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Voorwoord 
Het jaar 2021 was een jaar van (re) organisatie, het uitbreiden van projecten en het maken van de 
nieuwe website. 
Door dit alles zijn er meer mogelijkheden ontstaan om te komen tot verzelfstandiging van de groep 
Lifestyle Artisans. 
Ook hebben we de fondsenwerver, Betty Jelier, gevonden die zich met hart en ziel gaat inzetten voor 
onze stichting. 
Dit jaar is het mini kredietproject gestart. Zie verder toelichting bestedingen.  
De groep Lifestyle Artisans groeit snel, vele ambachtslieden hebben zich aangesloten bij de groep, 
waardoor de saamhorigheid tussen de verschillende ambachten groeit. 
Negenentwintig leerlingen hebben zich aangemeld voor de staatsexamens. Allen zijn geslaagd - 25 
direct en vier in tweede instantie via een herkansing. Een positief totaal resultaat van !00%! 
De competitie is nu uitgebreid met de groep kleermakers die op eigen initiatief in samenwerking met 
Bernard Hito Atanga , de manager/directeur van Lifestyle, de organisatie op zich  hebben genomen 
welke uitmondde in een vrolijke en prachtige modeshow en prijsuitreiking. 
Het jaar 2021 speelde zich, net als 2020, voor een groot deel af onder de dreiging van Covid. Het was 
lastig om vanuit Nederland inzicht te krijgen in de mate van dreiging van de ziekte in Ghana, maar 
uiteindelijk kunnen we vaststellen dat er in de Lifestyle gelederen geen slachtoffers zijn gevallen. 
We kunnen met tevredenheid op dit jaar terug kijken. We hebben grotendeels onze doelen kunnen 
realiseren. Op financieel gebied hebben we in 2021 het weer net gehaald. Alle hoop is gevestigd op 
het jaar 2022, waarop we nu al kunnen zeggen dat we een positieve start op financieel gebied 
hebben gemaakt dankzij onze fondsenwerver, Betty Jelier. 
We willen alle donateurs wederom hartelijk danken voor hun donaties en gaan met een goed gevoel 
het nieuwe jaar in waarbij we uw steun natuurlijk niet kunnen missen om onze plannen voort te 
kunnen zetten. 
Vriendelijke groeten, Marijke Smit ( voorzitter) 
 
1.1 Wie zijn wij 
Statutaire naam : Holland Bolga Support 
Rechtsvorm: stichting met ANBI status 
Datum oprichting: 8 mei 2017 
KvK nr. : 68730209 
Bankrekening nr: NL50ABNA0247329193 
 
1.2 Bestuursamenstelling 
Het bestuur bestaat uit: 
Voorzitter: Marijke Smit 
Secretaris: Willem Heuperman 
Penningmeester: Dirk van Dissel 
 
Het bestuur is onbezoldigd en onafhankelijk. Voor specialistische kennis wordt een beroep gedaan op 
vrijwilligers. 
 
 Medewerker: Stefan Bos (Inventar.nl) die het onderhoud van de website doet. 
                           Betty Jelier, fondsenwerver 
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Referenties: Henk Kip, heeft gewerkt als coördinator/technisch adviseur voor Houtdatwerkt, de 
uitvoerorganisatie van Stichting Sociaal en Werkgelegenheidfonds timmerindustrie SSWT en is nu 
met pensioen. 
Mevr.Fiona Dove, directeur van Trans National Institute TNI te Amsterdam 
 
Er is regelmatig contact met de groep Lifestyle Artisans 
 
1.3 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. 
 
1.4 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. 
Lifestyle is met steun van Holland Bolga Support 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 management ondersteuning aan Lifestyle Artisans voor het 
organiseren van de school en het opzetten van andere projecten zoals het organiseren van 
wedstrijden in de verschillende ambacht groepen en het verlenen van microkrediet.. 
Alle werkzaamheden in het kader van de stichting worden zowel in Ghana als in Nederland 
onbezoldigd uitgevoerd. 

 
 

2.Activiteiten en resultaten 
 
2.1 Stageplekken Amo Programma 
Het contact met Henk Bosch , coördinator van het Amo Programma, om stageplekken te creeren, is 
als volgt verlopen: 
Henk Bosch met zijn compagnon hebben een bezoek afgelegd in Bolgatanga om te bespreken wat de 
mogelijkheden zijn voor de leerlingen van Lifestyle, om bij het Amo Programme stage te lopen en/of 
te werken in hun fabriek, die onderwijsmiddelen voor scholen maakt (o.a. houten klokken telramen, 
puzzels , alfabet, bouwdozen etc.) Helaas is dit niet van de grond gekomen. Het grote struikelblok is 
dat de fabriek te ver gelegen ligt van Bolgatanga. De leerlingen zouden dan te lang van huis weg zijn. 
 
 
2.2 mini kredietproject                              

Doel van het mini krediet project is en blijft dat de 
opbrengsten van het project moeten bijdragen 
aan de uiteindelijke verzelfstandiging van de 
LifeStyle school. De ambachtslieden in Bolgatanga 
moeten zelf de school kunnen gaan financieren en 
onafhankelijk worden van HBS. 
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De opbrengsten worden gemaakt via een lening aan de houtbewerkers voor het maken van meubels 
e.d.. (zie verder toelichtingen bij de bestedingen/financien). Het opstarten van dit project heeft veel 
tijd gekost voor het management team om alles in goede banen te leiden. 
 

2.3 Competitie leerlingen naaiateliers 

                                                         

                                                                        1e prijs                                2e prijs                            3e prijs 

Dit jaar zijn voor het eerst de leerling-kleermakers van start gegaan, 26 deelnemers hebben vol 
enthousiasme meegedaan. Samen met Bernard Hito Atanga , manager Lifestyle groep, hebben ze de 
organisatie op zich genomen wat uitmondde in een modeshow en de bekendmaking van de drie 
winnaars . 

Hun plan was om de gemaakte modellen naar Nederland te sturen, zodat wij ze als schenking aan de 
donateurs konden geven en eventueel hier konden verkopen. Doordat de prijzen zo hoog waren om 
het versturen is helaas dit plan tot nu toe niet doorgegaan. 

De wevers en de kappers zijn ook plannen aan het maken om deel te nemen aan de competitie voor 
het komende jaar. 

Om het mogelijk te maken dat iedereen mee kan doen, zijn  de kosten vergoed door Holland Bolga 
Support, zoals ook voorgaande jaren. Dat betreft met name materiaalkosten, maar ook de kosten 
voor de aanschaf en feestelijke uitreiking van de prijzen, de organisatie en de public relations. 
 
De meubelmakers hebben dit jaar niet meegedaan aan de competitie vanwege de werkdruk en de 
corona. 
 
2.4  Onderwijs 
Het schooljaar 2020/2021 is gestart met 11 eerste jaar leerlingen. Tijdens dit schooljaar zijn er vijf 
leerlingen afgevallen. In het schooljaar 2021/22 zijn de zes overgebleven leerlingen in het tweede 
jaar. Zij hebben erg veel aandacht nodig, daarom heeft Hito besloten om in deze ook onrustige covid 
tijden niet actief leerlingen te werven. Toch hebben drie jongens zichzelf aangemeld en zitten nu in 
het eerste jaar. Het derde jaar bestaat uit acht leerlingen. Het totaal aantal leerlingen is iets gedaald 
naar 17 leerlingen. 
Het aantal leerlingen van andere discipline die ondernemerslessen volgen zijn sterk gestegen naar 
over de honderd leerlingen. 
Het kredietproject heeft zoveel tijd qua organisatie gekost, met name voor Hito, manager van het 
project, dat er dit jaar geen verandering heeft plaats gevonden in het onderwijs.  
 
2.5 De website 
De website is vernieuwd qua indeling en lay out. 
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2.6 Fondsenwerving 
Toen we een webseminar van Stichting Partin volgden was daar Betty Jelier met een prachtige lezing 
over fondsenwerving. Naar aanleiding daarvan hebben we contact met haar gezocht en gevraagd of 
zij iets voor ons kon betekenen en dat wilde zij graag. Het  wisselen van fondsenwerver kostte enige 
tijd vanwege het overhevelen van alle administratie. Het  samenwerken met haar biedt een betere 
ondersteuning voor onze stichting. 
 
2.7 Plannen voor 2022 

 Het betrekken van de ambachten wevers, kappers, sieraden- en kleermakers en 
metaalbewerkers, bij meer activiteiten van Lifestyle Artisans. 

 het uitbreiden van het mini krediet project door middelen ter beschikking te stellen aan 
Lifestyle Artisans en ondersteuning te geven bij de uitvoering en rapportages. 

 De 4e competitie uitschrijven waaraan  de kappers, wevers  en sieradenmakers deelnemen. 
met een eigen wedstrijd. 

 Het ondersteunen van het komende staatsexamen feb/maart 2022 voor de 3e jaar leerlingen 
van houtbewerkers/meubelmakers, kappers, wevers, sieradenmakers, kleermakers en 
metaalbewerkers. 

 We gaan contact opnemen met een onderwijsdeskundige om meer kennis te vergaren en 
adviezen in te winnen. Mogelijk kan dit leidden tot het geven van trainingen of bijscholing cursus aan 
docenten.  

 Overleg met het bestuur van Lifestyle d.w.z. zorgen voor meer samenwerking en 
ondersteuning en verantwoordelijkheid van de Lifestyle groep. 

 de voorbereidingen van het bamboe project zullen dit jaar uitgevoerd worden.  
D.w.z.       gesprekken voeren met bamboe specialisten in Nederland en  Ghana.  

 Voortdurende aandacht voor fondsenwerving. 

 Er zal een Engelse versie van de website worden gelanceerd voor de Ghanezen en een 
infrastructuur worden gemaakt die het mogelijk maakt voor de deelnemers van Lifestyle Artisans 
data, informatie en lokaal nieuws op de website te plaatsen. 
 

3. Financieën  
 

3.1 Jaarrekening HBS: Resultaat 

 
Ontwikkeling resultaat 
 
De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van minus 6.275 Euro tegenover een resultaat van 
minus 1.511 Euro over de voorafgaande periode in 2020. 
Ter analyse van het resultaat dient de volgende optelling die is ontleend aan de winst- en 
verliesrekening. 
 

Winst en Verlies rekening 2021 
 
 

Resultaten 2021 2020 

   

Netto inkomsten Donaties 4.885 8.546 
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Provisie 605 1.414 

Bruto marge (bedrijfsresultaat stichting) 4.280 7.132 

   

Onderwijskosten   

Onderwijsverlening 6.651 7.840 

Overige onderwijskosten 1.584 113 

Overige bedrijfskosten   

Algemene kosten 1.055 690 

Credit project 1.265  

Som der kosten 10.555 8.643 

   

Bedrijfsresultaat -6.275 -1.511 

Financiële baten en lasten 0 0 

   

Resultaat -6.275 -1.511 

 
 

Financiële positie 

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo het 
verslagjaar en is ontleend aan de balans 
De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de stichting 
Financiele positie 2021 

Beschikbaar op lange termijn  

Eigen vermogen 735 

Voorzieningen 0 

Vastgelegd werkkapitaal 735 

 
Opbouw werkkapitaal   

Vorderingen   

Waarde papieren   

Liquide middelen 735 3.901 
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Totaal vlottende activa 735 3.901 

af: kortlopende schulden   

Werkkapitaal 735 3.901 

 
 

 

JAARREKENING 

Balans per 31 december 2021 

Activa 2021 2020 

Vlottende Activa   

Vorderingen   

Leningen -3.100  

Belastingvorderingen   

Waardepapieren   

Liquide middelen 735 3.901 

Totaal -2.365 3.901 

 

Passiva 2021 2020 

Papieren   

Overige reserves 735 3.901 

Voorzieningen   

Kortlopende schulden   

Overige schulden -3.100  

Overlopende passiva  3.500 

   

Totaal -2.365 7.401 
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3.2 Toelichting op Jaarverslag 2021 
De inkomsten zijn in 2021 ver achter gebleven bij de verwachtingen. Met name de gevolgen van de 
Covid pandemie lijken daar veel invloed op te hebben gehad.  
Via fondsen, familie, vrienden en kennissen van de bestuursleden kregen we 4.885 euro binnen aan 
donaties. 
Door de liquide middelen van totaal 3.901 euro die per 01-01-2021 op de bankrekening stond, over 
van 2020, en vier leningen van totaal 3.100 euro verstrekt door twee bestuursleden, waren we in 
staat het jaar door te komen. 
De wisselkoersen van de Ghanese cedi tegenover de Euro had een gunstige invloed op de kosten van 
de Stichting omdat de meeste uitgaven in Ghana plaatsvinden. 
In 2022 verwacht het bestuur een aanzienlijke verbetering aan de inkomsten kant. De 
onderwijskosten en algemene kosten zullen naar verwachting ongeveer gelijk blijven. 
De uitgave voor het mini credit project zullen aanzienlijk stijgen. Door nauwkeurige administratie en 
controle zullen naar verwachting ook de inkomsten stijgen en daarmee het doel van dit project  - de 
onafhankelijkheid van Lifestyle Artisans ondersteunen – dichterbij brengen en stap voor stap 
realistischer maken. 
 
Toelichting bij de bestedingen 
Bestedingen / lasten:  

- Toelichting specifieke kosten voor het onderwijs: 
1. Post onderwijs is in 2021 is lager dan in 2020: 6.651  versus 7.840. De verschillen worden 

toegeschreven aan het duidelijk boeken van de onderwijskosten en ten dele veroorzaakt 
door het koersverschil GHC – Euro; 

2. Post onderwijskosten is wel  veel hoger dan in 2020: 1.584 versus 113. In de kosten van 
2021 zijn de examenkosten opgenomen die naast de verhoging van de examen kosten 
zelf van staatswege, ook mede door het groter aantal leerlingen dat deelnam aan de 
examens wordt veroorzaakt; 

3. Ook de algemene kosten zijn verhoogd. Onder deze post is geboekt: 

 de bankkosten (zowel de maandelijks weerkerende, als de kosten voor internationaal 
overboekingen); 

 het abonnement hosting website bij Hostnet; 

 de onderhoudskosten alsmede de verbetering van de website; 
4. De post organisatie Lifestyle bestaat uit maandelijks terugkerende kosten voor huur en 

energie van het leslokaal en kantoor. Deze kosten worden tweemaandelijks geboekt als 
onderdeel van de onderwijskosten. 

 

- Nieuw in 2021 zijn de kosten van het mini krediet project van 1.285 Euro. Het mini krediet 
project is in februari 2021 van start gegaan met 6 geselecteerde ambachtslieden die het 
totale een bedrag van 1.285 Euro leenden van de Lifestyle Artisans organisatie. Het is een 
mini krediet project: de geleende gelden van 1.285 Euro met de looptijd van een jaar  
worden in februari 2022 – einde looptijd - terugbetaald plus de overeengekomen rente over 
die periode.  
Opgemerkt moet daarbij worden dat het bedrag van 1.265 Euro uitgegeven aan het mini 
krediet project hier conservatief nog is geboekt onder de bedrijfskosten.  
Als Lifestyle Artisans en haar leden hebben aangetoond naast het onderwijs ook dit project 
succesvol te kunnen beheren, kan deze post worden gespecificeerd onder de Financiële 



[2] 

baten en lasten en zal daarmee het bedrijfsresultaat positief beïnvloeden; 
 

- Gezien de beperkte inkomstenstroom van 4.280 Euro en de hoge uitgave van 10.555 Euro is 
er een negatief bedrijfsresultaat van minus 6.275 Euro.  

 
 
3.4 Dankwoord 
 

 
 
Deelnemers competitie kleermakers, de winnaars en de hoofdprijs, een strijkijzer. 
 
Wij willen iedereen hartelijk danken die ons project gesteund heeft. 


