Jaarverslag 2019

Stichting Heart4Ghana is begin 2018 opgericht en verkeerde in 2018 in de opstartfase.
Door uitstel van het financiële boekjaar, is ook het jaarverslag automatisch uitgesteld.
Dit jaarverslag beslaat dus een deel van 2018 en geheel 2019.

Bestuur
Normen van goed bestuur
Heart4Ghana hecht grote waarde aan maatschappelijke verantwoording en wil de
besturing dan ook afstemmen op wat binnen de goede doelen branche van ons verwacht
wordt.
Juridische structuur
Heart4Ghana is een stichting en wordt bestuurd door een vrijwillig bestuur bestaande
uit een voorzitter, secretaris en penningmeester aangevuld met algemene leden. Het
stichtingsbestuur opereert onafhankelijk van de donors, sponsors en andere
belanghebbenden. Bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen
compensatie voor hun werk als bestuurslid. Zij mogen wel onkosten, gemaakt tijdens
het bekleden van de functie, declareren onder overlegging van bewijsstukken voor de
gemaakte kosten aan de penningmeester.
Samenstelling bestuur
Mw. W.R.J. Dijkhuizen
Mw. I.J. Bergenhenegouwen
Vacant
Mw. A. Teke- Teunissen

in de functie van
in de functie van
in de functie van
in de functie van

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid

Het operationele management van de stichting ligt in handen van de voorzitter. Naast
het dagelijks bestuur is de voorzitter belast met het schrijven van het jaarverslag voor de
achterban.
Alle baten en lasten worden door de penningmeester nauwkeurig bijgehouden. Alle
betalingen moeten worden goedgekeurd door de voorzitter en de penningmeester.
Daarnaast is de penningmeester belast met het opstellen van de jaarrekening. Deze
wordt ieder jaar tijdens de algemene jaarvergadering goedgekeurd en vastgesteld.
In 2018 is een uitgesteld boekjaar aangevraagd en goedgekeurd. Het eerste financiële
boekjaar is 2019. Ieder volgend financiële boekjaar eindigt op 31 december. Binnen 3
maanden na afloop van het boekjaar worden de jaarverslagen gepubliceerd op de
website van de stichting.

Vergaderingen
In 2018 hebben 2 vergaderingen plaatsgevonden en in 2019 heeft het bestuur 3 x
vergaderd middels Skype of WhatsApp. Het bestuur heeft in dit jaar de volgende
besluiten genomen:
- Goedkeuren meerjarig beleidsplan 2018-2022
- Vaststellen aanstellingsbeleid
- Vaststellen huishoudelijk regelement
- Vaststellen meldprotocol misbruik
- Goedkeuren en vaststellen Privacy verklaring
- Aftreden van secretaris
- Opzegging samenwerking met Heart4Ghana NGO in Ghana
- ANBI registratie
- Aanmelding CreAim

Organisatie
Missie en Visie
Onze missie is om vanuit een Christelijke levenshouding een duurzame en
verantwoorde ontwikkelingssamenwerking te bereiken in het noorden van Ghana.
Stichting Heart4Ghana heeft een integere en duurzame samenwerking met lokale
partners voor ogen waarbij het gebruik van lokale kennis en vaardigheden concreet
ingezet zal worden voor het bereiken van maatschappelijke, economische en missionaire
doelen.
Tevens wil zij haar bezoekers (vrijwilligers, stagiaires, reizigers, etc.) inspireren door het
delen van deze lokale kennis en ervaringen en hen te begeleiden in het toepassen
hiervan in hun eigen leven. Daarnaast wil zij hen aanmoedigen om te participeren in de
lokale en culturele gebruiken van de regio om zo een integrale en verantwoorde
samenwerking te verkrijgen.
Alle activiteiten van Stichting Heart4Ghana moeten erop gericht zijn om (kleine)
ondernemers in de regio te voorzien van werkgelegenheid. Tevens zal stichting
Heart4Ghana er op toezien dat lokale medewerkers een eerlijk en marktconform salaris
krijgen.
Kernwaarden
 Duurzaam
Vanuit Bijbels oogpunt zien wij duurzaamheid als de eerste grote opdracht die de
mens meekrijgt. “Wees vruchtbaar en heers over de aarde”. God heeft ons de
aarde gegeven om te onderhouden en te bewaren. We mogen zijn schepping
beheren en er over heersen. Door goed voor de aarde te zorgen, onze talenten in
te zetten en te werken, eren wij God. En behouden we de aarde voor toekomstige
generaties.





Inspirerend
“Heb God lief en je naaste als jezelf” is het onderliggende Bijbelse principe van
deze kernwaarde. Heart4Ghana wil zich hierdoor laten inspireren. We willen
onze liefde voor God laten zien aan onze naasten door ons met name in te zetten
voor de vrouwen in de regio, maar ook bij het ondersteunen van andere NGO‟s
om hun doelen te bereiken. Daarnaast willen we onze bezoekers, vrijwilligers en
stagiaires inspireren door de Ghanese cultuur en omgeving zodat zij op hun
beurt ook de Ghanezen zullen inspireren. Kennis uitwisselen en delen van
ervaringen staat hierbij centraal. We willen van elkaar leren in een gelijkwaardige
relatie.
Missionair
Als laatste zijn wij, Christenen, geroepen om discipelen te maken, we mogen in
ons dagelijks leven een licht zijn voor de mensen om ons heen. Heart4Ghana wil
naar plaatsen gaan waar het licht nog niet schijnt, waar men nog niet over
Christus gehoord heeft. Voornamelijk de Dagomba en Nanumba people groups
We willen ons licht laten schijnen in deze gebieden zodat Gods aanwezigheid
zichtbaar wordt onder deze mensen.

Doel en werkzaamheden van stichting Heart4Ghana
Het doel van de stichting Heart4Ghana is enerzijds het vanuit een missionaire roeping
in woord en daad getuige zijn van Jezus Christus onder Noord Ghanese vrouwen en
anderzijds door het aangaan van duurzame en verantwoorde samenwerking met lokale
partnerorganisaties in Noord-Ghana, hen te helpen bij het realiseren van hun
maatschappelijke, economische en/of missionaire doelstellingen en het verrichten van
alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
Stichting Heart4Ghana tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het aangaan van een intensieve samenwerking met de NGO Heart4Ghana. Eind
2019 is deze samenwerking stopgezet en is er een samenwerking aangegaan met
NGO Suhu Zangti Ghana (geregistreerd in Ghana);
- het opzetten, uitvoeren en monitoren van het Heart4Women microfinanciering
voor de Noord-Ghanese vrouwen;
- het inzetten van (professionele) vrijwilligers en/of stagiaires ter ondersteuning
van lokale partnerorganisaties;
- het financieel en/of materieel steunen van de NGO‟s maatschappelijke projecten
(in Ghana) zodat zij tot hun volle potentie kunnen groeien;
- het houden van toezicht op de projectdonaties van bezoekers (vrijwilligers,
stagiaires, reizigers) en op een duurzame en verantwoorde wijze besteding
hiervan;
- voorzien in de uitbetaling van lokale salarissen aan werknemers van onze partner
organisatie Suhu Zangti Ghana.

Strategie en beleid
Het jaar 2018 stond in het teken van „opstarten‟. De stichting verkeerde in een
opstartfase waarin de nodige administratieve zaken gewaarborgd dienden te worden.
De stichting is voornamelijk bezig gegaan met de aanvraag van de ANBI status. Deze is
begin 2019 aan de stichting toegewezen. Protocollen en beleid moesten worden
opgesteld en vastgesteld. Daarnaast heeft de stichting een jaarcontract afgesloten bij
CreAim voor de digitale (gratis) aanvraag van VOG‟s voor onze vrijwilligers en
stagiaires.
Tevens heeft de stichting vooral donaties en andere inkomsten doorgesluisd naar de
samenwerkingspartner in Ghana. De NGO in Ghana heeft dat globaal voor de volgende
doeleinden gebruikt:
- registratie(s) van NGO
- opzetten kantoor en PR activiteiten voor de NGO
- kosten voor voorbereiden, huisvesten en begeleiden van studenten/vrijwilligers
in Ghana
- salarissen lokaal personeel in Ghana
- sponsorgelden t.b.v. enkele vrouwen en kinderen (totaal 4)
- Heart4Women project – microfinancieringen (totaal 5)
- Heart4Women project – storytelling (twee groepen)
Doelen en Resultaten


Aanstellen van een directeur die het dagelijkse bestuur van de projecten in Ghana
zal managen
Vanwege enkele vacatures in ons stichting, heeft het bestuur vooralsnog geen
besluit genomen om een directeur aan te stellen. Het komende jaar wordt
geëvalueerd of de aanstelling van een directeur nu al nodig is of dat dit iets is
voor de toekomst. Momenteel is het dagelijkse bestuur prima vol te houden op de
manier zoals het nu geregeld is.



Oprichten van lokale NGO Heart4Ghana in Ghana zodat de Nederlandse
stichting op verantwoorde en duurzame wijze in Ghana kan opereren.
Eind 2018 is het registratie proces van de NGO in Ghana in gang gezet. Eind april
2019 waren alle documenten gereed en kon de NGO Heart4Ghana officieel
opereren. Echter door mismanagement van het initiële NGO bestuur, wanbeleid
en afpersing van 1 bestuurslid, heeft de stichting in Nederland besloten om de
samenwerking met NGO Heart4Ghana eind 2019 per direct te stoppen.
Meteen is er besloten om een nieuw bestuur samen te stellen van enkel vrouwen
en met dit bestuur is er een nieuwe NGO in het leven geroepen. De NGO Suhu

Zangti Ghana (Dagbani voor Hart voor Ghana). Eind 2019 is deze NGO officieel
geregistreerd en is de stichting een samenwerking met deze NGO aangegaan.


Intensieve samenwerking aangaan met minimaal 2 missionaire organisaties in
Ghana waarmee we gezamenlijk onze missionaire doelen kunnen behalen;
De bedoeling is dat de NGO in Ghana deze samenwerking aangaat. Begin 2018 is
er een samenwerking aangegaan met ICM in Tamale. Het doel was om samen
met hen vrouwen te onderwijzen in het opzetten van een eigen onderneming
vanuit Bijbelse waarden. Echter deze samenwerking is op niets uitgelopen. Mede
doordat de contactpersoon in Tamale overgeplaatst werd naar een ander district
en de nieuwe contactpersoon samenwerking niet zag zitten.
Wel is er een samenwerking met verschillende lokale kerkgemeenschappen
geprobeerd. Sommige zijn wederom op niets uitgelopen, anderen zijn goede
partners gebleken. Momenteel werkt de NGO samen met 2 pastors van de
Assemblies of God Church. Daarnaast zijn er contacten in de Rooms Katholieke
kerk, maar dit heeft tot op heden nog niets concreets opgeleverd.




We beogen een groei van het aantal sponsoren naar minimaal 25 zodat dit aantal
vrouwen empowered kan worden;
Opzetten van een women empowerment project binnen een agro culturele
setting;
Eind 2019 heeft er in samenwerking met een stagiair uit NL een evaluatie
plaatsgevonden over de huidige vorm van het sponsorprogramma
Heart4Women. Het jaar voorafgaand is gebleken dat er weinig animo is om
vrouwen te sponsoren. Mede doordat er weinig tot geen financiële middelen zijn
om te investeren in PR activiteiten in NL om dit programma meer op de kaart te
zetten, is deze insteek niet haalbaar gebleken. De stichting heeft een jaar lang
zitten „wachten‟ op sponsors. Dit afwachten heeft geleid tot improductiviteit
waardoor er uiteindelijk geen vrouwen geholpen konden worden met een
zelfstandige onderneming. De insteek van zoeken naar sponsoren bleek niet te
werken. De stichting heeft naar aanleiding van deze evaluatie besloten om geen
individuele sponsoring meer aan te bieden aan vrouwen. Wel worden er op
kleine schaal nog sponsorschappen gestart voor kinderen en jongvolwassenen
om hun opleiding te financieren. Voor het empoweren van de vrouwen is een
andere insteek gekozen.
In plaats van het individueel sponseren van een vrouw, richt de stichting zich nu
op groepen vrouwen. Enerzijds omdat een groep vrouwen meer mogelijkheden
heeeft om een rendabele onderneming te starten en anderzijds is een groep
vrouwen meer toekomstbestendig en dus duurzamer. De stichting sponsort nu

initiatieven gericht op vrouwengroepen die Suhu Zangti Ghana opzet en
monitort.
Eind 2019 zijn er twee vrouwengroepen gestart. Een groep van 5 vrouwen in
Sognaayili zijn gestart met een microfinanciering. Tweewekelijks komen zij bij
elkaar om een deel van de lening terug te betalen. Tijdens deze bijeenkomsten is
er ook ruimte voor een overdenking en een gezellig samenzijn.
De andere groep is gestart in Mbanaayili waar is begonnen met storytelling.
Momenteel komen er wekelijks ongeveer 12-15 vrouwen bijeen om te luisteren
naar een Bijbelverhaal. Op deze manier proberen we wederzijds vertrouwen op
te bouwen. In een later stadium zal dan gekeken worden of zij als groep een
onderneming kunnen opzetten. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld het houden van
bijen voor honing productie of het opzetten van een moringaplantage voor het
produceren van moringapoeder en -olie. Afhankelijk wat de mogelijkheden zijn
binnen hun gemeenschap zal hierin samen met de vrouwen gekeken worden wat
het meest rendabel en haalbaar is.
In 2020 beogen we een groei van het aantal te verstrekken microkredieten van 5
naar maximaal 10. De huidige kredieten worden na afbetaling verdubbeld.


We beogen een groei van het aantal vrijwilligers en stagiaires met maximaal 25
vrijwilligers of stagiaires per jaar;
In 2018 zijn er in totaal 2 vrijwilligers geplaatst in een lokale kliniek. In 2019 zijn
er geen vrijwilligers geweest maar wel studenten.
In totaal zijn er 7 studenten geplaatst bij organisaties in Tamale e.o. Ook zijn er 2
bezoekers geweest die the village experience hebben gedaan.
Aanmeldingen voor 2020 zijn veelbelovend. Geschat wordt dat er in totaal 11
studenten komen gaan in 2020. Helaas heeft het coronavirus het aantal
aanmeldingen doen afnemen. Vanwege het sluiten van grenzen is duidelijk dat in
ieder geval 4 studenten dit jaar gaan afhaken. Afhankelijk hoe lang deze crisis
duurt, zullen er wellicht meer studenten gaan afhaken.
Echter, door positieve ervaringen van de studenten hopen we deze groei volgend
jaar vast te kunnen houden. Er is momenteel ruimte voor 8 studenten per
periode. Dat is 16 studenten per jaar.
In 2019 zijn banden aangegaan met verschillende hogescholen voor het plaatsen
van studenten. We werken nu samen met de volgende partners:
Christelijke Hogeschool Ede – verpleegkunde
Haagse Hogeschool – verpleegkunde en V&D

Hogeschool Arnhem Nijmegen – V&D
UCLL (België) - Laboratorium
Water4Ghana (België) – Techniek
Incidenteel zijn er aanmeldingen van studenten vanuit andere hogescholen. De
samenwerking met onze partners houdt in dat zij actief stages via de stichting
promoten onder hun studenten. In december 2019 zijn er gastcolleges gegeven op
enkele hogescholen om zo de stichting onder de aandacht te brengen en in de
hoop dat meer studenten zich gaan aanmelden. Voorzichtig kunnen we zeggen
dat dit gelukt is.
-

Realiseren van duurzame financieringsstroom om de stichting financieel gezond
te houden
 Realiseren van automatische incasso mogelijkheid voor onze
donoren en sponsoren
Omdat we het sponsorproject gestaakt hebben, was dit niet de
eerste prioriteit. In 2020 zal alsnog gekeken worden of dit
noodzakelijk is.
 Zoeken naar bedrijven in Nederland die onze activiteiten zouden
willen sponsoren
Helaas is hier weinig tot geen aandacht naar uitgegaan, mede
doordat het bestuur belast is met vacatures waar alle aandacht
naartoe gegaan is.
 De rente van het micro-krediet programma van Heart4Women
project vaststellen naar marktconform (20%)
Met ingang van het verstrekken van de eerste leningen is dit
percentage in acht genomen.
 Financiële zekerheid wordt verkregen door minimaal 25 sponsoren
voor Heart4Women project en minimaal 25 vrijwilligers/stagiaires
per jaar aangezien zij automatisch doneren aan de stichting.
Zoals eerder vermeld wordt er niet meer ingezet op sponsoren,
maar juist meer op het werven van studenten en vrijwilligers. Met
een grotere nadruk op studenten aangezien zij een duurzamere
bijdrage kunnen leveren dan de meeste vrijwilligers. Vrijwilligers
worden nu alleen nog ingezet in „the village experience‟. In 2019 is
er een groei van 7 naar 11 studenten op jaarbasis. Deze groei hopen
we vast te houden.

Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleid
Stichting Heart4Ghana zal zich de komende jaren bezighouden met het opzetten van
projecten gericht op de verbetering van de religieuze en economische positie van de
Noord-Ghanese vrouwen.
Daarnaast zal zij mogelijkheden bieden aan stagiaires om zich op een van onze projecten
of bij projecten van partnerorganisaties in te zetten. Professionele vrijwilligers worden
ingezet in „The Village Experience‟.
Heart4Women project
Heart4Women maakt onderdeel uit van Stichting Heart4Ghana. Heart4Women stelt
zich als doel individuele vrouwen binnen hun eigen gemeenschap in hun kracht te
zetten zodat zijzelf en hun gezinnen betere economische vooruitzichten hebben door
middel van een microfinancieringsprogramma. Tegelijkertijd zullen deze vrouwen
pastoraal begeleid worden in hun Christelijke geloof. Hierin wordt de samenwerking
gezocht met de lokale kerk- en geloofsgemeenschappen.
De micro-financiering aan de vrouwen is bedoeld voor het opzetten van een kleine
onderneming of om een opleiding te starten. De vrouwen worden intensief begeleid en
gemonitord in hun onderneming en het krediet zal worden terugbetaald, waarna het
weer opnieuw in dezelfde vrouwen geïnvesteerd zal worden.
Vrijwilligers en Stagiaires
Onderdeel van ons beleid is het plaatsen van professionele vrijwilligers en stagiaires
binnen onze eigen projecten, maar ook bij die van partnerorganisaties. We willen deze
jonge mensen (ouderen zijn ook welkom) inspireren hoe het is om in een andere cultuur
te wonen en werken. En hen de ervaring van hun leven meegeven, die zij in een
multiculturele samenleving als Nederland heel goed kunnen gebruiken. Daarnaast
kunnen wij hun inzet goed gebruiken op de verschillende projecten. Op deze manier
kunnen we de kosten van personeel laag houden en dus bijdragen aan en financieel
gezonde stichting. Hierbij wordt goed in de gaten gehouden of de vrijwilligers niet de
„banen‟ van de lokale bevolking innemen. Dit is geenszins de bedoeling. De vrijwilliger
is er vooral om kennis op te doen binnen de eigen beroepsgroep en deze toe te passen
op de Ghanese manier.
Vrijwilligers en stagiaires betalen programmakosten. Deze kosten beslaan de kosten die
gemoeid gaan met de voorbereiding in Nederland, met onder andere trainingen bij
Stichting Muses, maar ook de begeleiding en supervisie ter plaatse. Een deel van de
programmakosten is tevens een donatie voor de projecten van de stichting. Iedere
vrijwilliger/stagiair steunt de stichting met een financiële bijdrage van €100,-. Deze zit
inbegrepen in de programmakosten. Verder worden alle lopende kosten en de lokale
salarissen van de begeleiders/supervisors in Ghana hiervan betaald.

Werven van gelden
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- Donaties;
- Sponsorgelden bedoeld voor Heart4Women project;
- Programmakosten van vrijwilligers/stagiaires; de programmakosten bestaat o.a.
uit €100,- donatie voor de stichting, kosten voor begeleiding en voorbereiding in
Nederland en lokale salarissen van begeleiders in Ghana.
- Fondsen en/of subsidies;
- Evt. andere baten uit activiteiten van de Stichting.
Management, organisatie en partners
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Voor verdere details verwijzen
we naar de notariële acte.
Begin 2019 heeft Mw. A.L. Venema bedankt voor de functie van secretaris. Deze functie
is tot op heden nog niet opgevuld.
Beschikken over het vermogen van de stichting
De penningmeester is belast met de financiële taak van de stichting. Tevens is de
voorzitter gemachtigd om alle taken van de penningmeester over te nemen indien
noodzakelijk. Zowel de penningmeester als de voorzitter hebben de mogelijkheid om
gelden van en naar de zakelijke rekening te boeken.

Financieel Jaaroverzicht

Balans

Privé
NL43TRIO0379256363
NL28TRIO2017626791 spaar
Debiteuren
Saldo

2018
Debet
Credit
0,00 920,18
1039,78
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00 319,60
1239,78 1239,78

2019
Debet
0,00
1574,52
1085,00
1245,00
0,00
3904,52

Winst en verlies rekening
Omzet
Voorbereidingsprogramma Nederland
Programma Tamale
Donatie algemeen
Donaties studenten/vrijwilligers
Sponsorprogramma's
Totaal Omzet

2018
100,00
570,00
1272,50
200,00
225,00
2367,50

2019
600,00
5505,00
892,80
600,00
1591,50
9189,30

Kosten
Computer en ICT
Advieskosten
Reklame/advertentiekosten
Nog te verdelen kosten NGO Suhu Zangti Ghana
Kosten geldopname Ghana
Bankrente en -kosten
Verdeelde kosten NGO Suhu Zangti Ghana
Kosten Muses
Koersverschillen
Overige algemene kosten
Totaal Kosten

2018
101,64
0
781,18
276,50
14,17
49,32
514,14
60,00
0
171,63
1968,58

2019
104,06
10,93
169,40
-276,50
73,58
135,07
6259,83
90,00
-1,33
0
6565,04

398,92

2624,26

Saldo

Credit
960,66
0,00
0,00
0,00
2943,86
3904,52

Dit jaarverslag is een evaluatie van het meerjarig beleidsplan opgesteld in 2018.
Wijzigingen in deze evaluatie worden per omgaande overgenomen in dit meerjarig
beleidsplan.
Dit jaarverslag is unaniem goedgekeurd door het stichtingsbestuur tijdens de algemene
jaarvergadering gehouden op 30 April 2020.
Namens het voltallige bestuur van Stichting Heart4Ghana

Voorzitter
Renalda Dijkhuizen

