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Bestuurssamenstelling per 31 december 2019: 

Voorzitter: Rik Oosterbaan 

Secretaris : Bert van den Akker 

Penningmeester: Ad Verstraete 

Lid (PR | netwerken en communicatie): Marjet de Haan 

Lid (PR | marketing ): Jeanette Zinger 

Lid ( onderwijsondersteuning) : Hieke Van der Meulen 

Algemene ondersteuning: Margriet van Heijningen-Korteweg  

 

Werkgroep lid (PR, onderwijsondersteuning): Dirkjan van den Berg 

Werkgroep lid (onderwijsondersteuning): Veronique van der Horst  

 

Het bestuur van ABaCus ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. 
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Vanuit het bestuur en werkgroepen van de stichting ABaCus hebben we de volgende 
projecten en zaken behandeld in het jaar 2019. 
 
Organisatie van de Stichting : 

- In het bestuur treedt Ad Verstraete 1 januari 2020 af als penningmeester wegens 
privéomstandigheden. Wij verliezen in Ad een zeer bekwame, verantwoordelijke en 
gepassioneerd penningmeester. 

- Het bestuur wisselt in januari 2020 daarom van enkele functies:  
o Bert van den Akker wordt penningmeester en zal a.i. aanblijven als secretaris. 
o Hieke van der Meulen is toegetreden tot het bestuur als lid  
o Begin 2020 maken 2 nieuwe aspirant leden kennis met ABaCus en hoopt het 

bestuur daarna weer voltallig te zijn, inclusief secretaris en notulist. 
 
Contacten met het AMO Programme: 

 Henk en Joa Bosch verblijven momenteel in Ghana en ondersteunen zowel het AMO 
Programme op zichzelf als in het bijzonder de Nederlandse vrijwilligers, die via het 
Rabobank fonds hun professie inzetten voor de ondersteuning van de Ghanese 
leerkrachten bij het inzetten van de AMO leermiddelen op de modelscholen. 

 Met de aanstelling van Henk Bosch als coördinator en het aangetreden bestuur van 
het AMO programme in 2018, verloopt de communicatie tussen beide besturen 
structureel,  

o agenda en notulen worden over en weer uitgewisseld en daarvoor ook in het 
Engels opgesteld 

o jaarverslagen en jaarplannen , begroting en financiële verslagen idem 
o Er vindt periodiek overleg plaats als Henk in Nederland is. ( 4 x per jaar) 
o Indien nodig wordt er gefacetimed, tussen leden van beide besturen  

 Bert van den Akker heeft in april-mei 2019 een vakantie doorgebracht in Ghana,  
daarbij heeft hij de werkplaats en enkele modelscholen bezocht en heeft enkele 
AMO-bestuursleden gesproken. 

 Rik Oosterbaan en Bert van den Akker hebben gezamenlijk in november 2019 een 
ABaCus-werkbezoek afgelegd aan het AMO program in de breedte en specifiek om 
deel te kunnen nemen aan de consultatiebijeenkomst van november  2019, 
georganiseerd door het bestuur van AMO 

 De werkgroep onderwijsondersteuning is versterkt met een ervaren vrijwilliger en 
zeer bekwame professional uit 2018, Veronique van der Horst  

 Er zijn verschillende zaken ondersteund, waaronder  
o verduurzaming nieuwbouw en tevens verbetering arbeidsomstandigheden  
o versteviging werkkapitaal van AMO werkplaats, aanschaf van kleine machines 

(zoals schuurmachine) met als doel het versterken van de selfsupporting 
o vernieuwing, kwaliteitsverbetering en uitbouw van portfolio met als doel het 

vergroten van de selfsupporting 
o het vrijwilligers programma om trainingen Active Learning op de 

modelscholen te verzorgen, te ondersteunen en uit te breiden  
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o Ghanees draagvlak creëren om de AMO-leermiddelen en -trainingen te 
borgen en breder uit te zetten, mogelijk zelfs te verbinden met het Ghanese 
curriculum van staatswege. 

o Vernieuwen van de AMO-website  
o Deelname aan de consultatiebijeenkomst van november 2019 , georganiseerd 

door AMO met als doel te onderzoeken langs welke lijnen Ghanees draagvlak 
voor AMO te vergroten  

o Financiële ondersteuning van de consultatiebijeenkomst en voor een 
onafhankelijk onderzoek naar doorgroeimogelijkheden ter voorbereiding op 
deze consultatiebijeenkomst 

 
Verduurzaming nieuwbouw 

 Dankzij giften in 2019 wordt er een externe spuiterij gebouwd op eigen terrein, krijgt 
de zeecontainer een betonnen vloer zodat zij permanent kan dienen als opslagruimte  
voor grondstoffen en wordt er een start gemaakt met de omheining van het 
werkplaatsterrein en apart generatorhuis 

 AMO heeft opdracht ontvangen om een offerte in te dienen bij ABaCus voor aanschaf 
van een nieuwe pickup-auto zodat er tot aanschaf overgegaan kan worden 

 Er wordt in de werkplaats geëxperimenteerd met vernieuwing, kwaliteitsverbetering, 
verbetering van werkprocessen en uitbouw van het portfolio: 

o Leermiddelen worden kwalitatiever gemaakt en daardoor langduriger 
bruikbaar  

o Er wordt geëxperimenteerd met duurzame en kwaliteits-houtproducten, verf 
en laksoorten. 

o Er lopen offertes voor het uitzetten van kinderschoolmeubelen 
o Er is gestreefd naar een betere verhouding tussen kostprijs en verkoopprijs 
o De werkprocessen zijn verlegd van het realiseren van offertes naar 

arbeidsdeling op handelingen en producten 
o De werknemers kennen een eigen en duidelijke taakverdeling; de 

bedrijfsleider draagt passende verantwoordelijkheid. 
 
 
Werkgroep Onderwijsondersteuning 

 Vrijwilligers in kader van Rabobank medewerkersfonds ondersteunen 
 Vrijwilligers en HBO studenten ondersteunen 

Vanaf 2019 blijkt het lastiger om Nederlandse vrijwilligers aan te trekken, mogelijk 
een rechtstreeks verband met de schaarste op de eigen arbeidsmarkt .Dit treft ook 
andere vrijwilligersorganisaties. 
Vanaf 2018 is er een vaste relatie gelegd tussen de HVA|PABO en AMO en lopen er 
jaarlijks 2 HBO stagiairs stage in Ghana|AMO project. 
Afhankelijk van hun persoonlijke mogelijkheden, studieopdrachten en stagetijd 
worden zij ingezet als aankomend leerkracht dan wel als onderwijsontwikkelaar van 
lesmateriaal  

 Gebruik van digitale middelen binnen AMO ondersteunen 
In 2019 is er uitvoerig gesproken binnen de werkgroep over wat AMO te adviseren 
op het gebied van wat en hoe digitaliseren van de ALM-handleidingen en de ALM 
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trainingen ( via website en/of app uitgaand van verschillende type apparaten en de 
bereikbaarheid hiervan met name ook in het Noorden van Ghana )  
Dit is in een positieve stroomversnelling gekomen door de relaties tussen o.a. een 
studieopdracht van een Nederlandse masterstudent, AMO en een gahnees ICT 
startup bedrijf. 

 AMO heeft de werkgroep gevraagd na te denken over aanbevelingen/ideeën hoe een 
ALM training op te zetten die past binnen de formele professionaliserings- portfolio 
van Ghanese leerkrachten 

 AMO ondersteunen in de ontwikkeling van AMO 2.0. Er is een discussie op gang 
gebracht hoe AMO te ondersteunen in het vergroten van haar Ghanese draagvlak 
door te onderzoeken op welke manieren de ALM -leermiddelen én trainingen meer 
geborgd en verankerd raken binnen het Ghanese basisonderwijs: via Ghanese 
trainers, via het aangaan van coöperaties met andere NGO´s met aanvullende focus 
op onderwijsvernieuwing, via het bijzonder onderwijs wat groot is in Ghana en 
waarmee wij als ABaCus én AMO banden hebben, door te lobbyen om de ALM-
trainingen onder te brengen in het professionaliserings-portfolio van Ghanese 
leerkrachten primair onderwijs. De kansen lijken vergroot door het vernieuwde 
Ghanese landelijke curriculum vanaf 2019 waar actief leren als onderdeel van de 21-
eeuwse vaardigheden, ruimte lijkt te krijgen. 
 

Werkgroep 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 2Select zijn we een eerste samenwerking aangegaan om voor grotere projecten 

bedrijfsfondsen en andere fondsen te werven. Dit heeft nog geen concrete fonds 
opgeleverd, maar wordt in 2020 voortgezet.  

 Samenwerking met Brandpunt Oecumenisch centrum te Amersfoort: Project Ghana 
Vice Versa, levert van 2018-2021 een jaarlijkse vaste bijdrage op. 

 Een stichting heeft een toezegging van gedaan om AMO te ondersteunen in het 
faciliteren van een lokale ghanese trainer. 

 Diverse giften van kerken doormiddel van doelgerichte collectes. 
 Giften van ander organisaties, waaronder 2 kringloopwinkels. 

 
Rabo medewerkersfonds – vrijwilligers 

 Het Rabobank medewerkersfonds heeft toestemming gegeven om  
o de toegezegde gelden met een jaar te mogen verlengen tot maximaal 2022 
o en zo Nederlandse leerkrachten als vrijwilliger op modelscholen met Ghanese 

leerkrachten onderwijservaringen te laten delen,  
o en/of een Ghanese professional in te zetten, op basis van een Ghanees 

jaarsalaris met betrekking tot de inzet van de AMO leermiddelen en het 
gebruik van actieve werkvormen.  

 In 2018 zijn de eerste 3 Ned. vrijwilligers naar Ghana geweest, in 2019 1 Ned.  
vrijwilliger en in 2020 minimaal 1 Nederlandse vrijwilliger. AMO opteert om een 
Ghanese professional te koppelen aan een Nederlandse vrijwilliger. 

 10 scholen zijn in totaal van 2018-2019 bezocht en getraind. 
 Deze trainingen worden in 2020 voortgezet en voor enkele scholen nog afgerond. 
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 Meerdere modelscholen zullen volgen  
 De werkgroep onderwijsondersteuning, begeleidt, licht voor en ondersteunt de 

vrijwilligers die naar Ghana afreizen. In Ghana wordt de begeleiding over genomen 
door Joa en Henk Bosch. 
 

Werkgroep P.R. en communicatie  
 De herziene folder van Stichting ABaCus vindt gretig aftrek. Zij vinden hun weg ook in 

Ghana via het reiscafé Via Via Accra van Henk en Joa Bosch. 
 Er worden regelmatig artikelen en verslagen op de website van ABaCus geplaatst. 
 De website van AMO is vernieuwd en kent nu een webshop, waardoor de AMO-

leermiddelen digitaal besteld kunnen worden. De bijbehorende handleidingen 
kunnen gedownload worden en er kan ingeschreven worden op AMO trainingen 
Active Learning 

 
Holland-Ghana dag in Amersfoort 

 30 maart 2019 hebben wij als ABaCus de Holland Ghana dag verzorgd in het 
Brandpunt Oecumenisch centrum te Amersfoort.  

 Met een 10 tal heel verschillende stichtingen hebben wij ervaringen uitgewisseld met 
als thema: 'Bepaalt degene die betaalt..?'  of ‘ hoe om te gaan met de dynamiek 
tussen aanbod donateurs en vraag vanuit Ghanezen’. Het was een levendige 
bijeenkomst en het levert bovendien nieuwe (samenwerkings)contacten op. 

 
Brandpunt Ghana Vice Versa 

 Met het Brandpunt is een intentieverklaring getekend, waarbij het Brandpunt zich 4 
jaar wil inzetten om een vast financieel bedrag te doneren aan AMO 

 De meerwaarde voor het Brandpunt zelf is bewustwording door samenwerking op 
thema’s als duurzaamheid, groei-economie, diversiteit, cultuur en religie. 
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Financieel jaarverslag 
 
Kascontrole heeft vanwege het corona virus nog niet plaatsgevonden; Zodra we weer bij 
elkaar kunnen komen, zal dit alsnog gebeuren en zal een definitieve versie van dit 
jaarverslag gepubliceerd worden. 
 

 
 
Eigen vermogen stichting 
Het eigen vermogen is een reserve voor toekomstige ondersteuning van projecten. 
   
Gereserveerd voor nieuwbouw 
De reservering is vrijgevallen  en ten gunste van de reservering auto opgenomen. 
          
Gereserveerd voor machines 
De reservering is vrijgevallen  en ten gunste van de reservering auto opgenomen.  
     
Gereserveerd voor auto 
Er dient een nieuwe auto te komen voor AMO.      
Vanuit Reed is er een donatie gekomen voor een auto.      
In 2019 is er een donatie ontvangen ten gunste van een auto.     
De reserveringen voor de nieuwbouw en machines is overgeboekt naar de reservering voor 
een 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.      
in 2019 is er van 2 fondsen geld ontvangen voor de training en opgenomen in de reservering
       
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. het 
Rabofonds  

balans per 31 december
Bedragen in €

Activa 2019 2018 Passiva 2019 2018

Liquidemiddelen 28.331     22.449               Eigen vermogen stichting 12.540        12.338           
Nog te ontvangen rente -            0 Gereserveerd voor nieuwbouw 3.155             

Gereserveerd voor machines 866                 
Gereserveerd voor auto 6.521          3.000             
Gereserveerd voor training 8.488          1.892             
Nog te betalen 782              1.198             

28.331  22.449         28.331    22.449       

STICHTING  ABaCus
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Staat van baten en Lasten 
     

 
 
Toelichting op de staat van Baten en Lasten 
 
Giften 
In 2019 zijn er van een aantal instellingen en kerken giften ontvangen. 
 
Fondsenwerving auto 
We mochten 2 giften ontvangen met bestemming “auto” 
 
 
 

STICHTING  ABaCus

Baten
Giften 3.247€    5.465€      
Fondswerving modelscholen -€        -€          
Fondswerving auto 1.500€    14.880€    -€          
Fondswerving Training 7.140€    4.940€      -€          
Donateurs 2.228€    1.750€      1.915€      
Acties o.a. scholen 241€       3.000€      332€         
Totaal baten 14.356€  24.570€  7.712€      

Lasten
AMO
- Spuiterij 2.250€    
- Materialen 950€         
- Modelscholen 3.750€      2.437€      
 - Website 1.201€    
- bijdrage aan AMO 1.300€    
Reservering auto 1.500€    14.880€    -€          
Reservering training 7.140€    

Ondersteuning vrijwilligers -€        4.940€      1.371€      

13.391€  23.570€  4.758€      

Lidmaatschap ‘Partin’ 60€         60€           60€           
Bestuurskosten 277€       400€         353€         
Kosten Bank 202€       300€         240€         
PR 129€       250€         203€         
Ghanadag 94€         
Totaal lasten 762€       1.010€    856€         

Resultaat 202€       10-€         2.098€      

werkelijk 2019 Begroting 2018 werkelijk 2018
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Fondsenwerving training 
Naast onze 3 jarige gift mochten we nog een gift ontvangen met  stemming “training op 
scholen in Ghana” 
 
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. 
 
Ondersteuning AMO projecten 
Aan AMO zijn een aantal bedragen  geschonken voor verfspuiterij, website,  en ter 
ondersteuning van het consultatie programma. Tevens zijn een aantal giften gereserveerd 
voor de AMO auto en training programma 
 
Bestuurskosten 
Het bestuur van ABaCus ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. 
De bestuurskosten betreffen reiskosten vergoedingen voor bestuursleden. 
 
Ghanadag 
Stichting AbaCus mocht dit jaar de Holland-Ghana dag organiseren. 
 
Het positieve resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. 
 


