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Bestuurssamenstelling per 31 december 2018:
Voorzitter: Rik Oosterbaan
Secretaris: Bert van den Akker
Penningmeester: Ad Verstraete
Lid (PR, onderwijsondersteuning); Marjet de Haan
Lid (PR): Jeannette Zinger
Algemene ondersteuning: Margriet van Heijningen-Korteweg
Werkgroep lid (PR, onderwijsondersteuning): Dirkjan van den Berg
Werkgroep lid (onderwijsondersteuning): Hieke van der Meulen

Het bestuur van ABaCus ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

2

Vanuit het bestuur en werkgroepen van de stichting ABaCus hebben we de volgende
projecten en zaken behandeld in het jaar 2018.
Organisatie van de Stichting :
- Dirkjan heeft aangegeven de reguliere bestuursvergaderingen niet meer bij te
wonen, maar wel lid te blijven van de werkgroepen Onderwijsondersteuning en PR.
- We zoeken nog bestuursleden. Daar zijn we in 2018 niet in geslaagd.
Contacten met het AMO Programme:
 Een vernieuwd bestuur is bij AMO aangetreden.
 Naast de werkplaats worden de volgende “pillars” verder uitgewerkt: marketing;
onderwijsondersteuning en onderzoek.
 Door middel van een nieuwe MOU (Memorandum of Understanding) tussen het
AMO Programme en de stichting ABaCus hebben we onze relatie bevestigd.
Uitvoering van het communicatieplan met wederzijdse uitwisseling van informatie
(notulen, jaarplanen/verslagen) is gestart.
 Fred Asmoah, coördinator van AMO heeft AMO verlaten om voor de Verenigde
Naties in Oost Afrika te gaan werken. Met de aanstelling van Henk Bosch als
coördinator van het AMO programme is de communicatie concreter geworden. Er
vindt nu ook overleg plaats als Henk in Nederland is.
 Er zijn verschillende zaken ondersteund, waaronder versteviging werkkapitaal van
AMO werkplaats en aanschaf van kleine machines (zoals schuurmachine). Het
belangrijkste was het vrijwilligers programma om trainingen op de modelscholen te
verzorgen, ondersteund vanuit een fonds.
Oeganda:
 De Bondekoschool in Kayunga ( Oeganda) is voorzien van een pakket leermiddelen.
Naar aanleiding van ervaringen van Marjet de Haan, zijn deze leermiddelen door
AMO gemaakt en door Marjet meegenomen naar de school tijdens haar bezoek aan
de school. Met dank aan Henk en Joa Bosch die de leermiddelen van Ghana
meenamen naar Nederland!
Afhandeling nieuwbouw
 De nieuwbouw van de werkplaats van het AMO programme in Abepotia, Ghana, is nu
definitief afgerond.
 Een laatste terugkoppeling naar KIA (Kerk in Actie), de opvolger/afhandeling van
Impulsis, is uitgevoerd.

Holland-Ghana dag in Ede (Pompen is leven)
 Rik en Bert hebben de Holland-Ghana platform dag bezocht.
Op deze dag wisselen verschillende organisaties die betrokken zijn bij projecten in
Ghana ervaringen en tips uit.
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Fondsenwerving
 Onze vaste donateurs. Hartelijk dank voor deze vaste inkomsten bron. Ze zijn een
belangrijk deel van onze fondsenwerving.
 Diverse statiegeld acties bij supermarkten.
 Met 2 Select zijn we een eerste samenwerking aangegaan om voor grotere projecten
bedrijfsfondsen en andere fondsen te werven. Dit heeft nog geen concreet fonds
opgeleverd, maar wordt in 2019 voortgezet.
 Brandpunt Oecumenisch centrum te Amersfoort: Project Ghana Vice Versa.
Een project waarin een 2-tal projecten in Ghana middels acties worden gesteund,
waaronder ABaCus/AMO. Het ander project is het PAS boerinnenproject van Kerk in
Actie.
 Diverse giften van kerken door middel van doelgerichte collectes.

Rabobank fonds – vrijwilligers
 Met de financiële ondersteuning van het Rabo fonds is een project gestart om met
inzet van Nederlandse leerkrachten als vrijwilliger op modelscholen met Ghanese
leerkrachten onderwijservaringen te delen, vooral met betrekking tot de inzet van de
AMO leermiddelen en het gebruik van actieve werkvormen.
 In 2018 zijn de eerste 3 vrijwilligers naar Ghana geweest
 De eerste 6 scholen zijn bezocht en, gedeeltelijk, getraind.
 Deze trainingen worden in 2019 voortgezet en voor deze scholen afgerond.
 Meerdere modelscholen zullen volgen
 De werkgroep onderwijsondersteuning, begeleidt, licht voor en ondersteunt de
vrijwilligers die naar Ghana afreizen. In Ghana wordt de begeleiding overgenomen
door Joa en Henk Bosch.
P.R.



De folder van Stichting ABaCus is herzien en in 500-voud gedrukt. Zij vinden hun weg
ook in Ghana via het reiscafé Via Via Accra van Henk en Joa Bosch.
Er zijn meerdere artikelen en verslagen op de website en op facebook geplaatst.

Financiën:
 Kascontrole heeft plaatsgevonden; er is decharge verleend aan de penningmeester
voor het financieel jaarverslag 2018.
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Financiële rapportage over 2018:

Eigen vermogen stichting
Het eigen vermogen is een reserve voor toekomstige ondersteuning van projecten.
Gereserveerd voor nieuwbouw
De reservering betreft de nog te betalen bemiddelingskosten voor Impulsis
Gereserveerd voor machines
In 2013 en 2015 zijn er giften ontvangen voor machines.
Deze zijn in 2017 bij de oplevering van de werkplaats aangeschaft.
in 2018 is er nog klein gereedschap gekocht
Gereserveerd voor auto
Er dient een nieuwe auto te komen voor AMO.
Vanuit Elsevier Reed is er een donatie gekomen voor een auto.
In 2018 is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden voor het aanschaffen auto.
Gereserveerd voor training aan leerkrachten.
In 2017 is er een project opgestart om extra opleiding aan leerkrachten te geven.
Hiervoor heeft fondsen werving plaatsgevonden in 2017
In 2018 zijn de eerste leerkrachten naar Ghana geweest.
De kosten die gemaakt zijn in 2018 ( € 3.018) zijn ten laste van de reservering gebracht.

Nog te betalen kosten
Dit betreft de nog te betalen bankkosten van de Triodosbank voor het vierde kwartaal.
Daarnaast heeft er een reservering plaatsgevonden voor een accountantsverklaring t.b.v. de Rabobank
nog te betalen reiskosten bestuurslid
nog te betalen vergoedingen werkzaamheden voor begeleiding /opleiden vrijwilligers daarnaast
werkzaamheden inzake voorbereiden locaties voor vrijwilligers.
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Toelichting op de staat van Baten en Lasten
Giften
In 2018 zijn er van een aantal instellingen en kerken giften ontvangen.
Donateurs
ABaCus heeft een vast groep donateurs die met regelmaat geld stort ter ondersteuning van de
projecten.
Acties
Scholen en particulieren organiseren diverse acties om ABaCus te ondersteunen.
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Materialen
Aan AMO is een bedrag geschonken voor het investeren in diverse materialen ten behoeve van het
fabriceren van leermiddelen.
Administratieve kosten
Dit betreft een reservering voor accountantskosten voor de Rabobank die geld ter beschikking heeft
gesteld voor het trainingsprogramma.
Ondersteuning vrijwilligers
Het bestuur van ABaCus heeft besloten heeft besloten om de vrijwilligers van het
trainingsprogramma, te ondersteunen bij de gemaakte kosten, die niet ten laste van de Rabobank
foundation gebracht konden worden
Bestuurskosten
Het bestuur van ABaCus ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
De bestuurskosten betreffen reiskosten vergoedingen voor bestuursleden.

Het positieve resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.
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