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Inleiding
Komend jaar wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van AMO Programma. In januari is
gestart met de bouw van een nieuwe (grotere) werkplaats. Dit betekent voor AMO Programme een
grote stap voorwaarts. Voor ons als stichting ABaCus betekent het ook dat we vooruit moeten kijken.
In dit jaarplan staat omschreven welke doelstellingen stichting ABaCus voor zichzelf heeft
geformuleerd voor het komende jaar.
Daarnaast is er een begroting toegevoegd op pagina 5.
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Doelstellingen
Vanuit het ABaCus bestuur hebben we een aantal speerpunten geformuleerd voor dit jaar. Aan deze
speerpunten zijn enkele doelstellingen gekoppeld. Daarnaast heeft elke werkgroep voor zichzelf
geformuleerd waar ze zich komend jaar mee bezig gaan houden.
ABaCus Bestuur
Onderzoek naar de onderwijskwaliteit in Ghana
‐

‐

Vanuit AMO Programme kwam de vraag of het mogelijk is dat er vanuit een Nederlandse
(Westerse) universiteit onderzoek gedaan kan worden naar het onderwijs in Ghana en de rol
van AMO leermaterialen hierin. Als dit gebeurt is de verwachting dat Ghanese universiteiten
ook zullen gaan inzetten op dergelijke onderzoeken.
We gaan uitzoeken of er opleidingen/ studenten in Nederland zijn die een dergelijk
onderzoek interessant zouden vinden.

Memorandum of Understanding AMO Programme – AbaCus
‐

We willen aankomend jaar met het (dagelijks) bestuur van AMO Programme meer
overeenstemming bereiken over de communicatie over en weer. Hier kunnen we met elkaar
nog veel in verbeteren. Voornamelijk de (financiële) verslaglegging over en weer en
communicatie over maandelijkse/ kwartaal ontwikkelingen zouden inzichtelijker kunnen
worden gemaakt voor het gehele bestuur aan beide kanten.

Samenwerking met (basis)scholen in Nederland
‐

‐

We willen dit jaar samenwerking aangaan met drie (basis)scholen in Nederland. Op dezelfde
manier zoals we dat in de afgelopen jaren ook succesvol gedaan hebben.
Informatievoorziening over onderwijs in Ghana vanuit onze kant naar de school door middel
van presentaties en dergelijke. De school willen we stimuleren geld in te zamelen voor AMO
Programme.
We weten uit ervaring dat het benaderen van scholen het meest kansrijk is als dit verloopt
via persoonlijke connecties van een van de bestuursleden. Voor de zomervakantie hopen we
met drie scholen in contact te komen waar we in het nieuwe cursusjaar mee kunnen gaan
samenwerken.

Ghana reis
‐

Er zijn plannen voor het organiseren van een reis naar Ghana voor geïnteresseerden. Een
bezoek aan AMO Programme zal een (facultatief) onderdeel van deze reis worden. Voor
zowel ABaCus als AMO een mooie manier om zichzelf te promoten bij de reizigers en
achterban van de reizigers.

Bemensing en voortgang van werkgroepen
‐

Het blijft een aandachtspunt voor het bestuur om genoeg mensen actief te hebben binnen
de verschillende werkgroepen. Daarnaast is het van belang de voortgang van de
werkgroepen te monitoren.
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Werkgroepen
Nieuwbouw:
De nieuwbouwcommissie wordt dit jaar nieuw leven ingeblazen. We zullen ons in eerste instantie
vooral richten op het monitoren van de nieuwbouw van AMO Programme. Dit uit zich onder andere
in contact met de nieuwbouwcommissie in Ghana en het delen van informatie over de voortgang van
de nieuwbouw met achterban van ABaCus hier in Nederland.
Fondswerving/Financiën:
We willen komend jaar fondsen werven voor de aanschaf van een nieuwe auto voor AMO
Programme en voor het financieren van leermaterialen voor een nieuwe modelschool. Hiervoor
zullen we ons in eerste instantie richten op een aanvraag via Elsevier en het zoeken van contact met
de Rotary Amersfoort/ Leusden.
Wat betreft de financiën streeft de werkgroep naar de continuering van de begroting op het huidige
niveau. Ook gaat de commissie zich beraden op de keuze van een andere bank, met name wordt
gekeken naar een ideële bank.
PR:
De PR commissie gaat verder met actualiseren van de website. De website behoeft nog veel
achterstallig onderhoud , met name de archivering is een aandachtspunt. Verder zal de PR
werkgroep de algemene informatie verzorgen en de werkgroepen uitnodigen info te leveren, zodat
deze tijdig wordt gedeeld.
Een tweede speerpunt is de fotocollectie. We willen de foto’s van Hein Biezeman zowel exposeren
als verkopen. Een gericht plan van aanpak zal worden gemaakt.
Onderwijsondersteuning:
De werkgroep onderwijsondersteuning is bezig met het samenstellen van een instap‐/
achtergronddocument waarin de theorie achter spelend en ervarend leren wordt toegelicht. Dit
document is er voor bedoeld om medewerkers van AMO Programme (en stichting ABaCus) inzicht te
geven in het waarom en hoe van spelenderwijs leren.
Streven is om dit document in de eerste helft van 2014 samen met vrijwilligers en AMO personeel af
te ronden. Een eerste versie kan dan aankomende zomer met AMO worden besproken.
Vanaf de tweede helft van 2014 willen we vraag gestuurd gaan werken. Dit betekent concreet dat we
in de zomer aan AMO zullen vragen of en zo ja waar er behoefte is aan ondersteuning op
onderwijskundig gebied.
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Begroting 2014
Inkomsten
Giften regulier

€ 7.000,00

Giften
Donateurs

€ 2.000,00

Activiteiten scholen

€ 2.000,00

Diversen

€

500,00

Totaal inkomsten

€

11.500,00

€

10.000,00

Totaal uitgaven

€

1.085,00

Resultaat 2014

€

415,00

Uitgaven
AMO

€ 10.000,00

‐ Materialen, machines
‐ Deskundigheidsbevordering (marketing)
‐ Modelscholen
‐ Nieuwbouw

Kamer van Koophandel

€

25,00

Lidmaatschap ‘Partin’

€

60,00

Bestuurskosten

€

200,00

Administratieve kosten

€

100,00

Kosten Bank

€

350,00

PR

€

100,00

Diversen

€

250,00
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