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Inleiding
In dit jaarverslag staat omschreven wat de Stichting ABaCus in 2020 heeft gedaan en
bereikt.
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Samenstelling bestuur (per 31 december 2020)
- Voorzitter: Rik Oosterbaan
- Secretaris: Bianca Kingma
- Penningmeester: Bert van den Akker
- Lid algemeen: Hieke van der Meulen (tevens voorzitter werkgroep onderwijsondersteuning)
- Lid algemeen: Jeanette Zinger (officiële afscheid door corona uitgesteld tot 2021)
- Lid algemeen: Marjet de Haan (officiële afscheid door corona uitgesteld tot 2021)
- Lid algemeen: Paul van den Heuvel
Het bestuur krijgt ondersteuning van de volgende werkgroepleden:
- Werkgroep lid (PR, onderwijsondersteuning): Dirkjan van den Berg
- Werkgroep lid (onderwijsondersteuning): Veronique van der Horst (officiële afscheid
door corona uitgesteld tot 2021)
De leden van het bestuur en de werkgroepen van ABaCus ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden.

Organisatie van Stichting ABaCus
- In de eerste maanden van het jaar zijn twee nieuwe bestuursleden gestart, te weten
Bianca Kingma (secretaris) en Paul van den Heuvel (lid algemeen). In de loop van het
jaar zijn Bianca en Paul ingewerkt.
- In parallel hebben Jeannette en Marjet zich langzaam maar zeker teruggetrokken uit het
bestuur. De laatste vergadering die ze hebben bijgewoond was 10 juni 2020. Met
Jeannette en Marjet verlaten twee zeer betrokken en enthousiaste leden het bestuur.
Vanwege het coronavirus is het officiële, persoonlijke afscheid van Jeannette en Marjet
uitgesteld tot in 2021.

Contacten met het AMO Programme
- Henk en Joa Bosch verbleven in 2020 vanwege het coronavirus veelal in Nederland.
Gelukkig is Henk in november/december een aantal weken terug geweest. Dit was
belangrijk voor de coördinatie bij AMO en hielp ons ook in de communicatie met het
AMO Programme.
- Agenda en notulen worden over en weer uitgewisseld.
●

Jaarverslagen en jaarplannen, begroting en financiële verslagen idem.

●

Er vindt periodiek overleg plaats als Henk in Nederland is.
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●

Indien nodig wordt er gefacetimed, tussen leden van beide besturen.

- Er zijn verschillende zaken ondersteund, waaronder:
●

Verduurzaming nieuwbouw en tevens verbetering arbeidsomstandigheden. O.a.
door een spray room (verfspuiterij). Dit project is afgerond in 2020.

●

In 2020 is er een auto aangeschaft die de oude pick up vervangt. Dit project is door
middel van meerdere sponsors mogelijk gemaakt.

●

Het vrijwilligers programma om trainingen Active Learning op de modelscholen te
verzorgen, te ondersteunen en uit te breiden. De aanstelling van twee lokale trainers
is in juni 2020 gerealiseerd en kan deels gefinancierd worden door het Rabofonds
Deze trainers zijn met name begonnen met het eigen maken van het
trainingsprogramma en van de onderwijsvisie hier achter. Daarnaast werken zij aan
het digitaliseren van het programma zodat eventueel ook training op afstand
gegeven kan worden.

●

Aangezien de scholen in Ghana dicht waren als gevolg van het coronavirus heeft
training op de scholen zelf vanaf maart 2020 nauwelijks meer plaats gevonden en is
er met AMO nagedacht over het opzetten van een trainingsunit zodat trainen op
afstand wel plaats kan vinden.

●

Het creëren van draagvlak in Ghana om de AMO-leermiddelen en -trainingen te
borgen en breder uit te zetten, mogelijk zelfs te verbinden met het Ghanese
curriculum van staatswege.

●

Door middel van een anonieme gift zijn er meerdere projecten gestart, waaronder
het boren van een waterput en het installeren van een waterpomp.

Activiteitenoverzicht van werkgroepen
Werkgroep Onderwijsondersteuning
In 2020 heeft de werkgroep onderwijsondersteuning:
- Veronique, als Nederlandse vrijwilliger ondersteund in haar bezoek aan de
modelscholen. Veronique zou met name in Noord Ghana als trainer en jobcoach aan de
slag.
- Twee PABO studenten vanuit de HVA ondersteund. Ze hebben gelukkig enige ervaring
op kunnen doen hoe onderwijs in Ghana er uitziet.
- Helaas moesten Veronique en de studenten hun werk vroegtijdig afbreken vanwege de
corona-uitbraak. De twee studenten hebben vervolgens in Nederland een voorstel
geschreven hoe en waar de AMO leermiddelen te verbinden aan het nieuwe curriculum
vanaf 2019 voor het vakgebied Engels.
- Enkele nieuwe werkgroep leden, ervaren onderwijskundigen en met jarenlange Ghana
ervaring hebben hun voorstellen bevestigd en versterkt.
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In 2020 heeft de werkgroep onderwijsondersteuning daarnaast voor AMO als klankbord
gefunctioneerd bij
- Het digitaliseren van de ALM- handleidingen.
- Het opzetten van een uitgebreider trainingsprogramma ‘ Active Learning’ met behulp van
de ALM- leermiddelen dat door de aangestelde Ghanese trainers kan worden uitgewerkt
en uitgevoerd. Dit kan een opmaat worden naar koppeling aan het Ghanese nationale
curriculum van 2019-2024, wat opgenomen kan worden in het Ghanese portfolio als
onderdeel van verdere professionalisering van leerkrachten in het basisonderwijs.
- In kaart brengen van de positieve en negatieve effecten op AMO’s visie op onderwijs en
de mogelijke verspreiding hiervan door het samenwerken in een consortium en het
worden van een social enterprise. Daar waar het in 2019 nog mogelijkheden waren ,
lijken deze in 2021 realiteit te worden en bezint AMO zich op haar kernwaarden in
dezen.

Werkgroep Fondsenwerving
Algemeen
- Onze vaste donateurs hebben ook in 2020 een belangrijke bijdrage geleverd aan de
beschikbare fondsen. Hartelijk dank aan deze en alle andere donateurs!
- De samenwerking met 2Select is eind 2020 opnieuw opgestart.
- 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 gedaan om AMO te ondersteunen in het faciliteren
van een lokale Ghanese trainer.
- Diverse giften van kerken door middel van doelgerichte collectes.
- Giften van andere organisaties, waaronder twee kringloopwinkels.

Rabofoundation-medewerkersfonds
Het Rabofoundation-medewerkersfonds heeft toestemming gegeven om:
- het gebruik van de toegezegde gelden met een jaar te mogen verlengen tot maximaal
2022-04;
- en zo Nederlandse leerkrachten als vrijwilliger op model scholen met Ghanese
leerkrachten onderwijs ervaringen te laten delen;
- 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;
- twee van de drie tranches in te zetten voor zowel Nederlandse vrijwilligers als Ghanese
trainers , waarvoor hartelijk dank aan het Rabofoundation-medewerkersfonds.
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Brandpunt Ghana Vice Versa
- Met het Brandpunt is een intentieverklaring getekend, waarbij het Brandpunt zich drie
kerkelijke jaren wil inzetten om een vast financieel bedrag te doneren aan AMO. Over
het jaar 2019-20 hebben zij dan ook een substantiële bijdrage geleverd, waarvoor dank.
- De meerwaarde voor het Brandpunt zelf is bewustwording door samenwerking op
thema’s als duurzaamheid, groei-economie, diversiteit, cultuur en religie.

Werkgroep PR en communicatie
Algemeen
- Er zijn regelmatig artikelen en verslagen op de website van ABaCus geplaatst.
- De geplande donor-dag is niet doorgegaan als gevolg van de corona-beperkingen.
- Eind december 2020 is een algehele update gestart van onze website. Dit betreft zowel
inhoud als vormgeving (aantrekkelijk, duidelijk en gebruiksvriendelijk).

Holland Ghana dag
- Op 28 november 2020 is er een Ghana bijeenkomst via MS Teams geweest. Deze werd
georganiseerd door het Holland-Ghana platform samen met Wilde Ganzen. Met ruim 40
deelnemers zijn er ervaringen uitgewisseld en contacten gelegd. O.a. met een school
voor timmerlieden, die mogelijk in de AMO werkplaats zouden kunnen werken of stage
lopen.

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.
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Toelichting op balans
Eigen vermogen stichting
- Het eigen vermogen is een reserve voor toekomstige ondersteuning van projecten.
Gereserveerd voor auto
- Er diende 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.
- De auto is in 2020 aangeschaft; reservering hiervoor gebruikt.
Gereserveerd voor training aan leerkrachten
- In 2017 is er een project opgestart om extra opleiding aan leerkrachten in Ghana te
geven. Hiervoor heeft fondsenwerving plaatsgevonden in 2017.
- In 2018 zijn de eerste drie Nederlandse vrijwillige leerkrachten die in Ghana zijn
geweest, hierdoor gedeeltelijk financieel ondersteund.
- In 2019 is een Nederlandse vrijwillige leerkracht financieel ondersteund en is er van
twee fondsen geld ontvangen voor deze training; het restant van deze bijdrage is
opgenomen in de reservering.
-

In 2020 is er een Nederlandse vrijwilliger naar scholen in Ghana geweest.

- In 2020 zijn er twee lokale(Ghanese) trainers aangenomen.
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.
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Winst- en verliesrekening
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