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Voorwoord

Na een wereldwijd bewogen jaar waar de bewegingsvrijheid door de corona pandemie beknot werd 
en de communicatie als bijen via zoomen en trillingen door de lucht moest gaan, is het proces van 
ons project ondanks deze obstakels met stappen voort gegaan.
De doelen die we hadden voor dit jaar zijn grotendeels bereikt.
Bij het uitschrijven van de tweede meubelwedstrijd zijn nu ook de leerlingen van de school erbij 
betrokken met een opdracht  en eigen prijzen.
Na  een opbouwende discussie met het bestuur van Lifestyle Artisans  over verbetering van het 
onderwijs (zie verder in het verslag) en een zoomsessie met de leerlingen, is er besloten om meer 
praktijklessen te geven. Wat meer bij de belevingswereld van de leerlingen past. 
In het derde jaar  zijn de eerste 22 staats examens afgenomen . Daar zijn er 14 van geslaagd. Wat 
voor de eerste keer geen slecht resultaat (acht meubelmakers en  6 naaisters). Helaas hebben de 
kappers en wevers geen diploma behaald dit jaar.
Het heeft even geduurd voordat er een vorm is gevonden voor het opzetten van het project 
kredietverlening. Begin 2021 is er een start gemaakt met de meubelmakers. Het doel van dit project 
is bij te dragen aan de groei van onafhankelijkheid  van de groep Lifestyle  Artisans. (de aanzetters 
van het gehele project). Zie voor verdere toelichting hoofdstuk 2.3.
Het bamboe project is in 2020 in onderzoek fase.

Natuurlijk danken we onze donateurs die ons gesteund hebben, waardoor we dit toch nog hebben 
kunnen bereiken, ondanks dat het een zwaar jaar is geweest van o.a. de pandemie  We hebben uw 
steun nog steeds hard nodig om tot een onafhankelijke status te komen voor de groep Lifestyle 
Artisans.
 
Vriendelijke groeten,
Marijke Smit ( voorzitter)
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1. Wie zijn wij

Algemene gegevens 
Statutaire naam : Stichting Holland Bolga Support
Rechtsvorm: stichting met ANBI status 
Datum oprichting: 8 mei 2017 
KvK nr. : 68730209 
Bankrekening nr: NL50ABNA0247329193

1.1 Bestuurssamenstelling 
Het bestuur bestaat uit: 
Voorzitter: Marijke Smit 
Secretaris: Willem Heuperman 
Penningmeester: Dirk van Dissel 

Penningmeester Marianne Dijkman heeft besloten om uit het bestuur te gaan, zij kon het helaas niet 
rijmen met de werkzaamheden ernaast. Het bestuur bedankt Marianne voor haar bijdrage.
Dirk van Dissel heeft het penningmeesterschap overgenomen.
Het bestuur is onbezoldigd en onafhankelijk. 
Voor specialistische kennis wordt een beroep gedaan op vrijwilligers.

Referenties: Henk Kip, coördinator/technisch adviseur voor Houtdatwerkt, de uitvoerorganisatie van 
Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds timmerindustrie SSWT 
Mevr. F. Dove, directeur van Trans National Institute TNI te Amsterdam

1.2 ANBI
Stichting Holland Bolga Support is sinds haar oprichting aangewezen als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Conform de huidige wetgeving zijn giften en donaties aftrekbaar van de belasting.

1.3 Doelstelling Stichting Bolgatanga Support

 De stichting Holland Bolga Support werft  fondsen voor, en ondersteunt de werkzaamheden van 
Lifestyle Artisans.
Lifestyle Artisans is een samenwerkingsverband van een groep ambachtslieden rondom de stad 
Bolgatanga in het noorden van Ghana. De groep bestaat uit houtbewerkers, meubelmakers, wevers 
kappers, sieraden- en kleermakers en heeft d.m.v. financiële, organisatorische en morele steun van 
de stichting een aantal projecten opgezet.
Ze zijn begonnen met een school waar jongeren met minimale vooropleiding zich kunnen vormen tot
ambachtsman of  -vrouw. Het centrum leidt de jongeren op om in drie jaar een officieel 
staatsexamen te doen voor secondair onderwijs in een van de bovengenoemde beroepen De school 
ontvangt geen overheidssteun
Daarnaast verleent de Stichting Holland Bolga Support management ondersteuning aan Lifestyle 
Artisans voor het organiseren van de school en andere projecten op te zetten zoals het organiseren 
van een wedstrijd tussen de lokale meubelmakers 
Tenslotte verleent de Stichting ter plekke ook praktische educatieve ondersteuning. 

Alle werkzaamheden in het kader van de stichting worden onbezoldigd uitgevoerd. 
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2.  Activiteiten en Resultaten 2020

2.1  Meubelcompetitie

De meubelcompetitie  heeft voor de tweede keer plaats gevonden met onze steun.
In het jaar 2020 zijn er twee houtbewerkers wedstrijden georganiseerd: één voor de masters, 
meubelbedrijven van Lifestyle Artisans en één aparte voor de houtbewerkingsleerlingen van de 
school van Lifestyle Artisans.
– De opdracht voor  de meubelbedrijven is:  het namaken van een bestaand ontwerp van een 
stapelbare kruk,. Het aandachtspunt lag  hierbij op de kwaliteit van de kruk en de precisie  van het 
namaken van het ontwerp met vrije keuze van het materiaal en de afwerking.
– De  opdracht voor de leerlingen , een krukje (een ander ontwerp) waarbij het hier meer ging om de 
vindingrijkheid en het begrip voor de constructie van het ontwerp.
De jury bestond uit: de bazin van een naaiatelier, leraar van de school,  en een lid ven het bestuur 
van Lifestyle. Helaas konden wij , het HBS bestuur, niet als mede juryleden fungeren zoals het 
voorgaande jaar omdat het onmogelijk was om via foto’s de kwaliteit van de krukjes te kunnen 
beoordelen.

  
De kruk model masters meubelbedrijven                       kruk model  leerlingen

Vanwege de Covid heeft Lifestyle Artisans de wedstrijd met 63 deelnemers geheel zelfstandig 
georganiseerd.  Wederom werd het verloop en de uitreiking een groot succes.
De prijzen werden uitgereikt door de voorzitter van de Vereniging Van Houtbewerkers.
 

2.2 Nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs
Voor het eerst is er door Lifestyle Artisans aan drie opeenvolgende jaargangen les gegeven en heeft 
de derde, laatste klas in 2020 staatsexamen gedaan. Het slagingspercentage is 90% ( 8 van de negen 
deelnemende houtbewerkers studenten slaagden). Voor de naaisters (6  geslaagd) , wevers en 
kappers (0 geslaagd) is het slagingspercentage 65%.

Met het behaalde examen neemt de kans op de arbeidsmarkt toe: alle geslaagden hebben een 
betaalde baan verworven. 
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De geslaagden van de kleermakers                                    één van de geslaagden van de meubelmakers

Na de evaluatie van het huidige lesaanbod en na overleg tussen H.B.S. en Lifestyle Artisans, heeft de 
Lifestyle groep besloten onderdelen van het lesprogramma te herzien. Daarmee wordt ook beter aan
de behoefte van de studenten voldaan.

Zie voor het actuele onderwijsaanbod de website van HBS.
  
We hebben contact  gelegd  met de coördinator van het AMO programma ( stichting Abacus ) die een
werkplaats beheren in Abeotia- Nkawkaw, waar leermiddelen voor scholen worden ontwikkeld en 
gemaakt, die over het hele land worden verspreid. Zij bieden werk- en stageplekken aan de 
leerlingen en meubelmakers van Bolgatanga. Dit proces is nog in ontwikkeling.

2.3 Project Kredietverlening
In 2020 zijn de voorbereidingen begonnen om in 2021 het kredietverleningsproject te starten met de
Meubelmakers die aangesloten zijn bij Lifestyle Artisans. De eerste stappen staan beschreven op de 
website van HBS. 
Verdere details van het kredietverleningsproject volgen in de verslaglegging voor 2021.

Het project is nu een microkrediet geworden voor geselecteerde leden van Lifestyle Artisans.
Met onze gelden van fondsen, die we aan Lifestyle beschikbaar stellen, monitort HBS de beschikbare 
middelen aan Lifestyle. Lifestyle geeft de microkredieten aan de leden die geselecteerd zijn mee te 
doen aan het project. Die leden betalen driemaandelijks rente en het verleende kredietbedrag aan 
Lifestyle. Krediet en rente worden bekostigt door de meubelmakers uit de inkomsten van de verkoop
van de meubels die dankzij de kredieten gemaakt konden worden. 

 2.4 Website.
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website, waarbij de inhoud wordt geactualiseerd en de vorm 
wordt gemoderniseerd. Tevens zoeken we mogelijkheden om actuele ontwikkelingen en 
gebeurtenissen sneller te kunnen plaatsen – zowel vanuit Bolgatanga als vanuit Amsterdam.
Het streven is om medio 2021 de nieuwe website te lanceren.
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2.5 Fondsenwerving en donaties
Voor de fondsenwerving hebben we ons enerzijds gericht op particuliere donateurs en anderzijds op 
maatschappelijke organisaties en particuliere stichtingen.
Dit jaar hebben we donaties gekregen van  drie fondsen: Stichting Keerpunt Foundation, Looscofonds
en de Scheepstra Stichting . Daarnaast hebben we donaties ontvangen van vele particulieren.

De donatiemogelijkheden via de website zijn veranderd:

- Het contract  met internetbetaalservice Mollie is  eenzijdig beëindigd door Mollie;
- Op de nieuwe site zal Tikkie als betaalservice geïmplementeerd worden;
- Ook kan er via de bankrekening gedoneerd worden.

Aan allen onze dank.
Het totaal van de ontvangen gelden was evenwel ternauwernood  genoeg om te kunnen 
voortbestaan.

2.6  Kort overzicht plannen voor 2021
- Het betrekken van de ambachten wevers, kappers, sieraden- en kleermakers, bij meer 

activiteiten van Lifestyle Artisans;
- Het implementeren en begeleiden van de uitvoering van het kredietverleningsproject voor 

de meubelmakers door Lifestyle Artisans;
- De 3e competitie uitschrijven waaraan naast de meubelmakers ook de naaisters en wevers 

kunnen deelnemen met een eigen wedstrijd;
- Het ondersteunen van het komende staatsexamen voor de 3e klas van 

houtbewerkers/meubelmakers, kappers , wevers en sieraden- en kleermakers;
- Het op gang laten komen van onderwijsvernieuwing. Onderzocht moet worden of het 

mogelijk is om een of meer onderwijsdeskundigen als studie project daarheen te laten gaan.
Verder leven er verschillende ideeën over, die verdere uitwerking behoeven;

- Het project Bamboe wordt voorlopig vooruit geschoven tot het programma duidelijk is;
- Voortdurende aandacht voor fondsenwerving.
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3. Financiën 2020

3.1 Jaarrekening HBS: Resultaat

Ontwikkeling resultaat

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van minus 5.011 Euro tegenover een resultaat van
minus 7.673 Euro over de voorafgaande periode in 2019.
Ter analyse van het resultaat dient de volgende optelling die is ontleend aan de winst- en
verliesrekening.

Winst en Verlies rekening 

2020 2019

Resultaat

Fondsen en donaties 8.546 5.921

Verwervingskosten 1.414 803

Netto Inkomsten 7.132 5.118

Onderwijskosten

Onderwijsverlening 7.840 8.799

Overige onderwijskosten 1.298

Overige bedrijfskosten

Algemene kosten 802 2.694

Som der kosten 8.643 12.791

Bedrijfsresultaat -1.511 -7673
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3.2 Financiële positie

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo het 

verslagjaar per 31/12/2020 en is ontleend aan de balans

Financiële positie 2020 

Beschikbaar op lange termijn

Eigen vermogen 3.901

Vastgelegd op lange termijn

Werkkapitaal 401

De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de stichting

Opbouw werkkapitaal

Vorderingen 0

Waarde papieren 0

Liquide middelen 3.901

Totaal Vlottende activa 3.901

Af: reserveringen 3.500

Werkkapitaal 401

3.3 Balans

Jaarrekening 2020 2019

Balans per 31 december2020

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen 3.901 5.412

Waarde papieren 0

Totaal 3.901 5.412

Passiva

Eigen vermogen 3.901 5.412

Overige reserves
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3.4 Toelichting op de Jaarstukken  2020

De inkomsten zijn in 2020 ver achter gebleven bij waar we op gehoopt hadden. De uitbraak van de 
Covid pandemie lijkt daar veel invloed op te hebben gehad, en zoals te voorzien zal dat in 2021 ook 
het geval zijn. Via fondsen kregen we 7.775 euro binnen (netto 6.361) , en via de netwerken (familie, 
vrienden en relaties) van de bestuursleden hebben we in 2020 het bedrag van 771 euro binnen 
gekregen.

Dat we dit jaar hebben kunnen doordraaien met deze lage inkomsten is te danken geweest aan het 
saldo (5412 euro) dat we op 1-1-2020 op de bankrekening hadden staan, en aan de wisselkoersen 
van de Ghanese cedi t.o.v. de euro, die een voor ons gunstige uitkomst hadden.

Toelichting bij de bestedingen

Bestedingen / lasten: 

 Algemene kosten

Kosten stichting zijn geboekt onder de Algemene kosten. De post kosten stichting is bij de 
uitgaven 2020 iets lager gebleven dan begroot (802 uitgaven versus 900 begroot). In deze 
post zijn opgenomen: 

(1) De bankkosten (zowel de maandelijks weerkerende, als de kosten voor internationaal 
overboeken);

(2) De abonnementen (onderhoudsabonnement website en hosting abonnement website). Een 
mogelijke geringe stijging van bankkosten en abonnementen kunnen we dan opvangen.

 Toelichting specifieke kosten voor de onderwijsverrichting
Specificatie kosten onderwijsverrichting zijn:

Uitgaven onderwijs 2020 Besteed Begroot

Gereedschap 0 600

Leermiddelen 0 250

Organisatie Lifestyle 911 1.500

Educatie en gastlessen 4.811 8.000

Ondersteuning instructeurs 0 4.000

Wedstrijd 1.858 2.000

Staatsexamen 260 0

Totaal kosten 7.840 16.350
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(1) Voor de post gereedschappen was in 2020 600 euro begroot. Eerdere jaren werd deze post 
gevuld doordat instructeurs die Ghana bezochten gereedschappen meenamen naar 
Bolgatanga. Dit jaar is er echter – wederom door Covid – geen bezoek aan Ghana gebracht 
vanuit Nederland. De post is dus niet besteed;

(2) Voor de post leermiddelen geldt hetzelfde als hierboven beschreven voor gereedschappen. 
De post representeert de leermiddelen die de instructeurs meenemen naar Ghana voor het 
geven van de lessen ter plekke. Vanwege Covid is er geen bezoek gebracht. Begroot was er 
250 Euro. De post is niet besteed;

(3) De post organisatie Lifestyle bestaat uit maandelijks terugkerende kosten voor huur en 
energie van het leslokaal en kantoor. Gewoonlijk draagt onze stichting tweemaandelijks bij 
aan Lifestyle. Dit jaar 2020 viel de laatste termijn net in 2021 waardoor de begroting van 
2020 minder belast wordt. Begroot was er 1500, uitgaven waren 911 Euro;

(4) De kosten van educatie en gastlessen zijn dit jaar lager uitgevallen dan begroot – vanwege de
tegenvallende inkomsten hebben we wederom alleen het minimale standaard programma 
gedraaid. Bovendien heeft ook op deze post invloed gehad dat de wisselkoersen 
veranderden en dat we 1 termijn bijdragen pas in januari 2021 deden;

(5) De kostenpost wedstrijd is iets lager uitgevallen: de wedstrijd is lokaal georganiseerd en de 
beperkingen vanwege de Covid pandemie zijn in acht genomen bij m.n. de prijsuitreiking;

(6) Een kostenpost die we bij het maken van de begroting nog niet kenden, maar waar we met 
plezier aan bijgedragen hebben, zijn de kosten voor het doen van het staatsexamen. Hito 
heeft ter plekke geprobeerd realistisch in te schatten welke derdejaars leerlingen van huis uit
niet voldoende financieel ondersteund konden worden om het examen te betalen. Die 
kosten hebben wij op ons genomen. Voor de komende jaren zullen er meer 
examenkandidaten zijn, waaronder kleermakers, kappers, wevers en sieradenmakers, nu 
deze groepen zich bij Lifestyle hebben aangesloten. Begroot was er nul Euro, uitgave is 260 
Euro.

 Kredietverleningsproject
Aan het kredietverleningsproject voor de meubelmakers was in 2020 via een gespecificeerde 
donatie 3500 Euro toegewezen. Dit project is echter pas in 2021 van start gegaan. Voor de 
uitgaven van dit project is een reservering opgenomen in het overzicht van 2020. De inkomsten 
en uitgaven van het project zullen in 2021 worden afgehandeld.
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 de 1e jaars 
timmerleerlingen 2020

Dankwoord 

Zonder donateurs hadden we dit project niet kunnen doen, we zijn alle donateurs daar zeer 
dankbaar voor. 

Amsterdam, 30-06-2021
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