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1. Inleiding.
Het jaar 2009 was een vruchtbaar jaar voor Stichting ABaCus.
In het bestuur is er geen mutatie geweest, waardoor we ons allemaal konden richten
op onze inzet in de verschillende werkgroepen. In januari hebben we contact
gekregen met twee vrijwilligers, die graag zich wilden inzetten voor het AMO
Programme: Dirkjan van den Berg en Cariènne ter Braak. Beiden hebben ervaring in
het onderwijs (VO en PO) en zij wilden graag hun ervaring delen met het AMO
Programme. In maart 2009 zijn ze vertrokken en begin december zijn ze weer terug
gekomen. Tussentijds is er veel contact geweest en hebben we gemerkt dat er een
stimulerende werking is uitgegaan van hun aanwezigheid.
In dit jaarverslag treft u een korte beschrijving aan van alle relevante
ontwikkelingen. Meer uitgebreide informatie, en ook de meest recente, kunt u vinden
op onze website www.stichtingabacus.nl
Verder geven we aan hoe we in 2009 financieel hebben gedraaid.
Maar ook geven we aan wat de plannen voor de toekomst zijn.
We wensen u veel leesplezier toe en we hopen dat u enthousiast wordt voor het
werk dat we voor Stichting ABaCus doen.
Bestuur Stichting ABaCus:
Evelien van Beek, voorzitter
Henk Bosch, secretaris
Joa Bosch-Mulder, penningmeester
April 2010
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2. Ontwikkelingen in 2009
2.1
Bestuursleden in Nederland
Het dagelijks bestuur bestaat uit Evelien van Beek (1e voorzitter), Henk Bosch
(2e voorzitter), Margriet Korteweg (secretaris) en Joa Bosch-Mulder
(penningmeester). De overige bestuursleden zijn: Machteld Kok, Freke Evers
en Evert Zandbergen. In 2009 is Jeannette Zinger toegetreden tot het
bestuur. Zij grafisch vormgever en zal met name helpen bij de werkgroep PR.
We zijn blij met deze aanvulling en we hopen op een vruchtbare
samenwerking.
We hebben in 2009 6 keer vergaderd als gehele bestuur, vijf keer aan de
keukentafel te Amerikaring 2 te Amersfoort en een keer aan de tafel van
Machteld Kok en Evert Zandbergen te Utrecht.
2.1
Werkgroepen
Vanaf september 2008 werken we meer in werkgroepen.
In een werkgroep zit één of enkele bestuursleden (werkgroepleiders) met
anderen die specifiek voor de werkgroep worden gevraagd. Uitbreiding van
een werkgroep wordt in de eerste plaats door de werkgroep opgepakt, in
overleg met het Dagelijks Bestuur.
Er wordt gerapporteerd aan het Bestuur, schriftelijk en mondeling.
Binnen de Bestuursvergadering vindt de afstemming plaats van het totale
werk.
De volgende werkgroepen hebben we ingesteld: PR / Campagnes en Acties /
Fondswerving en Bedrijven / Lobby, Partnernetwerken en Scholen / Financiën.
2.2
Comité van Aanbeveling
Voor de campagne “Nieuwbouw in Ghana” hebben we een aantal mensen
gevraagd om in een Comité van Aanbeveling zitting te nemen. Dit Comité
wordt momenteel samengesteld door Hans Brüning en zal in 2009 gaan
functioneren. Vanuit de politiek, het bankwezen, het onderwijs en
maatschappelijke organisaties hopen we gerenommeerde mensen te vinden
die hun ondersteuning geven aan de plannen in Ghana.
Inmiddels heeft Kathleen Ferrier (2e Kamerlid voor het CDA) zich bereid
verklaard om lid te worden van het Comité van Aanbeveling.
2.3
Impulsis
In 2009 hebben we een keer deelgenomen aan een themadag, georganiseerd
door Impulsis. Tijdens een themadag rondom PR en internet hebben twee
bestuursleden en een vrijwilliger zich laten informeren over de nieuwe
communicatiemogelijkheden voor goede doelen organisaties. Er zou nog een
vervolg aangegeven worden, maar dat is niet helemaal van de grond
gekomen.
2.4
Netwerken
In januari 2009 is Ton Timmerman (van “Bridges to Skills”) naar Ghana
geweest. Hij heeft voor AMO een advies geschreven en heeft wat
filmmateriaal geschoten. De bedoeling is dat in 2010 een filmpje van het AMO
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Programme op de website komt te staan. De werkgroep PR is hier volop mee
bezig.
Ook dit jaar bezochten we in oktober de jaarlijkse Ghanadag te Almere. We
hebben hier met een kraam gestaan en dit trok genoeg mensen. Het leverde
weer genoeg zinvolle contacten op.
Inmiddels hebben we een vergadering bijgewoond van het Holland-Ghana
Platform, die gehouden werd te Ede. Drie bestuursleden zijn daar naar toe
geweest. Ook daar was voldoende tijd om te netwerken en ervaringen uit te
wisselen. Afgesproken is dat Stichting ABaCus in oktober 2010 de volgende
jaarvergadering / workshopdag zal organiseren.
2.5
Website
Naast de website van het AMO Programme vonden we het ook erg belangrijk
dat er een website van Stichting ABaCus zou komen. Deze is inmiddels in de
lucht: www.stichtingabacus.nl en is gemaakt door Wander Evers. De website
ziet er prachtig uit en er zal regelmatig de nodige informatie worden
toegevoegd.
E
Inmiddels wordt er ook hard gewerkt aan een folder van de Stichting ABaCus.
Deze zal begin 2010 klaar zijn.
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3 De Projecten
3.1
AMO Programme in Ghana
In 2009 hebben we regelmatig contact gehad met het project, zeker doordat
in maart 2009 twee Nederlandse vrijwilligers vertrokken naar Ghana om het
AMO Programme een aantal maanden te ondersteunen.
De insteek voor Cariènne was het upgraden van de trainingen (didactisch
onderbouwen) en het eventueel uitbreiden van de leermiddelen.
De insteek voor Dirkjan was meer het uitwerken van het businessplan, helpen
bij de coördinatie van de werkplaats en aanzet geven tot een betere PR.
Ook het leggen van contacten met scholen en andere organisaties die aan
onderwijs gerelateerd zijn was een speerpunt van beide vrijwilligers.
In mei 2009 was een van onze bestuursleden, Henk Bosch, in de gelegenheid
om het project in Ghana te bezoeken. Hij heeft toen de nodige gesprekken
gehad met de coördinator, de werkers en de twee vrijwilligers.
De aanwezigheid van de twee vrijwilligers heeft uiteindelijk de volgende
resultaten opgeleverd: een businessplan welke nu ter beoordeling ligt bij het
bestuur, een aantal nieuwe producten voor de Primary Schools (zoals puzzels,
schoolbus, kleine abacus), betere contacten met andere organisaties.
3.2
Nieuwe contacten in Afrika
Met een organisatie in Kenia hebben we contact gehad over het opzetten van
een soortgelijk project in Kenia. Met twee bestuursleden van deze stichting
zijn we in gesprek geweest over mogelijke participatie, maar tot een verder
samenwerking is in 2009 geen sprake geweest.
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Financiële verantwoording in hoofdlijnen
Definitief saldo op girorekening 31/12/2008:
Boeksaldo per 31/12/2009:
2007
Giften
Donaties
Januari
50
55

Februari

250 /1.000 (SLO) 70

Maart
April

188,85 (Waalwijk) 80
75

Mei
Juni
Juli

75
100 (Joke + Henk) 75
55

Augustus
September

75
75

Oktober

75

9,40 / 12,70

10,55 (cadeautje
Kwaku)

250 (ZWO
Hoeksteen)
500 (via Ab K.)
40 (via Reed)

December

75
25 (Drumpt)
150 (Padberg)
20 (Kiers)
3.324,69 (Reed)
100 (Riet)
50 (Bakker)
€ 6.048,54
€ 860, € 6.908,54

Overige kosten
Bet.verkeer € 15,50
Kopietjes € 39,00
Giropas € 10,95
KvK € 26,14

Bet.verkeer € 15,50

Argeweb € 270,61
Bet.verkeer € 15,50
51,03 (figuurzaagjes)

75

November

Totaal

€ 1.039,64
€ 807,12
Reiskosten verg.

4,80 / 13, -

€ 101,48

Naar AMO Programme Ghana:
Meegenomen naar Ghana (opgenomen op 22/04/2009):
Rechtstreekse overboeking naar AMO (op 09/11/2009):
Rechtstreekse overboeking naar AMO (op 10/11/2009):
Gestort naar Edukans, voor verdubbeling op 28/12/2009:
Totaal

Website € 18,35
Bet. Verkeer € 15,50
Website € 9,82
Stand Almere € 25
Parkeren Alm € 6,30
Storting AMO € 40
Kopietjes € 18
Cadeaubon € 100
Abonn. € 141,49
Website € 21,92

€ 789,58
€ 891,06

€ 1.500, € 250, € 500, € 4.000, € 6.250, -

Zoals hierboven is aangegeven hebben we in 2009 heel wat giften en donaties
mogen ontvangen, waardoor we in totaal meer dan € 10.000 konden overmaken
naar Ghana (inclusief een verdubbbeling van Impulsis van € 4.000).
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5. Perspectief 2010 en verder
De geluiden uit Ghana zijn steeds luider wat betreft het zoeken van een nieuwe
locatie voor het AMO Programme. De werkgroep Acties zal in 2010 komen met een
actieplan en zal uitvoerig zoeken naar fondsen om dit actieplan te financieren.
Het Comité van Aanbeveling zal uitgebreid moeten worden, zodat hun stem meer
kracht zet achter dit actieplan.
Ook zien we de positieve stimulans die uitgaat van Nederlandse vrijwilligers, die voor
een aantal maanden zich verbinden met het AMO Programme. Hopelijk is het
mogelijk om weer nieuwe vrijwilligers bereid te vinden dit werk voor een aantal
maanden te gaan doen.
Zoals de plannen er nu voor liggen zullen drie of vier bestuursleden in de zomer van
2010 het AMO Programme bezoeken. Er zal dan een bestuursvergadering belegd
worden en er zal geholpen en meegedacht worden met de werkers van het AMO
Programme. Ook is er het idee om wat filmpjes te maken die voor beide websites te
gebruiken zijn.

Amersfoort, april 2010
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