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Voorwoord
Het jaar 2014 werd met trots en vol verwachtingen afgesloten, want door de cheque
van €100.000 die we via Impulsis voor de nieuwbouw ontvingen, kon de bouw
voortgezet worden en verwachtten we dat de nieuwbouw aan het eind van het jaar
2015 gerealiseerd zou zijn. Toch wordt 2015 een heftig en hectisch jaar. Financieel
komen we wat zwaar te zitten door de eigen bijdrage aan Impulsis. Bovendien komt
door gebrek aan de juiste papieren de bouw van de nieuwe werkplaats stil te liggen.
Dit vormt voor het bestuur regelmatig extra belasting en druk.
Er gebeuren ook mooie dingen:
- een mooie werkplaats komt er! Wat in juli 2015 wij met eigen ogen van de
bouw zien is prachtig:
- Stichting Bouwen, die de bouw zo geweldig begeleidt en ons veel vertrouwen
geeft.
- Door giften kunnen veel mooie, grote machines voor de nieuwe werkplaats
worden aangeschaft.
- En er komen weer mooie donaties binnen, zoals van Elsevier Reed, door
acties van een school, door de collecte van een kerkdienst en via het werk van
een van de bestuursleden.
Al met al kan het werk van AMO en het onderwijs in Ghana worden verder geholpen.
In juli zijn drie bestuursleden in Ghana en tijdens deze vakantie hebben zij
besprekingen met het bestuur, is het 15 jarig bestaan van AMO op kleine schaal
gevierd en is de nieuwbouw bezocht. Het was goed AMO weer te bezoeken.
Bij het AMO Programme is Linda Dove nog als vrijwilliger en aan het eind van het
jaar gaat ons bestuurslid Marjet de Haan voor drie maanden naar AMO.
Het bestuur van ABaCus kon dit jaar Ad Verstraete verwelkomen. Hij zal naast
bestuurslid de werkgroep Financiën gaan versterken.

In dit jaarverslag leest u in het kort alle relevante ontwikkelingen. Meer uitgebreide
informatie, kunt u vinden op onze vernieuwde website www.stichtingABaCus.nl
In paragraaf 4 vindt u het financiële overzicht van 2015 en tot slot geven we aan wat
onze plannen zijn voor 2016.
Het bestuur gaat met veel energie en enthousiasme verder en we nodigen u uit ook
enthousiast te blijven of te worden voor het werk van Stichting ABaCus.
Namens het Bestuur van Stichting ABaCus:
Evelien van Beek, voorzitter
Henk Bosch, 2e voorzitter
Joa Bosch, secretaris
Ad Verstraete, penningmeester
April 2016
Stichting ABaCus
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1. Stichting ABaCus in Nederland
1.1 Visie en Missie en hoe wij daar aan werken
Visie Het kernpunt voor de stichting ABaCus samen met het AMO Programme is om
een voortdurende verbinding te maken tussen kwalitatief goed onderwijs en het
stimulerende leereffect van leermiddelen.
Missie De stichting ABaCus stelt zich ten doel:
• het bevorderen en faciliteren van kwaliteitsverbetering van het onderwijs
vooralsnog in Ghana en op lange termijn in Afrika;
• het onder de aandacht brengen van onderwijs in Ghana;
ABaCus doet dit door:
o stimuleren van initiatieven voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs;
o bijdragen aan en organiseren van bijeenkomsten hierover;
o aangaan van samenwerkingsverbanden met hen die zich inzetten voor het
onderwijs in Afrika;
o samen te werken met een Ghanese partner, het AMO Programme;
o onder de aandacht brengen van het onderwijs in Afrika, vooralsnog in Ghana, via
de media;
o ondersteunen en organiseren van acties en activiteiten voor het onderwijs in
Ghana;

Door deel te nemen aan Platformbijeenkomsten in Nederland levert Stichting ABaCus
haar bijdrage aan de discussie over kwaliteitsverbetering van het onderwijs in
Ghana/Afrika.
Holland Ghana Platform
Voor uitvoering van haar missie heeft Stichting ABaCus in 2015 een bijeenkomst
georganiseerd voor het Holland Ghana Platform. Met name het verstevigen van de
samenwerking zou een belangrijk onderdeel zijn. Helaas is de dag geannuleerd,
doordat er te weinig deelname zou zijn. Wel werd het idee geboren om een Holland
Ghana Onderwijs Platform op te richten. Ideeën zijn er, in 2016 volgt de uitwerking.
Edukans
Deze Nederlands ontwikkelingsorganisatie met als speerpunt onderwijs heeft als één
van haar focuslanden Ghana. In oktober is door Edukans een reis van Werelddocenten
georganiseerd naar Tamale. AMO coördinator Mercy Ama Harley en ABaCus
bestuurslid Marjet de Haan namen hieraan deel. Een ander bestuurslid, Joa BoschMulder, was de eindverantwoordelijke voor deze reis en door Edukans ingezet als
deskundige. De kennis en ervaringen daar opgedaan zijn meegenomen naar AMO en
hebben een stimulerend effect op de gegeven trainingen aan de modelscholen en de
samenwerking met de STAR scholen van Edukans.

Stichting ABaCus
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1.2 Bestuur en organisatie
In het dagelijks bestuur (DB) heeft in de loop van 2015 een verschuiving plaats
gevonden:
 Margriet van Heijningen heeft te kennen gegeven dat de reis naar Amersfoort
voor het vergaderen teveel werd. Zij blijft lid van het Bestuur en vertaalt alle
belangrijke documenten in het Engels en blijft lid van de werkgroep PR.
 Ad Verstraete treedt per 1 mei toe als penningmeester.
Tot april is het dagelijks bestuur als volgt samengesteld:
Evelien van Beek
- 1e voorzitter,
Henk Bosch
- 2e voorzitter,
Margriet van Heijningen - Korteweg - secretaris
Joa Bosch-Mulder
- penningmeester.
Per 1 mei wordt:
Joa Bosch-Mulder
- secretaris en
Ad Verstraete
- penningmeester
Deze wijzigingen zijn doorgegeven aan de Kamer van Koophandel.
De overige bestuursleden zijn:
Dirkjan van den Berg
Ed van Drumpt,
Marjet de Haan
Margriet van Heijningen-Korteweg
Riet van Lenthe en
Jeannette Zinger.
Jeannette Zinger doet een stapje terug, neemt voorlopig geen deel meer aan
vergaderingen, maar blijft wel de materialen van ABaCus vormgeven.
De Stichting heeft in 2015 acht keer vergaderd.
De voorbereiding en uitvoering van het werk vindt plaats in en door de werkgroepen.
Waar wenselijk en nodig, is het voltallige bestuur aanwezig bij de uitvoering.
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1.3 Werkgroepen
De Stichting kent 5 werkgroepen, te weten:
a. Onderwijsondersteuning
b. Nieuwbouw
c. Fondsenwerving en Netwerken
d. Financiën
e. PR
In een werkgroep participeren één of enkele bestuursleden en mogelijk met andere
personen die zich specifiek voor een bepaalde werkgroep inzetten. Elke werkgroep
rapporteert aan het Bestuur, schriftelijk én mondeling.
Binnen de Bestuursvergadering vindt de afstemming plaats van het totale werk.
a)
Onderwijs Ondersteuning
In 2015 is het Concept Basisdocument Actief Leren in het basisonderwijs met inzet
van de AMO leermiddelen op diverse wijzen gedeeld met het AMO Programme.
Allereerst is deze digitaal verzonden met de vraag naar reacties. Vervolgens is deze
besproken tijdens een Boardmeeting van het AMO-Bestuur waarbij 3 bestuursleden
van Stichting ABaCus aanwezig waren. Tenslotte is het door Marjet de Haan (als
taakopdracht meegekregen) tijdens haar 3 maandelijkse inzet als vrijwilliger bij het
AMO Programme regelmatig doorgesproken met Mercy, coördinator van AMO.
Op basis van de communicatie en praktijkervaringen in het onderwijsproces tijdens de
bezoeken aan AMO modelscholen, is het document bewerkt met het oog op een meer
directe aansluiting op de Ghanese onderwijscontext.
Er ligt nu een aantrekkelijke en goed leesbare brochure, welke ingezet kan worden bij
trainingen van leerkrachten. De brochure bestaat uit: achtergrondinformatie ten
aanzien van actief leren, trainingssuggesties en praktische didactische suggesties
voor inzet van AMO leermiddelen.
b) Werkgroep Nieuwbouw
Deze werkgroep richtte zich op de
ondersteuning van de
bouwactiviteiten in Abepotia. Met
advies van de consultant Stichting
Bouwen werd de voortgang van het
bouwproject gevolgd. Het probleem
dat zich in de loop van het jaar
aandiende, was de financiële
verantwoording naar de donoren.
Nieuwe werkplaats in aanbouw

Impulsis vraagt een Nederlandse accountantsverklaring. De Nederlandse handelwijze
daarin verlangt nauwkeurige financiële afrekeningen en bonnen daarvan. Lastig voor
bedrijven en banken in Ghana, die een dergelijke handelwijze niet kennen. In oktober
had het DB hierover een vergadering met de relatiebeheerder van Impulsis. Dit leidde
tot een impasse en de bouw kwam stil te liggen.
Een andere inzet betrof de aanschaf van grote machines in Nederland, daar deze niet
in Ghana aanwezig zijn. Een niet echt gemakkelijk opdracht die veel tijd vraagt. Henk
Stichting ABaCus
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Bosch en vooral zijn broers hebben veel plaatsen bezocht om prijzen te vergelijken
van tweedehands en nieuwe machines, om het geoormerkte sponsorgeld goed te
gebruiken. In de loop van de tijd bleek de grote donatie van €15.000,00 niet toereikend
te zijn voor het aantal machines. Aanvraag voor een aanvulling van € 2.500,00 is door
een anonieme donor gehonoreerd.

In december waren bijna alle machines
aangeschaft en gratis gestald in Defensiecomplex Almelo. De laatste aanschaf, een
krachtige generator, liet op zich wachten,
waardoor de container met machines niet in
2015 vervoerd kon worden. Uiteindelijk bleek dat
het nog wel drie maanden kon duren voordat een
betaalbare generator zich zou aandienen.
Daarom is gekozen voor de aankoop van een
13kva generator.
Vooruitlopend op de uitbreiding van de productie in de nieuwe werkplaats zullen er
waarschijnlijk meer leerlingen bij AMO Programme komen voor een ‘ on the job
training’ gedurende een korte periode. Het idee is dat deze leerlingen gereedschap
nodig hebben en deze na de training mee mogen nemen. Voor dit kleine gereedschap
is aangeklopt bij Stichting Gered Gereedschap. Een aanvraagformulier is in 2015
gedeeltelijk ingevuld en in 2016 afgerond en ingediend.
In mei is geprobeerd om Kwaku Kwakye, de productiemanager bij AMO, naar
Nederland te laten komen. Hij was nodig ter advisering en om kennis op te doen met
betrekking tot de aanschaf en installatie van de zware, nieuwe machines. Het
ticketgeld was bijeen gebracht door vrienden van ABaCus. Helaas weigerde de
Nederlandse ambassade in Ghana een visum te verstrekken, met als argument er
geen vertrouwen in te hebben dat hij zou terugkeren. Het geld voor zijn ticket blijft
gereserveerd bij AMO.
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b)
Fondswerving en netwerken
De werkgroep heeft de volgende fondsen aangeschreven:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

fondsen
Nacht van de Fooi

aanvraag voor
zonnepanelen

resultaat
afgewezen

Marthe van
Rijswijck Stichting
Johannes Stichting
MRC Stichting

auto

afgewezen

AMO-materialen
AMO-materialen

afgewezen
afgewezen

Mulock Houwer
school locatie
Fornhese
Savornin Lohman
Stichting

actieweek

opbrengst
€ 1.181,00

ondersteuning
voor één
modelschool
1e – auto (afgewezen)
2e - modelscholen
leermiddelen

toegekend

7.

SWAP

8.

Stichting Eerlijk
Delen

10.

Stichting Fred
Master Foundation

donatie voor 3
modelscholen
afgewezen
€ 2.500,ontvangen

reden
keuze voor iets
anders
?
te veel aanvragen
te veel aanvragen
gekregen
presentatie door Joa
en Evelien

Ad heeft een
presentatie gegeven
ABaCus is twee keer
benaderd om meer
informatie te geven
voor het werk voor
ABaCus

opbrengst Mulock Houwer school locatie Fornhese

Emballage acties.
Bij de diverse supermarkten in Amersfoort zijn de bonnetjes van het statiegeld bij de
flessenautomaten voor Stichting ABaCus gespaard. Het levert mooie bedragen op.
Netwerken:


Holland Ghana Platform
Dit jaar heeft ABaCus de jaarlijkse HGP dag voor de aangesloten organisatie
georganiseerd. Een mooi programma was voorbereid: “from Aid to Trade” -“van
hulp naar handel”, maar helaas was de deelname niet in verhouding met de
uitgaven voor de dag, en is het geannuleerd. Volgend jaar opnieuw?
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Vriendendag 2015
Ook deze geplande ontmoeting moest worden afgezegd. Er kwam te weinig
respons op de uitnodiging, terwijl we een boeiend programma hadden met een
ontmoeting met Kofi Amfo Akkonnor, penningmeester van AMO en ‘Beelden en
gedachten bij cultureel erfgoed van Ghana’ door dr. Michel Doortmont van de
Rijksuniversiteit Groningen.
Partindag
Twee bestuursleden hebben deelgenomen aan een bijeenkomst over
donateurschap en het bevorderen van participatie.

d)
Werkgroep Financiën
De werkgroep heeft inlichtingen ingewonnen bij
andere banken, om naast de ING bij een ideële bank
een rekening te openen. Er is gekozen voor de
Triodosbank, omdat het overmaken van geld naar
Ghana bij deze bank goedkoper is. In juni is daar een
rekening geopend. De rekening bij ING blijft staan,
daar ING meer rente geeft.
De kascontrole voor de jaarrekening 2015 is op 14
april 2016 uitgevoerd door Jacques van Drumpt en
Dick Wildeman. Jacques en Dick hebben geen
bevindingen geconstateerd.
In paragraaf 4 staat het financiële overzicht van
2015.
e)
Public Relations PR
Werkgroep Public Relations heeft hard gewerkt aan de nieuwe website samen met
Pieter Elsinga, als webbeheerder. De website is nog altijd te vinden op
http://www.stichtingABaCus.nl/
Het bestuur is erg blij met de nieuwe frisse uitstraling. De werkgroep is gestopt met de
nieuwsbrieven, vrienden en donateurs krijgen een notificatie bij nieuws op de site.
Ook is ABaCus gestart met Facebook, maar is hierop nog niet heel erg actief.
Er is een poster gemaakt, die uitgegeven kan worden bij kleine acties, zoals de
flessenacties in de supermarkten en een concept gemaakt voor een nieuwe brochure.
1.4 Risico’s
 Na de economische crisis merken we nog geen opleving in het aantal giften. Er
komen wel giften, maar minder vaak. Giften zijn vaker geoormerkt, niets mis
mee, maar daardoor is de eigen bestedingsruimte voor ABaCus kleiner aan het
worden.
 Het aantal ondersteuningsscholen in Nederland breidt niet echt uit, terwijl het
voor het onderwijs toch als een uitgelezen goed doel kan worden gezien. In
2015 heeft slechts één school actie gevoerd, een hele kleine en speciale school.
De doelstelling om acties te ondersteunen en aandacht te vragen voor het
onderwijs in Ghana wordt daardoor minder gehaald.
 Als laatste risicofactor ziet het bestuur de voortgang van de bouw in Ghana.
Perikelen rondom de bouw en de financiële bijdrage aan de bemiddelaar,
leggen een groot deel van de overige activiteiten van de Stichting lam, daar hier
Stichting ABaCus
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veel aandacht naar uit gaat. De afronding van de nieuwbouw is in 2015 helaas
niet gerealiseerd.

1.5
Resultaten Jaarplan 2015
Maart 2015 heeft het bestuur de speerpunten van 2014 geëvalueerd en zijn we tot de
slotsom gekomen dat we veel te ambitieus zijn geweest. De speerpunten van 2014
lopen dus door in 2015, zijnde:
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 de kwaliteit
van het onderwijs in Ghana en de rol van AMO leermaterialen hierin. Als dit onderzoek
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.
Resultaat: Dit plan wordt ten halve gerealiseerd. Er zijn voorbereidende gesprekken
geweest met Tessa Gruijs, studente UVA. Zij zal als studente antropologie in januari
2016 naar AMO gaan en haar afstudeerproject bij AMO doen. Bij AMO ligt de vraag
of dit onderzoek gedaan kan worden in samenwerking met een Universiteit in Ghana.
Er liggen wel contacten aldaar.
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 over
en weer nog veel in verbeteren. Voornamelijk de (financiële) verslaglegging en
communicatie over maandelijkse/ kwartaal ontwikkelingen zouden inzichtelijker
kunnen worden gemaakt voor het gehele bestuur aan beide kanten.
Resultaat: In juni is een concept Memorandum of Understanding (MOU) en
Communicatieplan naar AMO gestuurd. In de vergadering met de bestuursleden van
ABaCus in juli zijn de concepten besproken, aangescherpt, goedgekeurd en
ondertekend.
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 het aanbieden van actiemateriaal. 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.
Resultaat: Uit de contacten is één toezegging gedaan in 2014 voor 2015. De Mulock
Houwer school locatie Fornhese heeft actie gevoerd in december 2015. Verder zijn er
geen nieuwe acties geweest.
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Ghana reis
Er zijn plannen voor het organiseren van een reis naar Ghana voor geïnteresseerden.
Een bezoek aan AMO Programme zal een 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.
Resultaat: De Ghana reis is in juli 2015 voor
een groep van 22 mensen verzorgd door
Henk, Joa, Tobias en Ilja Bosch. Het bezoek
aan het AMO Programme was inspirerend
en de deelnemers zijn enthousiast over het
werk wat hier geleverd wordt.

Groep uit Amersfoort-Noord bezichtigen de
nieuwbouw

Bemensing en voortgang van werkgroepen
Het blijft een aandachtspunt voor het bestuur om genoeg mensen actief te krijgen en
te houden binnen de verschillende werkgroepen. Daarnaast is het van belang de
voortgang van de werkgroepen te monitoren.
Resultaat: In mei is Ad Verstraete toegetreden tot het bestuur. Hij neemt het
penningmeesterschap op zich. Het aantrekken van jonge mensen blijft moeilijk. Uit de
deelnemers aan de Ghana reis zijn 3 enthousiaste reacties gekomen voor inzet en
betrokkenheid bij ABaCus.
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2 . AMO PROGRAMME in Abetifi, Ghana
Verkoop leermiddelen
In het najaar heeft AMO voor €5,862.81 verkocht. Inkomsten zijn gekomen uit
Modelschool trainingen, verkoop van leermiddelen, sleutelhangers en kleine items.
AMO ontvangt ook gasten via RTC en ook aan gasten worden leermiddelen verkocht,
soms voor scholen, soms als cadeaus. Aan het eind van het jaar is door Action Aid
een enorm grote bestelling gekomen. De medewerkers hebben met man en macht aan
de order van GHS 30.000,- (bijna € 7.000,-) moeten werken en konden de order zelfs
niet op tijd leveren. Ook Marjet heeft haar steentje daaraan bijgedragen.
Trainingen
Er zijn in 2015 meerdere trainingen gegeven aan leerkrachten. In Kumasi is een
workshop gegeven voor 62 leerkrachten, en via ASEG zijn trainingen aangevraagd
voor 3 Starscholen in Tamale. Ook in Winneba en Accra zijn docenten getraind.
Modelscholen
Er zijn in 2015 vijf nieuwe modelscholen getraind. De scholen zijn geselecteerd uit
scholen in Centraal Ghana en in het Noord Westen (Upper West). Dit brengt het totaal
van modelscholen op 15.
De modelscholen in Adaklu (Ho) en Abepotia kregen een follow-up bezoek van de
coördinator Mercy Harley en Marjet de Haan (vrijwilligster /leerkracht).
Bij de overige modelscholen vond de follow-up telefonisch plaats.
Organisatie
Mercy Ama Harley is in 2015 aangesteld als coördinator. Zij woont ook in Abetifi. Als
coördinator heeft ze erg veel op haar bord gekregen. De werkdruk is erg groot,
waardoor soms activiteiten blijven liggen die toch om aandacht vragen, zoals de
vervolgbezoeken aan de modelscholen.
Het AMO bestuur
Het contact met het AMO bestuur verloopt niet meer via de verslagen van de
vergaderingen, maar zoals in juli 2015 afgesproken via halfjaarlijkse rapportages.
Daarnaast is er veel telefonisch en mailcontact.
Marketing
De marketing activiteiten richten zich met name op scholen rondom Accra en Kumasi.
Linda Dove heeft samen met Mercy veel bezoeken aan scholen gebracht, maar ook
na haar vertrek zijn scholen rondom deze grote steden bezocht.
Er is vraag naar speciale middelen en ook naar recreatieve schoolmiddelen, zoals
klimrekken. Het is een punt van overweging en er wordt ook geproduceerd om
inkomsten te genereren.
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Uitdagingen
De grootste uitdaging voor AMO ligt in de financiële onafhankelijkheid van eigen
organisatie. De productie afdeling kan de aanvraag van klanten niet altijd op tijd
leveren, vanwege elektriciteit problemen en door te weinig mankracht en materialen.
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3. Vrijwilligers en student
Linda Dove
Linda Dove is in september 2014 naar Abetifi gegaan en heeft tot maart 2015
vrijwilligerswerk bij het AMO Programme gedaan.
Zij heeft veel gedaan aan marketing door o.a. scholen en beurzen te bezoeken en zij
heeft ook gewerkt aan een nieuwsbrief en een radiospotje. Door drukke bezigheden
aan andere projecten hebben deze initiatieven tot nu toe helaas nog geen vervolg
gekregen.
Marjet de Haan
15 september is Marjet de Haan als vrijwilliger voor 3 maanden naar AMO Programme
vertrokken. Zij heeft haar rijke ervaring als docent ingezet bij trainingen en
schoolbezoeken. Door haar brede ervaring heeft ze veel docenten laten zien en
ervaren wat actief leren door leerlingen
inhoudt. In samenspraak met de coördinator
heeft zij het basisdocument ‘Actief leren’
bewerkt tot een geheel dat aansluit bij de
Ghanese context.
In oktober participeerden Marjet en Mercy in
Werelddocenten in Tamale, Noord Ghana,
een programma van Edukans.
Als er geen trainingen waren hielp Marjet in
kantoor of de werkplaats.
16 december is Marjet teruggekomen.
Marjet viert haar verjaardag bij AMO

Tessa Gruijs, een student van de UVA
Tessa gaat begin 2016 naar Ghana voor haar studie antropologie. Zij gaat onderzoek
doen naar het gebruik en de meerwaarde van leermiddelen en de motivatie van
mensen om docent te worden. ABaCus heeft de voorbereidende gesprekken gevoerd.
Ook werd ter voorbereiding een ontmoeting tussen Tessa en Kofi Amfo Akonnor
georganiseerd.
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4. Financiële verantwoording 2015 in hoofdlijnen

STICHTING ABaCus

balans per 31 december
Bedragen in €
Activa
Liquidemiddelen

2015
58.753

58.753

2014 Passiva
51.078 Eigen vermogen stichting
Gereserveerd voor nieuwbouw
Gereserveerd voor machines
gereserveerd voor modelschool
nog te betalen

51.078

2015

2014

1.949
46.648
8.065
2.067
24

-2.372
38.450
15.000

58.753

51.078

Eigen vermogen stichting
Het eigen vermogen is een reserve voor toekomstige ondersteuning van projecten.
Het negatieve eigen vermogen in 2014, ontstaand door aangegane verplichtingen
t.b.v. de nieuwbouw, is door de geworven fondsen in 2015 omgebogen naar een
positief eigen vermogen.
Gereserveerd voor nieuwbouw
De reservering voor de nieuwbouw betreft het restant van de toezeggingen van totaal
€ 144.000,-- en de reservering voor impulsis ad. €3.080,--.
Overzicht besteding nieuwbouw.
Ontvangen fondsen t.b.v. de nieuwbouw 2013 en 2015
Gereserveerd uit donaties/ giften
Storting t.b.v. bouwrijp maken grond 2013
Begeleiding door stichting bouwen in 2013
Stortingen t.b.v. de bouw in 2014
Begeleiding door stichting bouwen in 2014
Stortingen t.b.v. de bouw in 2015
Begeleiding door stichting bouwen in 2015
Bijdrage aan Impulsis
Totaal reservering per 31-12-2015

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

144.000
10.080
-15.750
- 400
-50.000
-2.400
-30.282
-1.600
-7.000
46.648

Begin 2016 is € 30.000 gestort ten behoeve van het laatste gedeelte van de bouw.
Gereserveerd voor machines
In 2013 is een gift ontvangen ten behoeve van nieuwe machines. In 2015 en 2016
zijn er machines aangeschaft die begin 2016 naar Ghana zijn verscheept. De
reservering is voor de aanschaf van machines in 2016 en de verscheping naar
Ghana.
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STICHTING ABaCus
Staat van Baten en Lasten
Bedragen in €
2015
Baten
Giften en donaties
Donaties t.b.v. nieuwbouw en
machines
Ontvangen rente
Diversen
Totaal baten
Lasten
AMO
Nieuwbouw
Reservering nieuwbouw
Reservering machines
‘Partin’ Lidmaatschap
Bestuurskosten
Administratieve kosten
Kosten Bank
PR uitingen
Diversen
Totaal Lasten
Resultaat

2014

13.843

106.626

46.550
216
675

59
195
61.283

5.813

106.880

5.250
52.400
38.450
15.000
60
444
158
338
401

47.080
2.550
60
359
189
120
792
56.962

112.501

4.321

-5.621

We danken onze vaste groep donateurs, want daar kunnen we structureel van op
aan! Naast de vaste donateurgroep zijn er ook incidentele acties. De acties, giften en
donaties in 2015 hebben er voor gezorgd dat 2015 werd afgesloten met een positief
resultaat. Waardoor het vermogen op balans datum weer positief is en ingezet kan
worden voor mooie projecten in 2016.
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5. Perspectief voor 2016
Hier én in Ghana door het AMO Programme, wordt hard gewerkt aan onze missie:
bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs in heel Afrika door spelend/ervarend leren te
introduceren en te continueren.
De nieuwe werkplaats van AMO Programme in Abepotia wordt medio 2016 geopend.
Een nieuwe fase zal worden ingeslagen.
Voor het komende jaar zijn de speerpunten:
-

Organisatie van de Stichting ABaCus bijstellen

-

Onderzoek naar de onderwijskwaliteit in Ghana

-

Samenwerking met (basis)scholen in Nederland zoeken en realiseren

-

Bemensing en voortgang van werkgroepen

De afzonderlijke werkgroepen werken aan de realisatie van eigen specifieke gestelde
taken.
Voor het volledige jaarplan 2016 verwijzen we u naar de website.
Allen die hun bijdrage hebben geleverd, in financieel of in ander opzicht, willen
we hartelijk danken!
We hopen dat u in 2016 blijft meewerken aan onze missie.

Amersfoort, april 2016
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