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Toelichting op de jaarrekening.
Stichting Goed werk Ghana
Op 12 maart 2010 is Stichting Goed Werk Ghana opgericht.
De stichting heeft als belangrijkste doelstelling het bieden van mogelijkheden voor de verbetering van de
levensomstandigheden in Ghana en in het bijzonder de omgeving van Kumasi in het Ashantigebied. De
belangen van kinderen, jongeren en vrouwen krijgen de primaire aandacht en in de verbetering van de
levensomstandigheden staat duurzaamheid voorop. Dat wil zeggen dat projecten zichzelf na oplevering in
stand moeten kunnen houden en dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van lokale materialen en
middelen.
Om de doelstellingen van GoedWerkGhana te verwezenlijken, worden de projecten ondersteund van in
eerste instantie GoodWorldGhana ltd., een not-for-profit organisatie in Ghana. De realisatie en de
verantwoording voor de projecten in de meest algemene zin ligt bij GoodWorldGhana ltd.
De samenstelling van het bestuur van de stichting GoedWerkGhana en de werkwijze is vastgelegd in de
statuten. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de
stichting.
Het bestuur.
Het bestuur bestond in 2016 uit:
mevr. M.C.H.J.van Eenbergen,
mevr. M, Wijnakker
dhr. B. Nieuwendijk
Er is viermaal maal vergaderd over de voortgang van de projecten in Ghana.
In 2016 hebben er vanuit de Stichting weinig activiteiten plaatsgevonden vanwege de drukke
werkomstandigheden van de bestuursleden. In 2016 is er even pas opde plaats gemaakt zogezegd.
De projecten in Ghana draaien inmiddels zelfstandig.
De leerwerkprojecten zijn na het opleiden van een achttal meisjes afgerond en de kinderdagopvang is op
verzoek van de ouders uitgegroeid tot een basisschool. Deze basisschool is door de lokale overheid
officieel erkend als privéschool en heeft in de omgeving een goede reputatie. Momenteel draait de school
op eigen kracht van de ouders en zonder verdere fondsen.

Waarderingsgrondslag
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Resultaatbepalingsgrondslag
Alle kosten en opbrengsten worden toegewezen aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Jaarrekening.
De jaarrekening is opgesteld door ir. B. Nieuwendijk te 's-Hertogenbosch.
Activiteiten 2016
De activiteiten in 2016 bestonden uit:
• Het bespreken van de voortgang van de projecten en inventariseren van nieuwe project-ideeën;
• Het op afstand monitoren van het SMILE- project in Ghana,
• Het benaderen van fondsen;
• Overige werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van de Stichting;
• Voorbereiding van een nieuw beleidsplan
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Exploitatiekosten/ Inkomsten
Kosten

2016
€

Materiaalkosten

€

€

Kantoor en literatuur

-

€
Organisatiekosten
Bankkosten
Kamer van Koophandel

-

€

-

96
€

96

€

-

€

96

Totaal Baten

€

-

Saldo te besteden middelen

€

-96

Projectkosten

Er zijn in 2016 geeb projecten gefinancierd

€

Totaal kosten

-

Baten
Doelstortingen
Giften
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Balans
Activa

Passiva
31-12-2015

Bank

€

3.173

31-12-2016
€

3.077

31-12-2015

31-12-2016

€

-

€

-

Saldo te besteden middelen

€

3.173

€

3.077

Totaal vreemd vermogen

€

3.173

€

3.077

Totaal

€

3.173

€

3.077

Eigen vermogen
Vreemd vermogen:

Totaal

€

3.173

€

3.077
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