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1. STICHTING ADJOA
Stichting Adjoa is in 2002 opgericht om een groep kansarme jongeren in Ghana te
ondersteunen op weg naar een zelfstandige toekomst in eigen land. De meesten hebben
hun kindertijd doorgebracht in kindertehuis Child Care in Ahotokurom en staan op het punt
om uit te vliegen. Adjoa helpt hen een eindje op weg.
Ahotokurom ligt in het zuiden van Ghana, 7 km ten oosten van Cape Coast

Doelen
Jongeren van Ahotokurom ondersteunen op weg naar een toekomst op eigen benen.
Afhankelijk van de behoefte werkt de stichting mee aan gezondheid, scholing en werk.
Daarnaast probeert Adjoa ook moreel een steun in de rug te bieden.
Het bevorderen van contact tussen de doelgroep en jongeren in Nederland. Dit contact
verbreedt de blik op de wereld van beide groepen.
Groepen in Nederland betrekken bij de activiteiten van Adjoa en zo op kleine schaal, maar
direct een bijdrage te leveren aan ontwikkelingssamenwerking
Steeds staan een of twee jongeren centraal die door het netwerk geholpen worden om hun
persoonlijke doelen te realiseren. Daarnaast werkt Stichting Adjoa projectgewijs mee aan
structurele voorzieningen voor jongeren.

Missie en visie
Adjoa gelooft in de kracht van kleinschaligheid en persoonlijk contact
Stichting Adjoa denkt zo een kleine bijdrage te leveren op weg naar ontwikkeling en vrede.
Adjoa laat zien hoe leuk het is om met elkaar daadwerkelijk een verschil te kunnen maken

Bestuur
Frans Fonville, voorzitter
Martijn Brakenhoff, penningmeester
Hanneke Brakenhoff, secretaris
Els Mencke, algemeen bestuurslid

2. TERUGBLIK OP 2008
Na 6 jaren van enthousiaste initiatieven en grote successen op kleine schaal, werd 2008 een
jaar van bezinning. Hoe zien we de toekomst van Adjoa? Voor wie en met wie? En hoe
gaan we daaraan werken? Op een warme zomerdag in juli heeft het bestuur de piketpaaltjes
voor de toekomst geslagen:
We staan nog onverkort achter de doelstellingen en zien graag dat Stichting Adjoa haar
activiteiten voortzet.
De kracht van Adjoa zit vooral in de duurzame relatie met een relatief kleine groep mensen in
Ghana. We investeren niet in groei, maar wel in betrokkenheid van de achterban.
We zien meer toekomst in duurzaam samenwerken dan in hulp bieden. We hebben daarvoor
meer partners en een goed netwerk in Ghana nodig.
Om het vol te houden en fris te blijven is uitbreiding, wisseling en op termijn verjonging van
het bestuur nodig.
De komende jaren gaat Adjoa zich vooral richten op de realisatie van een
bedrijfsverzamelgebouw in Elmina, waar vooral jongeren (leren) werken aan hun eigen
toekomst.
Er is meer gebeurd naast reflecteren. Een opdracht voor een profielwerkstuk blijkt een goede
manier te zijn om middelbare scholieren te boeien voor ontwikkelingsvraagstukken (zie
ElminIT). De pilot Microkrediet is van start gegaan. De voorbereiding voor de internetklas
vordert gestaag, maar veel langzamer dan gedacht.

3. ACTIVITEITEN 2008
1. Project ‘Epofie’
Achtergrond
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de stap van kindertehuis naar een leven
helemaal op eigen benen in Ghana een hele grote is. Voor een deel van de uitvliegers is
begeleid op kamer wonen een goede tussenoplossing.
Daarnaast is er een kleine groep verstandelijk beperkte jongeren die altijd begeleiding nodig
zullen hebben. Hun opvang is in Ahotokurom gegarandeerd, maar de toeleiding naar werk is
een probleem.
Steeds vaker vinden studenten en vrijwilligers hun weg naar Ahotokurom. Dat is een goede
ontwikkeling, maar stelt ook veel eisen aan accommodatie en opvang.
Frans Fonville en Hanneke Brakenhoff hebben een stuk land ter beschikking gekregen in
Elmina (4 km van Ahotokurom, 6 km van Cape Coast). Zij willen daar als particulier initiatief
een huis bouwen, waarvan de helft ter beschikking wordt gesteld voor activiteiten van
Stichting Adjoa.
Uitdaging
Kan Stichting Adjoa in dit huis op kleine schaal een fasehuis voor tehuisverlaters creëren? Is
het daarnaast mogelijk om in dit huis accommodatie te realiseren voor stagiaires en

toeristen? Kan dit in de vorm van een klein pension waarin verstandelijk beperkte jongeren
een leerwerkplaats kunnen vinden? En de grootste uitdaging: kan dit project zichzelf op den
duur financieel bedruipen? Met welke stakeholders in Nederland en Ghana moet Stichting
Adjoa contact onderhouden ten behoeve van draagvlak en financiering voor dit project?.
Doelen 2008
Ontwikkeling project met als voorlopige werknaam ‘Guesthouse Ghana’
Adjoa denkt mee in de ontwerpfase van het huis
Subsidieaanvraag bij Impulsis voor haalbaarheidsstudie bedrijfsverzamelgebouw door
Nederlandse en Ghanese studenten.

Realisatie
In 2007 werd duidelijk dat de helling op de bouwkavel de bouw onnodig duur zou maken.
Begin 2008 is de ruil met een betere kavel geformaliseerd. In de zomer heeft een Ghanese
bouwtechnisch ingenieur de bouwtekeningen gemaakt. Adjoa heeft meegedacht bij bouwen inrichtingsvraagstukken.
Eind 2008 is de bouwvergunning afgegeven. Helaas werd tegelijkertijd duidelijk dat de
financiële crisis in Ghana tot enorme prijsopdrijving van (geïmporteerde!) bouwmaterialen
leidt. Dit betekent voor de eigenaren ofwel zoeken naar extra middelen of afslanking van het
ontwerp.
Stichting Adjoa financiert de bouw niet, maar is voor de realisatie van activiteiten aldaar wel
afhankelijk van de voortgang.
Joseph Oduro en Frank Odijk, resp. een Ghanese en een Nederlandse student zijn samen
met een voorstel gekomen voor de naam van het multifunctionele huis. De werknaam
‘Guesthouse Ghana’ is nu officieel vervangen door ‘Epofie’ (Het huis waar de zon opkomt).
Ondertussen wordt steeds duidelijker welke activiteiten Adjoa in Epofie voor ogen heeft. Het
accent verschuift van opvang en hulp, naar kansen creëren en stimuleren. Epofie wordt een
bedrijfsverzamelgebouw waar jongeren de kans krijgen te ondernemen. Een van de
ondernemingen wordt het internetlokaal (Zie project 2. ElminIT). Wat er ondernomen gaat
worden in de overige ruimten is afhankelijk van waar Ghanese jongeren zelf brood (of fufu) in
zien.
Gezien de vertraging van de bouw is een haalbaarheidsstudie voor het
bedrijfsverzamelgebouw prematuur, zeker in deze tijd van economische crisis. De
subsidieaanvraag bij Impulsis is daarom voor onbepaalde tijd uitgesteld.

2. Project ‘ElminIT’
Achtergrond
Wie internet heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook in Ghana. De jongeren van Ahotokurom
maken thuis en op school niet vanzelfsprekend kennis met de computer. Internet cafés zijn
ver weg en duur.
Kinderen en jongeren in Nederland hebben m.b.v. nieuwe media veel gemakkelijker toegang
tot informatie en internationale contacten.
Toch hebben ze veelal een eenzijdig en wat negatief beeld van Afrika en Afrikanen.
Uitdaging
Kan Adjoa drempelloos toegang tot computer en internet realiseren voor de doelgroep in
Ghana?
Hoe kan Adjoa een meer reële beeldvorming en een contact bewerkstelligen tussen
jongeren in Nederland en Ahotokurom?.

ElminIT (Elmina en Informatie Technologie) staat voor een meerjarig project met de volgende
activiteiten:
Leskistproject voor basisscholen
Project voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs
Uitwisseling tussen Ghanese en Nederlandse studenten
Opzet van een computer/internetklas in het nieuw te bouwen Guesthouse Ghana
De financiering van deze projecten gebeurt grotendeels met subsidie van de gemeente
Coevorden.
Doelen 2008
Bredere inzet Leskist op basisscholen in de gemeente Coevorden
Opzet onderwijsproject voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs
Uitwisseling Nederlandse en Ghanese studenten
Ontwerp computer/internetklas, start bouw
Subsidieaanvraag bij de gemeente Coevorden voor de derde fase Internetlokaal
Realisatie
Leskist
De leskist is inmiddels bekend en gebruikt door 4 PC Basisscholen in de gemeente
Coevorden. Een verzoek aan de gemeente Coevorden om als intermediair op te treden naar
het Openbaar Basisonderwijs heeft niets opgeleverd. We hebben inmiddels geleerd dat het
direct benaderen van scholenverenigingen de beste methode is om de leskist bij meer
scholen onder de aandacht te brengen.

Eind december kwam Mw. Gerda Berends met het initiatief om de leskist in te zetten als
onderdeel van het aanbod Humanistisch Vormingsonderwijs. Deze mogelijkheid wordt verder
onderzocht.
Scholierenproject
HAVO scholieren van Scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden doen in
schooljaar 2008/2009 in het kader van een zgn. profielwerkstuk een opdracht voor Adjoa. De
opdracht is om te onderzoeken wat er allemaal komt kijken bij de opzet van een internetklas
in Ghana. De leerlingen onderzoeken elektriciteitsvoorziening, internet provider, kosten en
baten. Ook adviseren ze Adjoa vanuit het perspectief van jongeren over de meest geschikte
software. In het voorjaar van 2009 worden de resultaten gepresenteerd.
Uitwisseling
Voor de derde keer heeft de studentengroep Saidia van de Hanzehogeschool Groningen
een Ghanese student van de University of Cape Coast uitgenodigd om een semester in
Groningen te studeren. Stichting Adjoa heeft zich financieel garant gesteld. Ebenezer Vroom
(een Ghanees met een verre Nederlandse VOC voorouder!) heeft tussen februari en juli
2008 met veel plezier en succes International Communication gestudeerd. Hij is van plan om
na zijn Bachelor een Master Ontwikkelingssamenwerking te doen. Saidia is al haar financiële
verplichtingen nagekomen.
Ontwerp computer/internetklas, start bouw
Het ontwerp van Epofie voorziet in een internetklas met 10 computerwerkplekken, variërend
van simpele oefenplekken om te leren typen tot werkplekken met internetaansluiting. Ook al
gaat het om een relatief kleine ruimte, er komt nog heel wat bij kijken voordat de internetklas

kan draaien. Het bestuur heeft besloten dat een aparte commissie Internetklas zich gaat
buigen over inrichting, aansluitingen, exploitatie en beheer. De commissie start begin 2009
en heeft als opdracht te zorgen voor een op termijn kostendekkende exploitatie in nauwe
samenwerking met Ghanese betrokkenen.
Zoals beschreven onder 1. Er kon nog geen start gemaakt worden met de bouw.
Subsidieaanvraag
In juni heeft B&W Coevorden een subsidie van € 8175,- toegekend voor de derde fase van
het ElminIT project.

3. Netwerk in Ghana
Achtergrond
Duurzaam implementeren van activiteiten in Ghana kan niet zonder hulp en medewerking
van een lokaal netwerk. Dit is een van de kernpunten die naar voren kwamen tijdens de
overleggen met Alfred Atta, de Ghanese coach vanuit het project Wereldwijs Werken van
Centrum voor Ontwikkelingsamenwerking (COS) Zwolle.
Het Rehabilitation Centre in Ahotokurom is de oudste (gespreks)partner van Stichting Adjoa
in Ghana. In Ahotokurom heeft men het echter te druk met de eigen primaire taken om tijd en
mankracht vrij te maken ten behoeve van Adjoa’s projecten. Een lokale afdeling van Adjoa
in Ghana zorgt voor lokaal draagvlak voor activiteiten en kan organisatorische zaken en
begeleiding gemakkelijker maken.
Doel 2008
Een netwerk bouwen in Ghana
Realisatie
Het bestuur heeft besloten om op termijn toe te werken naar een lokale afdeling van
Stichting Adjoa in Ghana. We proberen een groep van Ghanezen te interesseren voor en te
committeren aan Adjoa’s activiteiten. De vanzelfsprekende consequentie is dat een Ghanese
afdeling ook zeggenschap zal moeten krijgen. Er is een lijst opgesteld van 5 mensen
(mannen, vrouwen, variërend in leeftijd, uit verschillende sectoren) die persoonlijk benaderd
zijn. De Ghanese afdeling moet in 2009 gaan draaien.

4. Nieuwe jongere ‘in the picture’
Achtergrond
Adjoa ondersteunt steeds een of twee jongeren uit het kindertehuis in Ahotokurom in een
persoonlijk traject om zich voor te bereiden op een toekomst op eigen benen.
Doel 2008
In samenspraak met een jongere die voorgedragen wordt door het kindertehuis een traject
uitzetten en starten met de uitvoering
Realisatie
In de loop van de jaren is het kindertehuis van karakter veranderd. Steeds vaker worden
kinderen tijdelijk opgevangen totdat familie de verzorging weer kan overnemen. In steeds
meer gevallen zijn de kinderen geen wees, maar slachtoffer van een sociaal zwak milieu. De
totale doelgroep is daarmee ook groter in aantal geworden.
Het management van Ahotokurom heeft in 2008 aangeven dat ze het steeds moeilijker
vinden om individuen te selecteren die aanmerking komen voor een traject van Adjoa en
deze selectie naar de hele groep jongeren te verantwoorden.
We zijn met Ahotokurom in overleg over een nieuwe formule van ‘Child in the picture’.

5. Follow-up Joseph en Cecilia
Historie project
Cecilia heeft in 2003 in Nederland leren lopen met een nieuwe beenprothese. Daarnaast
kreeg ze les in geavanceerde naaitechnieken. Terug in Ghana heeft ze m.b.v. Adjoa in 2004
een stukje land gepacht, waar ze in 2005 een container geplaatst heeft die als naaiatelier
ingericht kan worden. In 2006 werd ze moeder van een zoon.
Joseph heeft in 2005/2006 een internationaal studiesemester gevolgd aan de
Hanzehogeschool Groningen. Hij leerde bovendien teksten te produceren op de computer
m.b.v. spraakherkenning. Daarnaast zijn arm- en been prothese vervangen. Terug in Ghana,
pakte hij voortvarend zijn studie Sociologie weer op en werd ambassadeur van Adjoa in
Ghana.
Doel 2008
Jongeren volgen en zonodig ondersteunen.
Realisatie
Cecilia doet mee aan de pilot Microkrediet en heeft in de zomer een lening ontvangen voor
haar Paint & Cement Store (zie 6. Microkrediet). Ze is in verwachting van haar tweede kind.
Joseph heeft medio 2008 zijn Bachelor diploma gehaald en is in september aan zijn jaar
National Service begonnen. Een belangenorganisatie voor Lichamelijk Gehandicapten waar
hij hoopte te kunnen werken, was niet in staat in de verplichte vergoeding te voorzien. Hij
werkt nu op de afdeling Administratie en ICT van het ziekenhuis in Apam. Joseph is ook
actief als ambassadeur van Adjoa in Ghana en een van de beoogde leden van de Ghanese
afdeling van Adjoa. In 2007 moest de protheseknie van Joseph vervangen worden vanwege
een defect dat volgens deskundigen in Ghana niet reparabel zou zijn. Het OIM kon de knie
begin 2008 toch repareren, waardoor Joseph nu een over een reserveknie beschikt

6. Microkrediet regeling
Achtergrond
Verhalen als die van Cecilia laten zien dat ook in ontwikkelingslanden ondernemen zonder
investeringskapitaal heel moeilijk is. Een microkrediet kan dan uitkomst bieden. Aanvankelijk
wilde Adjoa jongeren begeleiden richting bestaande instanties voor microkrediet. Het blijkt
echter dat mensen zoals Cecilia niet kunnen voldoen aan de voorwaarden die gesteld
worden, zoals werken in een coöperatie, vaste verblijfplaats, bankrekening. Ook aanvraagen rapportageverplichtingen zijn behoorlijk ingewikkeld voor laaggeschoolden.
Doel 2008
Draagvlak creëren bij de achterban voor de Microkredietregeling en Cecilia’s onderneming
ondersteunen.
Realisatie
Cecilia heeft in 2008 een Business plan gemaakt voor haar Paint & Cement Store. Dit is
kritisch bekeken door het bestuur van Adjoa met hulp van Jan Katerberg. In juli is een krediet
verleend van
€ 1400,- dat in drie jaren terugbetaald moet worden. Vanwege het hoge risico is besloten
het krediet niet uit de middelen van Adjoa te bekostigen, maar onder de achterban een
aparte wervingsactie te houden. 56 Certificaten á € 25,- zijn aan 25 deelnemers uitgegeven.
Deelnemers ontvangen hun inleg terug na drie jaar met 1 % rente. Adjoa draagt het risico als
Cecilia in gebreke mocht blijven. Cecilia wordt in Ghana ondersteund door Francis Yawson,
hoofd Financiën van het ziekenhuis in Apam.

7. Activiteiten bestuur
Samenstelling bestuur
Er zijn zeven bestuursvergaderingen geweest. De samenstelling van het bestuur is niet
veranderd, maar op de Visiedag in juli is besloten dat we streven naar uitbreiding, wisseling
en verjonging. In 2008 is een nieuw bestuurslid gezocht.

Goede Doelen Stichting
Het bestuur heeft zich verdiept in de criteria waaraan stichtingen moeten voldoen om voor
het predicaat Algemeen Nut Beogende Instelling in aanmerking te komen. Een belangrijke
vraag hierbij is of de inspanningen opwegen tegen de baten. Bedrijfsaccountant Truus
Uilenberg begeleidt ons bij dit traject.
Project Wereldwijs Werken
Centrum Ontwikkelingssamenwerking (COS) Overijssel heeft Stichting Adjoa de gelegenheid
geboden om mee te doen met Wereldwijs Werken. Dit is een initiatief waarbij stichtingen een
coach krijgen die afkomstig is uit het land waar hun projecten op gericht zijn. Alfred Atta is de
coach van Stichting Adjoa. Hij is van Ghanese afkomst en woont en werkt al jaren in
Nederland en is zelf ook actief in projecten voor Ghana. We ervaren de samenwerking met
Atta als nuttig.
Communicatie
Het jaarverslag over 2007 is in mei per post aan alle donateurs en betrokkenen bij Adjoa
verstuurd. In december 2008 is een nieuwsbrief de deur uitgegaan die voor het eerst naar 90
% van de achterban per email verzonden kon worden. Webmaster Hans Eising zorgde voor
een prachtige digitale doorlink versie.

4. Financiële verantwoording 2008
Donateurs
In 2008 is er in totaal €8.827 aan donaties overgemaakt. Elke storting is een mooie uiting
van waardering voor de doelen die Stichting Adjoa nastreeft. De giften komen niet alleen van
particulieren, maar ook van bedrijven, kerken en scholen.
In 2008 hebben we 104 donaties ontvangen van in totaal 63 donateurs. Zowel het totale
bedrag als het aantal donaties is iets hoger dan in 2007.
Fondsen en subsidies
In 2008 is voor de derde maal een subsidieaanvraag (€ 8.175,-) voor het ElminIT project
gehonoreerd door de gemeente Coevorden, ondanks het feit dat de subsidie voor het
internetlokaal nog niet uitgegeven is. De gemeente is akkoord gegaan met het voorstel van
Stichting Adjoa om deze gelden op te nemen als bestemde reserves.
In verband met de vertraging van de bouw van Epofie is de subsidieaanvraag voor het
haalbaarheidsonderzoek voor Guesthouse en leerwerkplaats voor studenten, voor
onbepaalde tijd opgeschort.
Verantwoording 2008
Aan de hand van Tabel 1. kan een beeld worden gevormd van de financiële ontwikkeling
van Stichting Adjoa in de afgelopen drie jaren. In de laatste kolom van deze tabel wordt het
jaar 2008 verantwoord. Het boekjaar loopt van 1 januari 2008 tot 31 december 2008.
In 2008 hebben we fors minder lasten gerealiseerd dan geraamd. Dit als gevolg van
vertraging van het bouwproject en doordat er minder kosten worden gemaakt dan geraamd.
De gerealiseerde baten zijn € 3.820,- hoger dan geraamd.
Het saldo van ontvangsten en bestedingen is € 16.374. Er is voor € 17. 820,- aan
ontvangsten slechts € 1.446,- aan uitgaven gedaan.
Ontwikkeling Uitgaven
en Inkomsten Adjoa
Uitgaven algemeen
Deelproject Internetklas
Deelproject Leskist
Deelproject Voortgezet
onderwijs
Deelproject Uitwisseling
studenten
Donaties
Overige giften en subsidies
Rente

2006
399
0
0

2007
674
0
660

2008
632
0
814

0

0

0

0
8.746
11.775
360

2.020
7.161
8.175
348

0
8.827
8.175
818

Ontwikkeling reserves
reserve projecten
voorziening Coevorden
voorziening Microkrediet C.
Indicatoren
aantal donaties
aantal donateurs
gemiddeld per donatie
gemiddeld per donateur
projectkosten
begroting (lasten/baten)
realisatie (lasten)
realisatie (baten)
jaarresultaat

2006
€ 29.556
€ 8.175
0
2006
120
77
161
114
€ 4.417
€ 19.222
€ 4.816
€ 20.881
€ 6.066

2007
€ 21.816
€ 13.669
0
2007
97
55
74
130
€ 7.681
€ 12.875
€ 8.355
€ 15.684
€ 7.329

2008
€ 30.829
€ 21.030
€ 1.400
2008
104
63
85
140
€ 814
€ 17.000
€ 1.446
€ 17.820
€ 16.374

Tabel 1. Financiële ontwikkeling Stichting
Adjoa

Het vrij besteedbare vermogen is € 30.829,- en daarnaast is er € 21. 030 bestemd voor
Project ElminIT, voornamelijk voor realisering Internetlokaal (Voorziening gemeente
Coevorden).
Ook is er een voorziening getroffen voor het Microkrediet dat is uitgegeven. Stichting Adjoa
garandeert de lening en neemt daarvoor voorzichtigheidshalve een voorziening op.

5. Plannen en begroting 2009
Plannen

Als het aan Adjoa ligt gaat 2009 het jaar van de realisering worden: van de bouw van Epofie,
van een afdeling van Adjoa in Ghana en van een beheersorganisatie en inrichting voor het
internetlokaal.
Epofie
We hopen dat de bouw kan starten. In samenspraak met een afdeling van Adjoa in Ghana
willen we een beheersorganisatie gaan opzetten voor het bedrijfsverzamelgebouw.
Internetlokaal
Een aparte commissie van Adjoa, bestaande uit ongeveer 5 enthousiaste deskundigen gaan
zich de komende twee jaar richten op de inrichting en exploitatie van het internetlokaal.
Mocht de bouw in 2009 niet kunnen beginnen, dan gaat de commissie Internetlokaal op
zoek naar een (tijdelijke?) alternatieve locatie.
Leskist en Scholierenproject
De leskist gaat verder uitgezet worden via het netwerk van het Humanistisch
Vormingsonderwijs. Met het Voortgezet Onderwijs proberen we te regelen dat opdrachten
van Adjoa permanent deel uitmaken van profielwerkstukken.
Microkrediet
Adjoa houdt een vinger aan de pols bij Cecilia’s Paint & Cement Store.
Bestuur
Het bestuur wordt uitgebreid met een vijfde persoon en medio 2009 wordt Hanneke
Brakenhoff vervangen door een nieuw bestuurslid. In juni geeft het bestuur een feest om de
achterban te informeren en te consulteren over Adjoa’s activiteiten. Frans Fonville gaat in mei
naar Ghana en zal o.m. in Ahotokurom overleg voeren over een nieuw formule voor Child in
the Picture.

Begroting 2009
De begroting voor 2009 is in Tabel 2 uiteengezet.
Kamer van Koophandel
Communicatie achterban (folders,
briefpapier, bedankkaartjes, postzegels,
feest etc.)
Attenties (bloemetje etc.)
Website
Kosten betaalverkeer
Diversen
Nazorg projecten
Totaal algemeen

debet
30
550
100
150
40
180
250
1.300

Projecten
Project ElminIT
Deelproject Internetklas
Deelproject Leskist
Deelproject Voortgezet onderwijs
Deelproject Uitwisseling studenten
Overige projecten
Totaal projecten

8000
500
1000
500
1000
11.000

Totaal debet

12.300

Donaties 2009
Rente
Totaal algemeen
Bijdrage reserves:
Reserve projecten (dotatie)
Voorziening Coevorden (onttrekking)

credit

5.000
1000
6.000
- 3.700
10.000

Totaal credit

12.300

Eind 2009:
Reserve projecten
Voorziening Coevorden
Voorziening microkrediet Cecilia

34.529
11.030
1.400

Tabel 2 Begroting 2009
ToelichtingDe begrote algemene kosten van de stichting komen grotendeels overeen
met die van 2008. Het budget Communicatie achterban is ten opzichte van 2008 iets
verhoogd met het oog op het geplande feest.In tegenstelling tot eerdere jaren wordt er
voor 2009 geen rekening gehouden metsubsidieontvangsten. De nadruk komt te liggen
op het realiseren van de geplande activiteiten (lees: het uitgeven van de beschikbare
middelen).
Uit Tabel 2 is op te maken dat aan het einde van het jaar het saldo van de reserve
Projecten €25.541 bedraagt. Het doel is de deelprojecten die gesteund worden door de
bijdragen van de gemeente Coevorden verder op te pakken. Dit resulteert in een lager
niveau van de voorziening Coevorden.

Bedankt voor uw steun in 2008! Mag Adjoa in 2009 weer op u rekenen?
Giro 93 88 326 t.n.v. Stichting Adjoa, Leiden
Odo nyera fie kwan
(Love lights its own path, it never gets lost
on its way home)

