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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 2018 uit:
mevr. M.C.H.J.van Eenbergen, algemeen lid
mevr. M, Wijnakker, secretaris
dhr. B.  Nieuwendijk, voorzitter en penningmeester

Er is viermaal maal vergaderd over de voortgang van de projecten in Ghana.
In 2018 heeft de Stichting  het project  ‘SMILE’ in transition  voortgezet. Dit project was in 2017 gestart. 
‘SMILE’ is een voorziening die kinderdagopvang en basisonderwijs biedt. Het is in 2008 opgestart door de 
plaatselijke bevolking van Kokobeng met ondersteuning van Nederlandse vrijwilligers en sinds 2014 geheel 
zelfstandig. ‘SMILE’ wordt beheerd en bestuurd door GoodWorldGhana, een lokale stichting in Kokobeng. 
Het plaatsje Kokobeng ligt zo'n 25 km ten zuidoosten van de stad Kumasi .

Vanwege de sterke groei van het aantal leerlingen stond de beheerder, GoodWorldGhana, voor een grote 
uitdaging. Er moest een aantal aanpassingen aan de leslokalen worden gedaan om deze functioneel te 
verbeteren, er was  groot-onderhoud aan het gebouw nodig en er waren nieuwe leermiddelen nodig. Ook 
de keukenvoorziening was te klein en te primitief om het grotere aantal leerlingen verantwoord van een 
maaltijd te kunnen voorzien.

Stichting Goed Werk Ghana is er in geslaagd voor het project fondsen te vinden. Dankzij de genereuze 
bijdrage van de stichting Rickelman van Erp kon het project in uitvoering worden genomen. In het najaar 
van 2017 is de eerste fase afgerond. In 2018 is het project afgerond. 
Daarvoor is de heer van Heerik tweemaal ( in opdracht van stichting Goed Werk Ghana) naar Kokobeng 
geweest om het project te begeleiden. In de bijlage van dit jaarverslag wordt daarover apart verslag 
gedaan.

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 2018
De activiteiten  in 2018 bestonden  uit:
• Het bespreken van de voortgang van de projecten en inventariseren van nieuwe project-ideeën;
• Het  monitoren en begeleiden  van het project Smile in transition, 
• 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 2018

Materiaalkosten -€            

-€                      
Kantoor en literatuur -€                

Subtotaal -€                  

Organisatiekosten
Bankkosten 102€            

Kamer van Koophandel

Subtotaal 102€                 

Projectkosten
Ticketkosten en visum 
inzake belegeleider de 
heer vd Heerik 1.170€          
Projectkosten Kokobeng
Smile in Tranistion (*) 24.870€        

26.040€         

Subtotaal 26.040€            

Totaal kosten 26.142€            

Baten

Doelstortingen

Giften

Totaal Baten -€                      

Saldo ten laste van de te  besteden middelen -26.142€           

(*) Een gespecificeerd overzicht van de kosten van het gehele project is opgenomen in het 
projectverslag. 
In 2018 is € 24.870,-- uitgegeven, inclusief een reservering voor het schoolboekenfonds en de 
toekomstige  scholig van de leerkrachten.

3



Balans

Activa Passiva

31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018

Bank 26.760€           3.487€              Eigen vermogen -€                  -€                  

Vreemd vermogen:

2.870€          

Saldo te besteden middelen 26.760€         617€              

Totaal vreemd vermogen 26.760€         3.487€          

Totaal 26.760€          3.487€              Totaal 26.760€         3.487€          

reservering trainingsdagen + 
opleidingsdagen 
leerkrachten SMILE 2019 -
2020
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Bijlage 1 Overzicht doelstortingen

begin credit debet eind credit debet eind credit debet eind credit debet eind credit debet eind credit debet eind
Street Youth 

reserve 7€           7€           7€            7€           7€           
Boschnet cooperatie 6.000€    2.999€    3.001€    3.026€    -25€        -25€        25€         

400€           -400€      400€       
ECDT

Brans Beheer 500€       4.000€    4.500€    4.098€    402€        402€           -€            
Diaconesse protestante gemeente 850€       850€       -€            -€            -€            

DR HOFSTEE STICHTING 320€       320€       320€        320€           -€            
STICHT VD H THER VH KIND 1.000€    1.000€    640€       360€        178€           182€       182€       

STICHTING CHRISTINE BADE 3.750€    3.750€    -€            -€            -€            

Speelproject
Aloysius School 1.904€    1.904€    1.904€    0€            0€           

Mang go 1.245€    1.245€    1.245€     1.245€    332€       913€       400€       513€       520€       -7€          

Giften 4.049€    524€       110€       4.463€    2.164€    2.299€     135€           2.164€    2.164€    787€       1.377€    752€       625€       

Schoolproject-meubilair 1.695€        1.695€        -€            
SMILE  in Transition 34.870€  10.000€  24.870€  24.870€  -€            

2.870€    2.870€    

Totaal 16.440€  11.832€  4.609€     3.130€        3.174€    521€       3.077€    11.187€  26.760€  26.142€  3.488€    

2018

reservering trainingsdagen + opleidingsdagen 
leerkrachten SMILE 2019 -2020

2013 2014 2015 2016 2017
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