contact met de dorpsoudsten geïntensiveerd.

De samenwerkingsovereenkomst, in 2015 getekend met het Christelijk College 
Nassau-Veluwe in Harderwijk, is na drie jaar niet meer verlengd. Wel is toegezegd 
dat het resterende geld van de succesvolle actiedagen, besteed kan worden voor 
de voltooiing van het sportterrein in het Fetentaa UNHCR Refugee Camp.

ANBI

Stichting Support 4 Ghanese Kids heeft begin 2015 de zogenaamde ANBI-status 
verworven. Dat wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst erkend is als 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Het voordeel van deze status zal dan zijn, dat 
giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

KEURMERK

Stichting Support 4 Ghanese Kids heeft er bewust voor gekozen ook in 2018 geen 
CBF keurmerk aan te vragen. De reden hiervan is dat het aanvragen en periodiek 
hertoetsen een kostbare aangelegenheid is. Stichting Support 4 Ghanese Kids 
streeft er naar de verworven inkomsten zo maximaal mogelijk ten goede te laten 
komen aan de kinderen in Ghana.

JAARREKENING

De jaarrekening over 2018, is als bijlage verwerkt in dit gecombineerde jaarver-
slag/jaarrekening.
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LOKALE ORGANISATIE IN GHANA

In 2018 zijn door de bestuursleden twee reizen naar Ghana ondernomen, waarbij 
zowel de persoonlijke relaties zijn onderhouden, als ook daadwerkelijk werk-
zaamheden zijn verricht. Zie hiervoor verder in dit verslag, als ook de reisversla-
gen op onze site http://www.support4ghanesekids.com/activiteiten-agenda

Tevens is er tijdens de andere twee reizen in het kader van het ECG trainings-
programma van de PUM, intensief contact geweest met ons team in Ghana.
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UITVOERING
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INLEIDING

Een aantal uitgangspunten zijn ook bij de uitvoering van onze projecten gehan-
teerd.

- financiële middelen zijn in Ghana zeer beperkt

- materialen en know how zijn echter voldoende aanwezig

- onze activiteiten hebben derhalve voornamelijk bestaan uit fondsen werving en 
organisatie van activiteiten, zowel ter plaatse als ook in en vanuit Nederland.

SPORTEN

De oprichting van een overkoepelende sportvereniging is in de loop van 2017 een 
feit geworden: “Celtic Homisport De Berekum”. De doelen omschreven in hun 
statuten zijn treffend en onderschrijven al onze beweegredenen meer dan volle-
dig. Vele discussies hebben voorafgaand plaats gevonden, waarbij het verzoek om 
enkele gedreven voetballers te sponsoren, is afgewogen tegen het meer algemene 
belang van alle jeugdige sporters teneinde “kamp-breed” jeugd structuur en vei-
ligheid te geven. We hebben ze de keuze zelf laten maken met bovenstaand resul-
taat. Een basis om verder op voort te bouwen.

Het sportveld is inmiddels geëgaliseerd. Het Christelijk College Nassau-Veluwe 
in Harderwijk had hiervoor geld ter beschikking gesteld en had dit deel van het 
project geadopteerd. Dat geld bleek, na het nodige speurwerk, eind 2017 aan een 
aannemer te zijn betaald om de egalisatie uit te voeren. Deze had verder geen ac-
tie meer laten zien. Na dreiging van ons aan de verantwoordelijken om ook onze 
betalingen nu stop te zetten en een dreiging via het National Catholic Secretariat 
naar de aannemer om hem te laten arresteren, is uiteindelijk het sportveld geëga-
liseerd en kwamen er ook deugdelijke bewijzen van betaling op tafel. Na deze 
“corrigerende” maatregelen heeft het CCNV het van hun succesvolle actiedagen 
resterende geld ter beschikking gesteld om de sportfaciliteiten verder af te ron-
den.
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En wij hebben aan de in Ghana verantwoordelijken laten weten voor onze verdere 
projecten een absoluut transparant financieel systeem te verlangen alvorens defi-
nitieve stappen te ondernemen.

Alle medewerking is toegezegd.

ONDERWIJS

De in 2015 gestarte studenten hebben in juni 2018 hun drie-jarige senior-high-
school opleiding voltooid.

In 2017 heeft de nieuwe regering in Ghana gerealiseerd dat alle onderwijs gratis 
is. Dat betekent dat nieuw te starten studenten geen schoolgeld meer hoeven te 
betalen. De al gestarte studenten dienen tot het eind van hun opleiding nog jaar-
lijks schoolgeld af te dragen. Deze laatste rekeningen hebben wij via de Catholic 
Diocese of Sunyani betaald. Wel moeten de schoolboeken en alle benodigdheden 
voor een verblijf in het internaat nog te worden betaald. Voor de dit jaar gestarte 
studenten hebben wij, ook na een verzoek hiertoe, nog geen rekening mogen 
ontvangen. Uiteraard zal ons geld worden aangewend om de “duurzame projec-
ten” te starten die voor ons als hoofddoel hebben, dat de gemeenschap van het 
kamp, later mogelijk ook Fetentaa, in zes jaar in staat moet zijn kosten voor on-
derwijs en voeding voor hun kinderen volledig zelf te kunnen dragen.

De Engelse en Franse boeken, die door het CCNV waren vergaard, stonden gro-
tendeels nog ongebruikt in boekenkasten in een “library” genoemd lokaal. Ook 
dit project, het gebruik van de boeken als een bibliotheek, was door het CCNV 
geadopteerd. Verdere actie hebben we van beide partijen niet meer mogen waar-
nemen.

DIVERSE ACTIVITEITEN

Promotieactiviteiten zijn in 2018 niet meer ondernomen. We hebben besloten dit 
soort activiteiten in principe niet meer na te streven. Op dit moment hebben wij 
meer vertrouwen in de positieve effecten van het eigen netwerk en hierin zijn we 
ook dit jaar bevestigd.
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SAMENWERKING CCNV

De in 2015 met het Christelijk College Nassau-Veluwe te Harderwijk gesloten 
samenwerkingsovereenkomst heeft in 2018 niet meer geleid tot verder acties en is 
na drie jaar “stilzwijgend” beëindigd.

Wel zal het CCNV de afronding van het sportveld in het kamp met het van hun 
succesvolle actiedagen resterende geld nog enige tijd financieren. Zie ook het on-
derdeel “SPORTEN”.

DUURZAME PROJECTEN

Op dit moment lopen er twee “duurzame projecten”.

Het kenmerk en doel van deze projecten is: realiseren dat vluchtelingen uit het 
Fetentaa UNHCR Refugee Camp in zes jaar in staat zijn met een goed georgani-
seerde coöperatie volledig de kosten te dragen voor onderwijs en schoolvoeding 
voor alle kinderen in het kamp. 

Ons primaire doel voor kinderen in Ghana moet gewaarborgd zijn. Dat is een 
conditio sine qua non. 

In de eerste plaats het project met het naai atelier.

De coöperatie is formeel een feit. De statuten zijn opgesteld en eind 2018 gete-
kend. 

Er is in het kamp door ADRA een ruimte ter beschikking gesteld als naai atelier. 
Er dient echter nog een verbouwing plaats te vinden. Deze is begin 2019 gepland.

Ook lijkt de onderlinge samenwerking als team nu te zijn verbeterd. 2019 gaan we 
werken aan begeleiding en marktwerking.

De landbouwgroep is al enige tijd een team.
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Het geselecteerde stuk land bleek echter niet geschikt. Er was het risico dat de 
overheid er op afzienbare termijn bosbouw zou gaan starten. Door de chief en 
queen mother van Fetentaa is nu een alternatief van 25 acre aangeboden. Onder-
handelingen over de overname zijn positief verlopen.

De keuze van een irrigatiesysteem was nog een probleem. Uiteindelijk is gekozen 
voor een boring en drip systeem. Offertes zijn aangevraagd.

Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht om met de wateropslag ook een vis-
kwekerij te realiseren.

Verder zijn er meerdere potentiële mogelijkheden voor landbouwtechnische on-
dersteuning en training gevonden.

E.e.a. zal echt starten zodra de vereiste financiële middelen aanwezig zijn. Door 
de thans groeiende groep actieve sympathisanten worden we geconfronteerd met 
steeds meer mogelijkheden. Ook organisatorische en landbouwtechnische. Een 
officiële aanvraag bij “Wilde Ganzen” is eind 2018 vrijwel voltooid en we zijn 
hoopvol gestemd.

Met Stichting “Red een Kind” hebben we contact gehad met de vraag hoe we een 
sociaal trainingsprogramma in kamp en dorp van Fetentaa zouden kunnen opzet-
ten. Ons is geadviseerd “ons gezond verstand te gebruiken” en een lokaal team te 
organiseren. Voor adviezen houden we contact met ze. De eerste reacties in Gha-
na waren positief. Het programma heeft als doel om de economische effecten van 
onze “duurzame projecten” in te bedden in het sociaal-maatschappelijk leven ten 
einde onze doelen voor de kinderen te verwerkelijken.
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     COMMUNICATIE

INLEIDING

Support 4 Ghanese Kids streeft er naar op een heldere, aantrekkelijke en transpa-
rante wijze informatie te bieden. De kosten hiervoor hebben wij bewust zo laag 
mogelijk gehouden.
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WEBSITE

De website http://www.support4ghanesekids.com is een van de belangrijkste 
communicatiemiddelen voor (potentiële) donateurs, vrijwilligers en medewerkers. 
Wij hebben deze website daarom maximaal up to date gehouden. En vooral aan-
trekkelijk, omdat wij daarmee ook ons eigen enthousiasme willen uitstralen. Op 
de website is informatie te vinden over de projecten, onze stichting, ons financië-
le jaarverslag, onze reisverslagen, onze activiteiten t.b.v. fondsenwerving etc. Ook 
de fotopagina is een essentieel onderdeel, vooral omdat wij van het standpunt uit 
gaan dat een foto soms meer zegt dan duizend woorden.

INFORMATIEMATERIAAL

Om de overheadkosten zo laag mogelijk te houden heeft Support 4 Ghanese Kids 
minimaal geïnvesteerd in foldermateriaal. Informatiemateriaal is zoveel mogelijk 
digitaal via de website worden aangeboden en alleen als foldermateriaal geprodu-
ceerd als een activiteit hiertoe een aanleiding gaf, zoals bijvoorbeeld een fond-
senwervende verkoopactie.
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               FINANCIËN

Stichting Support 4 Ghanese Kids Jaarverslag/Jaarrekening 2018 18



Stichting Support 4 Ghanese Kids

INKOMSTEN

Alle activiteiten van Support 4 Ghanese Kids zijn gefinancierd door giften, spon-
soring en donaties. Het contact leggen met bedrijven, instellingen, scholen en 
particulieren om ons hierin financieel dan wel materieel te steunen, heeft een be-
langrijk deel van de tijd ingenomen. 

KOSTEN

De financiering van de voortgezette-schoolopleiding voor de Senior High School 
studenten wordt gedragen door onze sponsors.

De financiële middelen zijn nagenoeg volledig ten goede gekomen aan onze pro-
jecten. Overige kosten, zoals kosten van Kamer van Koophandel etc. zijn tot het 
absolute minimum beperkt.

FINANCIEEL BELEID

Support 4 Ghanese Kids besteedt het overgrote deel van de financiële middelen 
aan directe hulp aan kinderen in Ghana. De bestuursleden hebben geen aan-
spraak gemaakt op vergoedingen voor hun werkzaamheden. Ook de reiskosten 
naar Ghana zijn niet door de stichting vergoed.

De financiële situatie van Support 4 Ghanese Kids is volledig openbaar en is 
hieronder in de jaarrekening 2017 te vinden.

Dit jaarverslag/jaarrekening 2017 wordt tevens op onze website gepubliceerd.
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JAARREKENING 2018

Stichting Support 4 Ghanese Kids Jaarverslag/Jaarrekening 2018 20



Stichting Support 4 Ghanese Kids

Stichting Support 4 Ghanese Kids Jaarverslag/Jaarrekening 2018 21

Stichting Support 4 Ghanese kids

jaarrekening 2018

Balans per 31 december 2018

______________________________________________________________________________

ING-bank € 21.792,72                                  Eigen vermogen € 21.792,72

 Staat van baten en lasten 2018

__________________________________________________________________

                     Lasten                                                      Baten
                          €                                                              €
Kosten ING-bank           139,71                                     Donaties      16.390           
Afbetaling schulden     5053,73                                     Batig saldo   12.028,19
(schoolfeeding +
containerkosten)
Afbetaling schulden        930,00
(Western Union)
Promotiemateriaal          445,86
Overige kosten                 56,17
                                 ___________                                ___________________
                                      6625,47                                                         28.418,19

Baten 2018                  € 28.418,19
Lasten 2018                 €   6.625,47
                                   _____________
Batig saldo                   € 21.792,72
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