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1. Inleiding.

Het jaar 2011 was eigenlijk een rustig jaar voor Stichting ABaCus. Er zijn op
bestuursniveau geen veranderingen geweest.
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 2011 financieel hebben gedraaid.
Maar ook zetten we de plannen voor de toekomst uiteen.
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, 2e voorzitter
Margriet Korteweg, secretaris
Joa Bosch-Mulder, penningmeester

Maart 2012
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2. Ontwikkelingen in 2011
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: Freke Evers, Jeannette
Zinger en Dirkjan van den Berg.
We hebben in 2011 5 keer vergaderd als gehele bestuur, steeds aan de
keukentafel te Amerikaring 2 te Amersfoort. Daarnaast zijn de verschillende
werkgroepen een aantal malen bij elkaar geweest.
2.2
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 zijn er: PR / Acties / Lobby, partnernetwerken en
scholen / Fondswerving / Financiën.
De werkgroep PR heeft er voor gezorgd dat er één digitale nieuwsbrief in
2011 is verschenen. Wander Evers, die sinds een aantal jaren de website
heeft verzorgd, is aan het einde van 2011 helaas gestopt met deze taak i.v.m.
drukke werkzaamheden. We zijn hem dankbaar voor het werk wat hij op
vrijwillige basis voor Stichting ABaCus heeft gedaan. We zijn nu op zoek naar
een goede vrijwilliger die de website bij kan houden. Misschien wat voor u?
De werkgroep Acties is verder gegaan met het ontwikkelde plan voor de
nieuwbouw in Ghana. Dit plan dient als basis voor deelaanvragen bij andere
fondsen. Begin 2011 is hierover veelvuldig contact geweest met Wilde
Ganzen, maar dat heeft tot dusverre geen resultaten opgeleverd.
Margriet Korteweg heeft het plan vertaald in het Engels, zodat we op één lijn
zitten met het bestuur in Ghana. Het wachten was in 2011 op de cijfers van
exploitatie uit Ghana.
Naast de twee bestuursleden Henk Bosch en Dirkjan van den Berg hebben
Aart Bosch en Ton de Jong zitting in deze werkgroep.
De werkgroep Fondswerving heeft een aanvraag geschreven voor de ASN
Foundation. Helaas is deze aanvraag afgewezen. Wel is een aanvraag
gehonoreerd bij Elsevier Reed Cares, waardoor we $ 10.000 ontvingen voor
het AMO Programme. Met dit geld heeft het AMO Programme lesmaterialen
kunnen maken voor 3 modelscholen.
De werkgroep Lobby, Partnernetwerken en Scholen heeft in 2011 presentaties
gegeven op drie basisscholen (De Wingerd en de Wegwijzer te Amersfoort, de
Achtbaan in Soest) en één VO school (Het Oostwende College in BunschotenJaarverslag Stichting ABaCus 2011
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Spakenburg). Deze scholen hebben met succes collecte gehouden en/of een
sponsoractie gevoerd voor het AMO Programme in Ghana. De actie op de
Achtbaan in Soest loopt nog door tot het einde van het schooljaar 2012.
Op 12 november hebben Dirkjan van den Berg en Joa Bosch-Mulder een
Partin dag bijgewoond in Utrecht.
De Ghanadag in Almere en de jaarlijkse Holland-Ghanadag zijn in 2011 helaas
niet doorgegaan.
De werkgroep Financiën heeft donaties, collectes en sponsorbedragen
ontvangen van verschillende donateurs en scholen en een kerk. Er zijn een
aantal grote bedragen overgemaakt naar het AMO Programme te Ghana. Aan
het eind van het verslag ziet u de financiële verantwoording.
2.3
Impulsis
In 2011 is er geen aanvraag geweest bij Impulsis. Wel is er overleg geweest
over een mogelijke ondersteuning voor de opzet van een Ghana Education
Network.
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3 De Projecten
3.1
AMO Programme in Ghana
In 2011 hebben we regelmatig contact gehad met het AMO project in Ghana,
telefonisch en per mail.
Van 10 maart tot 20 september 2011 was Tanja Hagen als vrijwilliger
aanwezig in Abetifi bij het AMO Programme. Zij heeft met veel enthousiasme
en met haar deskundigheid (bestuurskunde) de werkers van het AMO
Programme kunnen helpen bij het uitvoeren van hun taak. Op organisatorisch
gebied valt er nog heel wat te verbeteren. Esther Lily Owusu, de coördinator
van het AMO Programme heeft in augustus 2011 afscheid genomen en kan nu
eindelijk met pensioen. Een van de bestuursleden, Afia Darkwa Amanor, helpt
nu de werkers om de taken gezamenlijk op te pakken. Kwaku, het hoofd van
de werkplaats, is zeer betrokken en zal er alles aan doen om alles goed te
laten verlopen.
Met geld uit Nederland heeft het AMO Programme een 2de hands auto kunnen
aanschaffen, die gebruikt gaat worden bij de inkoop van materialen en het
wegbrengen van de gemaakte producten naar de scholen.
In oktober 2011 was Kofi Amfo-Akonnor in Nederland. Hij is de
penningmeester van het bestuur van het AMO Programme. Met hem hebben
we nagedacht over de driehoeksverhouding tussen het bestuur van Stichting
ABaCus, het bestuur van het AMO Programme en de werkers van het AMO
Programme. We hebben nagedacht over de taken en verantwoordelijkheden
van de drie verschillende eenheden.
We hebben als Stichting ABaCus ook een aanvraag gehonoreerd van het AMO
Programme om een van de werkers, Kwaku Kwakye, en een van de
bestuursleden, Rev. Osafo Boateng, af te laten reizen naar Zuid-Afrika. Daar
hebben zij een conferentie bijgewoond van ACLCA, een overkoepelend orgaan
van christelijke trainingscentra in Afrika. Zij hebben daar het AMO Programme
kunnen promoten. We hopen dat deze inspanning zijn vruchten zal afwerpen
in de toekomst.
Nieuwe contacten in Afrika
3.1
In 2011 zijn er vanuit Stichting ABaCus geen andere contacten geweest met
organisaties in Afrika.
Het AMO Programme is wel lid geworden van ACLCA (Association of Christian
Lay Centres in Africa) waarin trainingcentra en vocational instituten met NGO’s
samenwerken.
Stichting ABaCus heeft initiële contacten met St. ASK / SAP project in Accra
voor samenwerking in Ghana Education Network.
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4.

Financiële verantwoording 2011 in hoofdlijnen

Boeksaldo per 31-12-2010
Inkomsten

€ 2.793,84

Donaties/giften in januari

€ 371,60

Donaties/giften in februari

€

Donaties/giften in maart

€

209,--

Cadeaukosten
Aanschaf auto AMO Programme

Donaties/giften in april
Verkoop foto’s

€
€

333,27
200,--

Cadeaukosten
€
Aanschaf boek & film Ervaar Ghana €
Bankkosten
€

53,90
34,05
23,27

Donaties/giften in mei

€

165,--

Treinkosten bestuursleden

€

20,--

Donaties/giften in juni

€ 2.692,50

Fotomaterialen stand
Lidmaatschap Partin

€
€

27,-60,--

Donaties/giften in juli

€ 684,65

Kosten Bank

€

33,10

Donaties/giften in aug.
Van Elevier Reed Cares

€ 192,50
€ 6.980,--

Overgemaakt naar AMO Ghana
Kosten overboeking naar Ghana

€ 9480,-€ 111,98

Donaties/giften september

€

Afscheidscadeau Esther Lily

€

Donaties/giften oktober

€ 953,03

Kosten Bank
Portokosten + Enveloppen

€
€

Donaties/giften november

€ 287,50

Kosten reis Zd-Afrika (AMO)

€ 1.750,--

Donaties/giften december

€ 172,50

PC Extreme (website)

€

Totaal

Uitgaven

Kosten Bank
246,04,-- Kamer van Koophandel

225,--

------------+
€16.506,43

Totaal
Boeksaldo per 31-12-2011

€ 21,86
€ 26,64,€
40,20
€ 2.000,--

200,-26,53
11,09

9,82

--------------+
€13.929,44
€ 2.576,99

Zoals hierboven is aangegeven hebben we in 2011 heel wat giften en donaties
mogen ontvangen, waardoor we in totaal € 13.430,-- konden overmaken naar
Ghana.
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5. Perspectief 2012 en verder
In 2011 is er niet zoveel gebeurd met de plannen voor de nieuwbouw van het AMO
Programme. Doordat alle bestuursleden hun taak uitvoeren naast een drukke baan
gaan de zaken in Nederland ook wat trager dan we eigenlijk zouden willen. En soms
speelt de gezondheid ook nog wel eens parten.
Er blijft nog genoeg werk aan de winkel, zowel in Ghana als in Nederland.
Mocht u interesse hebben en ook een (bouw)steentje willen bijdragen, dan kunt u
altijd een van de bestuursleden benaderen en uw belangstelling hiervoor uitten.
Allen die hun bijdrage hebben geleverd, in financieel of in ander opzicht, willen we
hartelijk danken.

Amersfoort, maart 2012
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