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Inleiding
In dit beleidsplan worden de doelstelling, organisatie en werkwijze van Stichting
GoedWerkGhana beschreven. Tevens wordt beschreven hoe projecten tot stand komen en
ondersteund worden.

2 Doelstelling
Stichting GoedWerkGhana 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.

3 Hoe te verwezenlijken
Stichting GoedWerkGhana verwezenlijkt haar doelstelling door het leveren van een bijdrage
(materieel, financieel en praktisch) aan de ontwikkeling van vrouwen, kinderen en jongeren in
Ghana. Dat geschiedt onder andere door het stimuleren van de economische ontwikkeling van
vrouwengroepen door het verstrekken van microkredieten; door het ondersteunen van
projecten op het gebied van zorg en onderwijs; en door het ondersteunen van projecten die zijn
gericht op het beschikbaar hebben en houden van een lokale infrastructuur.
Stichting GoedWerkGhana voert de projecten niet zelf uit, maar organiseert ondersteuning en
financiering.

4

Uitgangspunten
Projecten en activiteiten die worden ondersteund, worden beoordeeld aan de hand van een
aantal uitgangspunten :
• Het moet gaan om een lokale behoefte en initiatief en geen noodhulp betreffen;
• Er wordt samengewerkt met inlandse gouvermentele organisaties (go’s) en nongouvermentele organisaties (ngo’s);
• Benodigde materialen en diensten worden zoveel mogelijk ingekocht in Ghana;
• De indirecte kosten worden minimaal gehouden;
• Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen;
• Lokale gebruiken in Ghana worden gerespecteerd;
• Transparantie in de meest uitgebreide zin.
• Projecten mogen geen winstoogmerk hebben.
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Projecten
Om de doelstellingen van GoedWerkGhana te verwezenlijken, worden de projecten
ondersteund van in eerste instantie GoodWorldGhana ltd. (zie ook hoofdstuk 6).
De realisatie en de verantwoording voor de projecten in de meest algemene zin ligt bij
GoodWorldGhana ltd.
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GoodWorldGhana

GoodWorldGhana is een not-for-profit organisatie in Ghana. De organisatie heeft als rechtsvorm een
zogeheten ‘Company limited by guarantee’. Deze rechtsvorm heeft zijn oorsprong in de
Angelsaksische jurisdictie en wordt veelal toegepast voor vrijwilligersorganisaties,
liefdadigheidsinstellingen, sociale ondernemingen en maatschappelijke groeperingen.
Kenmerken zijn:
• De democratische structuur; de organisatie wordt gecontroleerd door de leden die een
management comité kiezen (het bestuur);
• Leden kunnen niet profiteren van eventuele gerealiseerde overschotten;
• De aansprakelijkheid voor de bestuurders is beperkt tot een bepaald bedrag (meestal niet
meer dan een kleine som geld) bedoeld als garantie voor te betalen schulden bij liquidatie;
• De rechtsvorm geeft een belangrijke prikkel voor de leden om betrokken te zijn bij het doel
van de organisatie en niet het maken van winst.
GoodWorldGhana is ingeschreven in het bedrijvenregister in Accra onder nr: G.22.426 als “not for
profit company” en de vestigingsplaats is Kumasi, Ghana.
GoodWorldGhana voert het management over SMILE (Sustainable multifunctional institute &
learning experience).
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7.1

Organisatie Stichting GoedWerkGhana
Structuur

Stichting GoedWerkGhana is opgericht in 2010.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven onder nr. 17281139.

7.2

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de stichting GoedWerkGhana en de werkwijze is vastgelegd in
de statuten. De bestuursleden zijn bevlogen personen die een deel van hun tijd willen besteden aan
het realiseren van de doelstelling van GoedWerkGhana. De bestuursleden ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting.
Het bestuur van stichting GoedWerkGhana vergadert minimaal tweemaal per jaar en verder zo vaak
als nodig is. Het bestuur controleert en evalueert regelmatig de uitvoering van het beleid en de
realisatie van de doelstellingen.
De samenstelling van het bestuur wordt op de website weergegeven.
7.3 Begroting Stichting GoedWerkGhana
Stichting GoedWerkGhana streeft naar zo laag mogelijke bureaukosten om zo het maximale
rendement uit verworven gelden te kunnen halen.
De kosten bestaan voornamelijk uit kosten bank, porti en telefoon, publiciteit en kleine
materiaalkosten. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld.

7.4

Financiële Verantwoording

Stichting GoedWerkGhana zal eens per jaar, binnen een half jaar na afloop van het boekjaar, een
onderbouwde rapportage op schrift leveren. Deze rapportage omvat het bestuursverslag en de
jaarrekening. Indien overeengekomen wordt aan fondsverstrekkers een aparte verantwoording
verstrekt.
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7.5

Vermogen

De stichting streeft haar doelstelling na zonder eigen vermogen op te bouwen. De stichting zal
slechts vermogen aanhouden t.b.v. de dekking van de kosten voor het realiseren van benoemde
projecten en het realiseren van een gezonde exploitatie.

7.6

Financiering projecten

Ten behoeve van projecten buiten Nederland kan de stichting het toegekende geldbedrag voor een
project op een bankrekening storten van een bank in het land waar het project wordt verwezenlijkt.
De stichting behoudt tot de, aantoonbare, verwezenlijking van het project de verantwoordelijkheid
voor de besteding van de in een buitenland uitstaande gelden.

7.7

Verwerving van middelen

De statuten van de stichting geven aan dat het werven van fondsen, subsidies en sponsors, ten
behoeve van de verwezenlijking van haar doel, een van haar activiteiten is. Dit werven van fondsen
kan geschieden door actieve en passieve publiciteit. Deze publiciteit is acceptabel voor zover het doel
van de stichting in positieve zin wordt gediend. Actieve publiciteit zal steeds in overleg en met
instemming van het bestuur van de stichting plaats vinden. Voor fondsenwerving wordt,
aantoonbaar, geen substantieel deel van de jaaromzet aangewend.
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Aanpak en organisatie van projecten

8.1

Projectvoorstellen

Stichting GoedWerkGhana streeft er naar zijn doelstellingen te bereiken door projecten te
ondersteunen. Zoals in hoofdstuk 6 beschreven, worden in eerste instantie voornamelijk projecten
van GoodWorldGhana ltd. ondersteund.
De werkwijze is als volgt.
In aanvang wordt een project in schetsvorm door GoodWorldGhana geformuleerd. De schetsmatige
formulering wordt aangevuld met een kostenraming.
Door het bestuur van stichting GoedWerkGhana wordt vervolgens beoordeeld of het project binnen
de doelstellingen van de stichting valt waarna een beslissing tot verdere ontwikkeling van het project
wordt genomen. Daarbij wordt tevens beoordeeld of de verwezenlijking binnen aanvaardbare
risicogrenzen kan plaats vinden en of duurzaamheidaspecten in voldoende mate zijn meegewogen.
GoodWorldGhana werkt vervolgens een concreet projectvoorstel uit in de vorm van een plan van
aanpak. Op basis van dit projectvoorstel start GoedWerkGhana haar fondswerving.

8.2

Realisatie en bewaking

Zodra financiering beschikbaar is, zal GoedWerkGhana het betreffende project financieren. Het
goedgekeurde projectplan geldt als onderlegger voor de financieringsovereenkomst.
Op belangrijke beslismomenten tijdens de verwezenlijking van het project wordt door
GoodWorldGhana aan de stichting gerapporteerd over voortgang en ontwikkeling van het project op
basis van het vooraf vastgestelde budget. Zodra voortgang of gebruik van het budget niet meer in lijn
zijn met de vooraf vastgelegde uitgangspunten wordt de verwezenlijking van het project opgeschort.
Een nieuw en adequaat plan van aanpak zal het besluit tot de eventuele herstart van het project
moeten ondersteunen.
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De beschikbaarheid van een gift in natura of de aankondiging van zo’n gift kan tot een of meerdere
projecten leiden. Zo zullen de transport- , installatie- beheer-, verzekeringsaspecten en
(tijdelijke)opslag van zo’n gift in natura als project worden gedefinieerd. De procesgang van dit soort
projecten wijkt niet af van de definiëring en verwezenlijking van andere projecten.
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Actualiteit van het beleidsplan

Het bestuur van de stichting toetst, aantoonbaar, jaarlijks de actualiteit van dit beleidsplan.
Indien noodzakelijk of wenselijk wordt het beleidsplan op basis van deze toets geactualiseerd.

10 Zakelijke gegevens
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven onder nr. 17281139.
De stichting is gevestigd te ’s-Hertogenbosch: Willem van Oranjelaan 73
Website: www.goedwerkghana.nl
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