JAARVERSLAG 2017
13-5-2018

Stichting Holland Bolga Support
Hildo Kropplein 21
1019 EE Amsterdam
info@hollandbolgasupport.nl
www.hollandbolgasupport.nl
06 54 990451

Inhoud

Voorwoord van de voorzitter......................................................2
1. Verslag van het bestuur ........................................................3
1.2 Activiteiten ...........................................................................4
2. Toekomst ..............................................................................8
2.1 Activiteiten 2018...................................................................8
3. Organisatie ............................................................................9
4. Jaarrekening ..................................................................... 10
4.1 Toelichting bij jaarrekening................................................10
5. Begroting 2018 ....................................................................11
5.1 Toelichting bij begroting....................................................11
6. Tenslotte ........................................................................... 12

1

Voorwoord van de voorzitter
Een jongen zittend op een plank terwijl een andere jongen de plank aan het zagen was. Dat was een
van de eerste beelden die ik aantrof in Bolgatanga. Ik snapte het niet zo goed, had die jongen nou
niets te doen of was hij gezellig aan het kletsen? Al spoedig bleek dat hij als lijmtang fungeerde, want
die hadden zij daar niet. Hij was het instrument.
De meubelmakerijen, die zich vaak langs de kant van de weg gesetteld hadden, bestonden uit zelf
getimmerde werktafels en als ze geluk hadden een golfplaten dak boven hun hoofd voor de
schaduw. Je zag er altijd wel een groepje jongeren die het vak wilden leren. Zij zijn de hulpjes van de
eigenaar, die vaak voor wat eten of een hele kleine vergoeding de baas assisteerden. Na een of
twee jaar verlieten de meesten hun baas om hun eigen bedrijf te beginnen om zelf geld te kunnen
verdienen. Met een hamer, wat spijkers en een schaafje beginnen ze de start vol goede moed.
Vechtend tegen de concurrentie, zonder geld en te weinig know how, redden ze het soms wel, maar
vaak niet om hun hoofd boven water te houden.
Hito Bernard Atanga, eigenaar van een meubelmakerij, tevens onderwijzer van een middelbare
school, en alleskunner, zag deze problematiek van werkelozen en/of ongeschoolde jongeren in zijn
stad en wilde hier wat aan doen. Door een aanvraag te doen bij een Nederlandse stichting probeerde
hij steun te krijgen om dit probleem op te lossen om zo jongeren een goede toekomst te kunnen
bieden.

In 2012 ontmoette ik (uitgezonden door die Ned. Stichting) voor het eerst Hito: een enthousiaste,
nieuwsgierige en vindingrijke ondernemer. We hebben veel uitgewisseld en in 2014 hebben we
samen een workshop gehouden voor de eigenaren van de meubelmakerijen, waaruit nieuwe
meubelontwerpen ontstonden, die door de bevolking met veel enthousiasme werd ontvangen. In de
tussentijd had Hito een prachtig businessplan geschreven wat in Nederland goed was ontvangen. Er
wordt een collectief opgericht “Lifestyle Artisans”, die bestaat uit een grote groep meubelmakers. Zij
willen gezamenlijk een trainingscentrum opzetten om jongeren het ambacht te leren en tevens de
bazen van de bedrijven bij te scholen om zo de jongeren in de praktijk meer kennis door te geven.
Alle ideeën waren vrij ver uitgewerkt toen plotseling de samenwerking, en daarmee de
ondersteuning, tussen de Ned. Stichting en hen door reorganisatie onverwacht werd beëindigd. De
mensen van Lifestyle Artisans waren zwaar gedesillusioneerd.
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Alle positieve energie die was ontstaan vanuit de eigen bevolking mocht niet verloren gaan en wij,
het bestuur, die alle drie gewerkt hebben in Bolgatanga, besloten om dit project voort te zetten met
onze eigen Stichting Holland Bolga Support om de jongeren in Bolgatanga een kans te bieden voor
een betere toekomst.

Jaarverslag.
1. Verslag van het bestuur
Op 8 mei 2017 is onze stichting opgericht met als doel het houtbewerkers collectief Lifestyle
Artisans in Bolgatanga, Noord Ghana, financieel, materieel en moreel te ondersteunen. Alle drie de
bestuursleden zijn meerdere keren in Bolgatanga geweest voor advieswerk aan de meubelmakers
aldaar. Eerst in het kader van de Pum ondersteuning en later via de nieuwe Stichting Holland Bolga
Support.
Tijdens deze eerdere bezoeken heeft de Lifestyle organisatie haar eerste vorm gekregen dankzij de
tomeloze inzet van Hito in Bolgatanga, de voorman van de Lifestyle groep, en in eerste instantie met
de steun van Nederlandse Pum medewerkers.
Echter in 2016 beëindigde de Pum organisatie abrupt de ondersteuning van het project in
Bolgatanga. . Hoewel het project al in een ver gevorderd stadium was, het collectief Lifestyle al veel
had geinvesteerd en Lifestyle organisatorisch opgezet was - ook conform de eisen van de Pumbesloot Pum de ondersteuning van het project verder niet te continueren.
Het Lifestyle collectief voelde zich in de steek gelaten. Zij waren zeer teleurgesteld en hun
vertrouwen was danig geschaad.
Wij, de bestuursleden van Holland Bolga Support, waren ook zwaar aangedaan en besloten om met
een eigen stichting het project voort te zetten. Met het oprichten van de Holland Bolga Support
stichting willen we zo de steun aan Hito en zijn groep voortzetten, met het doel te werken aan een
kwalitatief en levensvatbare meubelmakersbranche ondersteund door een goed georganiseerd
leerlingstelsel binnen verantwoorde arbeidsverhoudingen.
Hito Bernard zag hoe vele jongeren als leerling bij timmerbedrijven gingen werken. De bedrijven zelf
hebben niet de capaciteit om hun zaak goed te financieren,waardoor de jongeren niet betaald
worden. Bovendien is er geen tijd en geld om deze jongeren gedegen op te leiden in het timmervak.
Ook voor het leren van de vaardigheden een eigen bedrijf op te zetten is geen ruimte.
De meeste bedrijven produceren de zelfde soort ontwerpen met weinig orginaliteit en kwaliteit. De
klanten uit Bolgatanga gingen vaak op zoek naar andere regionen om kwalitatief betere meubels te
kopen.
Deze neerwaartse spiraal die nu heerst in Bolgatanga wil Hito Bernard tegengaan door de jongeren
hoger onderwijs te geven in theorie en praktijk van het zelfstandig ondernemen, de toekomstige
timmerlieden nieuwe ideeën en vakvaardigheden mee te geven, hun activiteiten zo te organiseren
dat ze duurzaam zijn en een netwerk te creëren om de meubelbranche in Bolgatanga en omgeving
levensvatbaar te maken. Het creëren van werkgelegenheid is des te meer van belang omdat het
noorden van Ghana een hoog percentage van werkeloosheid kent vergeleken bij de rest van het
land.
Om te kunnen starten hebben we ieder een bijdrage van €1000,- ingelegd . Daarmee heeft een van
ons (Willem Heuperman , secretaris ) een bezoek kunnen afleggen in Bolgatanga . Hoofddoel van het
bezoek was de schade die door het rücksichtlose stoppen met het project door PUM was ontstaan te
inventariseren en het vertrouwen te herstellen: de Lifestyle Artisans groep was als groep
uiteengevallen en had haar hoop grotendeels verloren. Naast het herstel van het moreel van Lifestyle
moesten er goede afspraken gemaakt worden en allerlei organisatorische zaken op nieuw geregeld
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worden. Hij werd met veel enthousiasme onthaald en hij kwam met vertouwenwekkende verhalen
terug.
Verder zijn alle startkosten, zoals de notariskosten en de inschrijvingskosten Kamer van Koophandel,
van het ingelegde geld betaald.
We wilden snel van start gaan om Lifestyle bij te staan bij het ontwikkelen van het trainingscentrum
en om de positieve energie te behouden.
Nadat we in oktober een voorlopige website hebben gemaakt, hebben we in november en december
donaties gevraagd aan vrienden en kennissen.
Ons doel was €4000,- binnen te halen voor het einde van 2017 , zodat we daarmee de bouw van een
voorlopige lesruimte als trainingscentrum konden bekostigen, en vervolgens het opstarten van het
lesgeven in het trainingscentrum voor de eerste paar maanden konden financieren. Dit is ons gelukt!
We hebben daardoor een goede doorstart kunnen maken.
Daarnaast hebben we Prestacion benaderd, een bedrijf dat fondsen werft voor goede doelen. Wij
werken met hen samen voor het verkrijgen van bijdragen van fondsen om de financiele middelen te
verkrijgen de doelstelling van de stichting te realiseren.
Inmiddels heeft de Holland BolgaSupport stichting de ANBI status verkregen – met terugwerkende
kracht vanaf begin oktober 2017.

1.2 Activiteiten
De belangrijkste activiteiten die in 2017 zijn verricht zijn:
1. het oprichten van de stichting
De Stichting Holland Bolga Support is op 8 mei 2017 opgericht. Het bestuur bestaat uit :
Voorzitter, Mevr. M. H. Smit meubelmaker, lerares
Secretaris, Dhr. C.W. Heuperman. bouwkundig ingenieur
Penningmeester, Dhr H.de Groot,manager,ondernemer (tot 1 januari 2018)
Rond de jaarwisseling 2017/2018 heeft Henk de
Groot zijn bestuurslidmaatschap beëindigd
wegens persoonlijke omstandigheden. Sinds 5
maart 2018 hebben we een nieuwe
penningmeester gevonden in de persoon van
Harry Puts, econoom.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer: 68730209
Per 9 oktober 2017 hebben we de ANBI status
verkregen.
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2. het maken van een beleidsplan voor 2017-2018-2019
medio 2017 schreven we, na uitgebreid onderling overleg, het beleidsplan. Daarin hebben we 2017
benoemd als het jaar van de opbouw : opzetten, starten en uitwerken (verkrijgen ANBI status,
bouwen website, opbouwen eigen netwerk, samenwerking met Lifestyle Artisans) . In grote lijnen
kunnen we aan het eind van dit jaar stellen dat we daarin geslaagd zijn. Weliswaar hebben we de
financiële doelen die we in het beleidsplan stelden niet gehaald, maar ook met de beperktere
middelen hebben we de doelen voor 2017 in grote lijnen kunnen verwezelijken.
Het beleidsplan is voor ons in het Engels vertaald door Fiona Dove, directeur van Trans National
Institute.
Het beleidsplan staat op de website: www.hollandbolgasupport.nl/beleidsplan

3. bezoek aan Bolgatanga
Dankzij de stortingen van 1000 euro per bestuurslid konden we de reis naar Bolgatanga voor een van
de bestuursleden organiseren. W.Heuperman is in oktober twee weken daar geweest. Er waren de
nodige zaken te regelen, organiseren en te onderzoeken:
a.

Bankrekening regelen – ter plekke bleek dat, om een bankrekening bij een Afrikaanse bank te krijgen
het nodig is om in de plaats van de bank ingeschreven te staan bij de equivalent van de kamer van
koophandel. Dat brengt jaarlijkse kosten met zich mee. Inmiddels heeft Lifestyle een rekening bij de
Bank of Africa en is het goed mogelijk voor ons om overboekingen te doen vanuit Nederland.

b.

Het regelen over het bijhouden van de administratie met HitoBernard Atanga , de contact persoon. –
Hito is de initiator van het project, en zal gaan fungeren als directeur van het Lifestyle
trainingscentrum. Er zijn met hem afspraken gemaakt over de te voeren administratie op het gebied
van van financiën, lessen (tijden/programma/roosters), docenten, leerlingenabsenties en dergelijke.

c.

Wat zijn de kosten van lesruimte /materiaal en lessen – met Hito en een van de toekomstige
docenten (Ibrahim) is een uurprijs overeengekomen van het equivalent van 6 euro voor de docenten.
Tevens zijn vergoedingen vastgesteld voor de huur en elektra van de tijdelijke lesruimte die zie bevindt
tussen het woonhuis en de werkplaats van Hito.

d.

Defintieve lijst opstellen van welke bedrijven bij Lifestyle zijn aangesloten – in de loop van de twee
weken heeft W.Heuperman alle bedrijven bezocht die al eerder hadden laten weten mee te willen
doen. In de loop van de tweede week kwamen er nog enkele enthousiaste meubelmakers vragen of ze
er ook bij mochten. Uiteindelijk resulteerde dat in de lijst van 36bedrijven die terug te vinden is op de
website : www.hollandbolgasupport.nl/lifestyle-artisans/

e.

Hoe gaat het beoordelen van de leerlingen en hoe wordt de aan- en afwezigheid gecheckt – met Hito
is besproken waar op gelet moet worden. Voor het beoordelen moet nog een systeem danwel aanpak
ontwikkeld worden.

f.

Lijst maken van leerlingen per bedrijf – In principe kan elk aangesloten bedrijf een of twee van zijn
leerlingen opgeven voor de lessen in het trainingscentrum. Er zal een duidelijke lijst van leerlingen
worden bijgehouden, om te voorkomen dat het een vrijblijvende zaak is of je komt of niet.
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g.

Uitzoeken hoe het zit met het Assemblee, wie zijn er lid van, wat kost het lidmaatschap en wat doen
ze – De Assemblee is een organisatie in Bolgatanga waar meubelmakers zich bij konden aansluiten,
maar wij Nederlanders konden er niet echt achter komen wat dat nou inhield. Het leek te fungeren
als een soort vakbond. Maar intussen is de Assemblee van overheidswege veranderd: het is niet meer
mogelijk lid te zijn, en de taak is meer vergelijkbaar met een rijksinkoopbureau: als een kantoor of een
school meubels nodig heeft, verzorgt de Assemblee dat die meubels gemaakt worden. Het is voor de
Lifestyle leden dus wel belangrijk een goede verstandhouding met ze te hebben.

h.

les onderwerpen bespreken – in overleg is een lijst met de te behandelen onderwerpen opgesteld. Als
incidenteel andere docenten komen (bijvoorbeeld uit Nederland) kunnen projectmatig andere
onderwerpen aan bod komen.

i.

lesruimte bespreken – we hebben een bezoek gebracht aan een locatie aan de rand van de stad. Het is
een bouwkavel van circa 500 m2, waarop in een hoek een fraaie grote oude baobab boom staat. Op
die plek, die nu in eigendom is bij Hito, kan in de toekomst (2018? 2019?) een schoolgebouw met een
theorielokaal en een praktijklokaal gebouwd worden. Te denken valt ook aan showrooms annex
verkoopmogelijkheden van meubelwerk. Voorlopig kan het trainingscentrum bestaan in een ruimte
die naast de werkplaats van Hito is, zodat zijn werkplaats en zijn gereedschappen benut kunnen
worden voor praktijkonderwijs. Voor het gereedmaken van de ruimte is begroot dat er vierhonderd
euro aan bouwmaterialen nodig zal zijn. Meubilair zal verzorgd worden door de diverse bedrijven.

j.

uitzoeken hoe de situatie is met de technische school in bolgatanga. Is samenwerking mogelijk? –
over dit onderwerp is wel gepraat, maar tot een bezoek aan de school (een soort MBO school) is het
niet gekomen. Enkele lifestyle leden hebben hun opleiding aan deze school genoten, maar in het
algemeen heest de teneur dat de school op z’n gat ligt. Alle machines die ze daar hebben werken niet
(meer) en naar men zegt werkt de school erg commercieel, d.w.z., ze laten de leerlingen dingen
maken die de school daarna kan verkopen annex leveren omdat ze besteld zijn. Wellicht kan toch bij
een volgend bezoek van een van ons een oriënterend bezoek aan de school gebracht worden.

k.

Wat zijn in volgorde van urgentie de aan te schaffen middelen/gereedschappen? – deze vraag is nog
niet beantwoord. Voorlopig volstaat het om enige lesmaterialen als schriften en schrijfmateriaal aan
te schaffen.

l.

Wie zijn de Ghanese leraren? – de lessen zullen gegeven worden door een viertal leraren. Deze leraren
hebben deels onderwijservaring en deels ervaring als leidinggevende meubelmaker. Hito zal naast zijn
directeurschap ook een van de docenten zijn.

m. Hoe gaat in de toekomst het onderhoud van de machines gebeuren – dit is een heikel punt. Wellicht
kan dit in de toekomst worden meegenomen bij de lesonderwerpen, en kan het gegeven worden door
een van ons Nederlanders.
n.

Onderzoeken wat de rol van de Lifestyleboard kan zijn – naast het bezoeken van de meubelmakers
hebben we ook de boardmembers ontmoet. Het zijn er drie, en met alledrie zijn goede en duidelijke
gesprekken gevoerd over de opzet van het project. Ze hebben ook toegezegd de directeur bij te staan
in zijn werk.

o.

Juridische implicaties van het project onderzoeken – vanuit Nederlandse ogen bezien is dit een lastig
uit te voeren onderwerp in Ghana. Alles lijkt makkelijk en vanzelf te gaan, maar de tijd zal leren of dat
zo blijft. Wel is de Lifestyle Artisans groep ingeschreven in het plaatselijk register, hetgeen een
juridische status geeft. Tevens zal het nuttig zijn dat een van de boardmembers bij de belastingdienst
werkt.

Al met al heeft deze reis goede vruchten afgeworpen en zijn de relaties verder versterkt. Na het
bezoek is er via email en telefoon geregeld contact tussen Bolgatanga en Amsterdam.
Begin maart 2018 kunnen de lessen beginnen - op halve
kracht, d.w.z dat er twee groepen starten i.p.v van vier
groepen per week - dit om de lessen te kunnen
continueren met de huidige financiële middelen. Op dit
moment kunnen we, met de huidige middelen, deze
opzet financieel garanderen tot juni 2018. Zodra er meer
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geld binnen komt via fondsen kan het programma na juni voortgezet en uitgebreid worden.

4. het maken van een voorlopige website
Met het gratis programma Weebly hebben we in oktober een website in elkaar gezet, om te kunnen
gebruiken voor de eerste fondsenwerving. Dat lukte aardig, ondanks onze onbekendheid met het
websitebouwen. De voorlopige website heeft dan ook aan de verwachtingen voldaan.
5. het maken van een definitieve website
Voor een definitieve website moest meer uit de kast getrokken worden. We wilden een site waarop
donaties op eenvoudige wijze gedaan konden worden, en waar de teksten in zowel het Nederlands
als het Engels zouden staan. We hebben kontakt gezocht met een groep jonge websitebouwers die
naast hun reguliere werk hun kennis gratis ter beschikking stellen aan goede doelen instellingen. Zij
noemen zich ICT4free, en hebben ons in de persoon van Wouter Schutte geholpen een website te
bouwen met Wordpress. In 2017 hebben we intensief geworsteld met Wordpress en uitgebreid
gebrainstormd over hoe we de website wilden hebben. Dat kostte veel tijd, waardoor in 2017 de site
nog niet openbaar werd. Begin 2018 (21 februari) is die website uiteindelijk gelanceerd :
www.hollandbolgasupport.nl met daarbij het emailadres info@hollandbolgasupport.nl
6. fondsenwerving
Toen rond 1 november de voorlopige website toonbaar was, hebben wij (de drie bestuursleden) onze
persoonlijke netwerken – vrienden, familie en relaties – aangeschreven met een verzoek om
financiële steun. In november en december is langs deze weg 4.040 euro binnengekomen! We
hebben daarmee de bouw van het voorlopige leslokaal kunnen financieren, en kunnen daarmee
bovendien enkele maanden garanderen dat de lessen kunnen plaatsvinden. In januari is bovendien
meer geld binnengekomen, voor een groot deel ook dankzij de gulle bijdragen bij het vieren van een
huwelijk.
Om te voortgang te kunnen garanderen moeten er in 2018 andere inkomsten gaan komen. Daarom
is eind 2017 contact gezocht met de heer W.Bos van Prestacion – non-profit projectmanagement. Zij
zullen voor ons de fondsenwerving gaan doen in 2018.
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2. TOEKOMST
In 2018 zullen we na het “jaar van de OPBOUW”, zoals in het beleidsplan genoemd, het jaar van “DE
START” (lesgeven, systeemuitwerking, fondsenwerving) gaan beleven. Bij het schrijven van dit
jaarverslag in maart 2018 zijn de eerste lessen in Bolgatanga reeds gegeven – en wel met zoveel
vreugde en enthousiasme dat naast de leerlingen ook steeds weer eigenaren van de werkplaatsen,
leden van de Lifestyle groep, erbij komen zitten. Zo kan het trainingscentrum uit gaan groeien tot
leer- en ontmoetingsplaats, waarbij de Lifestyle Artisans groep zal gaan uitgroeien tot meubelmakers
community en misschien uiteindelijk wel de rol van vakbond gaat vervullen.
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2.1 ACTIVITEITEN 2018
Om 2018 tot een goed einde te brengen zal het verwerven van fondsen het allerbelangrijkste zijn.
Daarvoor zullen we voor een groot deel afhankelijk zijn van Prestacion. Met grootst mogelijke spoed
moeten alle benodigdheden en gegevens aan hen geleverd worden zodat ze aan het werk kunnen
voor ons.
Vooruitlopend op een succesvolle fondsenwerving zullen we verder ons bezig moeten houden met
de planvorming voor de bouw van een nieuw trainingscentrum. Daar moet met Lifestyle over worden
overlegd om te komen tot een programma van eisen. Vooralsnog wordt gedacht aan een praktijk- en
een lesruimte, wellicht nog uit te breiden (nu of in de toekomst) met winkel- en materiaalopslag
ruimten.
Overleg met Lifestyle alleen per internet en de telefoon zal niet voldoende zijn om goed zicht te
houden op de activiteiten en om in goede samenspraak tot planvorming te komen – in de loop van
2018 zullen minimaal twee reizen naar Ghana gemaakt moeten worden door een bestuurslid. Die
reizen kunnen dan natuurlijk direkt ook benut worden om de lesprogramma’s verder te ontwikkelen
en om projecten te doen en lessen te geven. Als er voldoende middelen binnenkomen – zoals in de
begroting gesteld – kan er ook nog een keer een externe deskundige gestuurd worden om gericht les
te geven in onderwerpen waar dan behoefte aan is.

3. ORGANISATIE
Het bestuur bestaat in 2017 uit:
Voorzitter: Mevr M.H.Smit, meubelmaker en lerares
Secretaris: Dhr C.W. Heuperman, bouwkundig ingenieur
Penningmeester: Dhr H. de Groot , manager en ondernemer
H. de Groot Is wegens persoonlijke omstandigheden per 1 januari 2018 gestopt. Per 5 maart 2018
heeft dhr. H. Puts, econoom, het penningmeesterschap overgenomen.
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Het bestuur is onbezoldigd en onafhankelijk en heeft geen werknemers in dienst. Zoveel mogelijk
wordt voor speciale vakkennis - zoals bijvoorbeeld het ontwerpen van een logo - een beroep gedaan
op de vrijwillige inzet van vrienden en kennissen.
Adres : Hildo Kropplein21 , 1019EE Amsterdam Telefoon 06 54990451
Email: info@hollandbolgasupport.nl
Website: www.hollandbolgasupport.nl
Kamer van Koophandel nr: 68730209
RSINnr: 857566635
ANBI status sinds 9 oktober 2017
Referenties:

de heer Henk Kip (die voorheen ook voor de PUM in Bolgatanga was). Hij werkt als
coördinator/technisch adviseur voor Houtdatwerkt (www.houtdatwerkt.nl), de
uitvoerorganisatie van Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie SSWT.
Privé adres : Henk Kip - Gielinklaan 6 - 7091 VV Dinxperlo - 06-30276958
Houtdatwerkt - Postbus 24 - 1400 AA Bussum henk@houtdatwerk.nl
Mevr. Fiona Dove, directeur van Trans National Institute TNI te Amsterdam, www.tni.org. de
Wittenstraat 25, 1052 AK Amsterdam, fdove@tni.org, tel. 0031 206626608

4. JAARREKENING
Stichting Holland Bolga Support Jaarrekening 2017
2017
Inkomsten
schenkingen
leningen bestuur

€ 4.040,00
€ 3.000,00

Totale Inkomsten

€ 7.040,00
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Bestedingen
oprichtingskosten
reiskosten
bankkosten
overgemaakt naar Bolgatanga
saldo

€ 583,00
€ 2.177,00
€ 93,00
€ 556,00
€ 3.631,00

Totaal Bestedingen

€ 7.040,00

Activa
vaste activa
vlottende activa
bank

€ 0,00
€ 0,00
€ 3.631,00

Totale Activa

€ 3.631,00

Passiva
eigen vermogen
leningen bestuur

€ 631,00
€ 3.000,00

Totale Passiva

€ 3.631,00

4.1 TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING
bestedingen:
-

de oprichtingskosten zijn samengesteld uit notariskosten, kosten inschrijving bij kamer van
koophandel en aanschaf van het fondsenboek

-

de post reiskosten betreft de reis van W.Heuperman naar Bolgatanga in oktober 2017:
vliegticket, visumkosten, injecties, hotel, binnenlands vervoer, en lokale internetkosten

-

de post bankkosten bestaat uit de kosten van de ABN rekening en de kosten van webhosting

-

de overboeking naar Bolgatanga bestaat uit twee bedragen: 400 euro voor het afbouwen van
de tijdelijke lesruimte, en 154 euro voor de inschrijving bij de Ghanese kvk van Lifestyle
Artisans.

5 BEGROTING 2018
Stichting Holland Bolga Support Begroting 2018
Bestedingen
kosten stichting
gereedschappen

€ 500,00
€ 5.000,00
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leermiddelen
educatie en organisatie
onderwijskosten
eerste deel bouwkosten nieuw trainingcentrum

€ 3.000,00
€ 500,00
€ 22.000,00
€ 30.000,00

Totaal Bestedingen

€ 61.000,00

Inkomsten
bijdragen vanuit fondsen, parrticulieren en/of
bedrijven

€ 61.000,00

Totaal Inkomsten

€ 61.000,00

5.1 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING
- kosten stichting is samengesteld uit bankkosten, abonnementen en onderhoudskosten website
- kosten gereedschappen zijn voor de aanschaf van gereedschappen in Ghana ten behoeve van de
aldaar te geven lessen
- kosten leermiddelen is bedoeld voor de aanschaf van tablets, schriften en schrijfgerei
- educatie en organisatie kosten zijn bedoeld voor het hebben van Wifi op de plek van het
trainingscentrum, en de jaarlijkse kosten voor de inschrijving van Lifestyle Artisans bij de kvk te
Bolgatanga
- voor de post onderwijskosten is uitgegaan van 12 lesuren per week in 2018. De lessen worden
gegeven door lokale docenten die mogen rekenen op ondersteuning van Nederlandse deskundigen.
- de bouwkosten voor een nieuw trainingscentrum zijn voorlopig begroot op 80.000 euro. Het
grootste deel daarvan zal in 2019 nodig zijn – voor 2018 is 30.000 euro begroot

6 TENSLOTTE
We kijken tevreden en met voldoening terug op 2017. Het is gelukt om de boel op gang te brengen.
De Lifestyle mensen in Bolgatanga voelen zich door ons gesteund: het trainingscentrum is hun
project, wat wij helpen te realiseren en te bestendigen. Doordat we van vrienden en kennissen de
eerstevierduizend euro hebben binnengehaald, is het voorlopige leslokaal voor het
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trainingscentrum begin 2018 gemaakt, is lesmateriaal aangeschaft en zijn de lessen op 5 maart
2018 begonnen.
Met het geld dat de stichting nu heeft, kan de steun aan het trainingscentrum tot eind juni worden
voortgezet. Voor eind juni hopen we nieuwe inkomsten / bijdragen te hebben, zodat we deze
enthousiaste groep meubelmakers kunnen blijven steunen in het realiseren van een toekomst voor
jongeren met een ambacht.

en onze ware ambassadeurs zijn natuurlijk de Lifestyle Members
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