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1. Inleiding

Het jaar 2012 was een boeiend jaar. De Stichting werd geconfronteerd met de
uitdaging om mee te doen aan een wedstrijd voor ondersteuning bij sponsoring en
het opmaken van een grote aanvraag voor fondswerving voor het nieuwbouwproject.
Er zijn prachtige acties gevoerd door scholen en vrienden van ABaCus, waardoor het
weer mogelijk was financiële ondersteuning te geven in Ghana.
Bij het AMO Programme is een prima ondersteuning van het management
gerealiseerd, zodat er een hele slag is gemaakt in de professionalisering van het
werk van AMO.
In het bestuur van de Stichting ABaCus konden we twee nieuwe enthousiaste leden
verwelkomen, waardoor het bestuur een nieuwe impuls kreeg.
In dit jaarverslag leest u in het kort alle relevante ontwikkelingen. Meer uitgebreide
informatie, kunt u vinden op onze website www.stichtingabacus.nl
Voor de meest recente ontwikkelingen vragen we even geduld, er wordt hard
gewerkt aan het beheer en bijhouden van de website.
In paragraaf 4 vindt u het financiële overzicht van 2012 en tot slot geven we aan wat
onze plannen zijn voor 2013.
We wensen u veel leesplezier toe en hopen dat u enthousiast blijft of wordt voor het
werk van Stichting ABaCus.
Bestuur Stichting ABaCus:
Evelien van Beek, voorzitter
Henk Bosch, 2e voorzitter
Margriet Korteweg, secretaris
Joa Bosch-Mulder, penningmeester
April 2013

Jaarverslag Stichting ABaCus 2012

3

2. Ontwikkelingen in 2011
2.1
Bestuursleden in Nederland
Het dagelijks bestuur bestaat uit Evelien van Beek (1e voorzitter), Henk Bosch
(2e voorzitter), Margriet van Heijningen - Korteweg (secretaris) en Joa BoschMulder (penningmeester). De overige bestuursleden zijn: Freke Evers,
Jeannette Zinger en Dirkjan van den Berg. Twee nieuwe bestuursleden zijn in
september toegetreden: Marjet de Haan en Ed van Drumpt.
We hebben in 2012 zes keer vergaderd en hebben 1 x een themamiddag
gehouden te Amersfoort.
De uitvoering van het werk vindt plaats in de werkgroepen.
2.2

Werkgroepen

De Stichting kent 6 werkgroepen, te weten:
 PR
 Nieuwbouw (voorheen de werkgroep Acties)
 Fondsenwerving
 Lobby, Partnernetwerken en Scholen
 Financiën
 Capaciteitsversterking (nieuwe werkgroep)
In een werkgroep zit één of enkele bestuursleden met anderen die specifiek
voor de werkgroep worden gevraagd. Er wordt gerapporteerd aan het
Bestuur, schriftelijk en mondeling.
Binnen de Bestuursvergadering vindt de afstemming plaats van het totale
werk.
De werkgroep PR heeft er voor gezorgd dat er één digitale nieuwsbrief in
2012 is verschenen en de tweede is in concept afgemaakt. Uitgave begin
2013.
Het overnemen van het beheer van de website is een probleem gebleken, wat
een remmend effect had op de werkgroep. Vandaar dat de website niet op
alle punten up-to-date is. Waarvoor onze excuses.
De werkgroep Nieuwbouw
Het projectvoorstel van de nieuwbouw is opnieuw aangepast. Het
oorspronkelijke plan was opgedeeld in deelprojecten. Een enthousiaste
fondsenwerver ziet mogelijkheden voor een grote aanvraag. Het plan is
aangepast en is aangeboden aan een aantal Stichtingen/Fondsen.
In de loop van het jaar zijn er contacten gelegd en gesprekken gevoerd met
een deskundige wat betreft machines voor de werkplaats. Daarnaast hebben
we gesprekken gehad met Stichting Bouwen. Stichting Bouwen heeft interesse
om het bouwproject in Ghana te coördineren en het contact met hen is
overgedragen aan het Bestuur van AMO Programme.
De werkgroep heeft AMO gevraagd een exploitatieplan te maken en op te
sturen. Daarmee kan de werkgroep verder gaan met plannen maken voor de
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fondsenwerving. Het exploitatieplan van AMO is bijgevoegd bij het
projectvoorstel voor de nieuwbouw.
De werkgroep heeft een document gemaakt ter advisering aan AMO, getiteld
'van pioniersfase naar productiefase'. In dit document staan overwegingen
met betrekking tot de toekomst. Het bestuur van AMO is daar gedegen op in
gegaan. Naast de twee bestuursleden Henk Bosch en Dirkjan van den Berg
hebben Aart Bosch en Ton de Jong zitting in deze werkgroep.
De werkgroep Fondsenwerving heeft opnieuw een aanvraag gedaan bij
Elsevier Reed Cares, De aanvraag is gehonoreerd waardoor AMO € 4.000
heeft ontvangen. AMO kan hiervoor weer 3 modelscholen trainen en voorzien
van lesmaterialen. In totaal heeft Elsevier Reed Cares het tot nu toe mogelijk
gemaakt om 6 modelscholen te voorzien van leermiddelen.
De werkgroep Lobby, Partnernetwerken en Scholen heeft in 2012 een mooie
actie en goede contacten met organisaties die werken in Ghana gehad.
In juni is acte de presence gegeven bij de afronding van een fantastische actie
van basisschool de Achtbaan in Soest. Het enorme bedrag van € 5.000,hebben de kinderen en leerkrachten van deze school bij elkaar gelopen en
verkocht.
Een afvaardiging van het bestuur heeft de Ghanadag in Almere bijgewoond.
Ook de jaarlijkse Holland-Ghana Foundation in Ede is in het najaar bezocht.
De werkgroep Financiën houdt de financiële stromen bij. In paragraaf 4 staat
het financiële overzicht van 2012.
De werkgroep Capaciteitsversterking heeft de eerste verkennende gesprekken
gehad en een basisdocument gemaakt, waarin de vier pijlers van het AMO
Programme zijn uitgewerkt. Het doel van de werkgroep is: het adviseren van
het AMO Programma met betrekking tot training, onderzoek, productie en
marketting.
Als eerste zullen de trainingen onder de loep worden genomen.
2.3

Jaarplan 2012 ( zie bijlage 1)

In januari 2012 is een jaarplan opgesteld.
Het is verheugend te zien dat er veel is gerealiseerd van onze plannen.
Veel werk en tijd is gaan zitten in de aanvraag voor BIS (Bureau
Internationale Samenwerking te Tilburg); een aanvraag voor ondersteuning bij
het werven van fondsen in de vorm van een wedstrijd. Helaas hebben we de
strijd niet gewonnen, maar wat wel gewonnen is, is dat onze missie, visie en
doelstelling zijn aangescherpt en een nuttig gesprek is gevoerd naar
aanleiding van onze inzending.
Ook de vriendendag heeft de nodige aandacht gehad. Een geweldige dag met
informatie, ontmoetingen, muziek en een ‘Art Market’. De middag heeft de
Stichting ook een leuk financieel resultaat opgeleverd.
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3 AMO PROGRAMME
3.1

AMO Programme in Abetifi,Ghana

Het contact met AMO is geïntensiveerd. Naast de mailing en telefonisch
contact worden de verslagen van ABaCus vertaald en opgestuurd. Zo ontvangt
ABaCus op haar beurt de periodieke rapportages over de voortgang bij AMO
en de verslagen van de bestuursvergaderingen van AMO.
In de dagelijkse leiding is een grote slag gemaakt. Medewerkers van Hope
Springs Foundation, de adviesorganisatie van bestuurslid Afia Darkwa, bieden
tijdelijk ondersteuning bij de administratie, de financiën, marketing, de
coördinatie en de ondersteuning van het modelschoolproject en zo ook de
activiteiten met het Ghana Education Network (GEN).
Kwaku Kwakye, het voormalige hoofd van de werkplaats, is interim manager
geworden en pakt zijn nieuwe functie zeer serieus op.
De toekenning van een fors bedrag van Elsevier Reed Cares en ook door
andere donaties hebben de medewerkers hard gewerkt en in november zijn de
trainingen gehouden voor de leerkrachten van de nieuwe modelscholen.
In 2011 is GEN gestart als een netwerk van organisaties die zich bezighouden
met de verbetering van onderwijs in Ghana. In februari is de eerste workshop
gehouden, waarin een eerste aanzet is gegeven voor de organisatie van het
GEN. Een tweede workshop in november is uitgesteld, vanwege de hectiek bij
het overlijden van de president en de presidentsverkiezingen in december.
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4.

Financiële verantwoording 2012 in hoofdlijnen

Verlies- en Winstrekening 2012
Inkomsten
Giften
Donateurs
Activiteiten scholen
Diversen
Totaal inkomsten

€ 6.368,19
€ 2.680,00
€ 5.026,00
€ 799,35
€ 14.873,54

Uitgaven
AMO
Kamer van Koophandel
‘Partin’ Lidmaatschap
Bestuurskosten
Administratieve kosten
Kosten Bank
PR
Vriendendag
Totaal uitgaven
Positief resultaat 2012

€ 9.546,98
€ 24,08
€ 60,00
€ 165,83
€ 47,58
€ 317,83
€ 58,58
€ 70,83
€ 10.291,71
€ 4.581,83

Liquide middelen 2012
Bank 31/12/2011
Ontvangen rente in 2012
Resultaat 2012
Bank 31/12/2012

€ 2.576,99
€ 11,90
€ 4.581,83
€ 7.170,72

We zijn erg blij met onze vaste groep donateurs, want daar kunnen we structureel
van op aan! Naast de vaste donateurgroep zijn er ook incidentele acties.
Zoals hierboven is aangegeven hebben we in 2012 mooie giften en donaties
ontvangen, waardoor we in totaal € 9.546,98 konden overmaken naar het AMO
Programme.
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5. Perspectief 2013 en verder
Prioriteit in 2013 heeft de nieuwbouw van het AMO Programme in Nkawkaw. Het
bestuur hoopt op een mooi resultaat in de fondswerving voor de nieuwbouw, zodat
er meer dan voldoende te adviseren valt in 2013. Ook voor ons aandeel in de kosten
van de nieuwbouw gaan we hard aan de slag.
In het najaar zal weer een vriendendag worden gepland. Dit jaar zal het in het
najaar worden georganiseerd in verband met de verslaglegging van de reis naar
Ghana in de zomer van drie bestuursleden.
Uit het jaarplan 2012 is het speerpunt; uitwerken van een model voor ABaCus en
AMO voor KISO (kleinschalige Internationale Samenwerking) blijven staan. Komend
jaar zal dat weer in het jaarplan komen te staan
Stichting ABaCus heeft nog meer dan voldoende te doen en AMO Programme is en
blijft enorm in beweging.
Onze droom blijft een zelfstandig AMO Programme dat als voorbeeld kan dienen en
daarbij een bijdrage kan leveren aan kwalitatief goed onderwijs in heel Afrika.
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, april 2013
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Bijlage 1
6. Jaarplan 2012
Doelstellingen:
‐

Fondswerving:
Lopende zaken:
o Elsevier Reed aanvraag (Modelscholen) continueren= gehonoreerd
o Contact Heutink hernieuwen= geen resultaat

o
o
o
o

‐

PR/ Netwerken:

o
o
o
o
o
o
o
‐

Speerpunten:
Basisscholen contacten over sponsoring(Actie Pijlsnel)= de Achtbaan, Soest
Uitzoeken of gemeente Amersfoort betrokken kan worden= niet gelukt
BIS contact+aanvraag (voor 31 maart)= gedaan.
Nieuwbouw AMO uitwerken.
 Exploitatieplan AMO binnen zien te krijgen= gedaan en gelukt.
 Opdelen in deelprojecten= gedaan.
 Uitwerken in fondsaanvragen en overige actiepunten= gedaan.

Lopende zaken:
Websitebeheer overnemen van Wander= niet gelukt.
Professionaliseren van de website= Social Media invoeren= facebook aangemaakt.
Vriendendag (14 april)= is 21 april geweest
Ghana dag Almere (13 juni)= deelgenomen
Holland – Ghana platform= deelgenomen
Nieuwsbrief (2x jaars) uitgeven= gedeeltelijk gedaan

Bestuurszaken:

o
o
o
o

Lopende zaken:
Vrijwillgers naar AMO – via opleidingen (PABO, Eduatieve Masters, Bussiness
& Management, Marketing & Sales)= wordt 2013
PR & Marketing voor zowel AMO en ABaCus verder uitbreiden (personen)=
niet gelukt.
Beleidsplan (Missie, Visie,Doelstellingen) updaten= is gedaan
Bestuurscontacten AMO Board – AMO Manager – ABaCus intensiveren en
standaardiseren. (Notulen,verslagen, overzichten, planningen,
doelstellingen)= wordt gedaan

Speerpunt:
o Kleinschalige Internationale Samenwerking & Organsatiemodel (KISO) Model
uitwerken voor ABaCus en AMO= is verschoven
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