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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 of om kindertehuis Child Care in Ahotokurom en staan op het
punt om uit te vliegen. Adjoa helpt hen een eindje op weg.

EMBED Word.Picture.8
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
Jongeren worden geholpen om hun persoonlijke doelen te realiseren. Daarnaast werkt
Stichting Adjoa projectgewijs mee aan structurele voorzieningen voor jongeren.

Missie en visie
Stichting Adjoa gelooft in de kracht van kleinschaligheid en persoonlijk contact. Adjoa
investeert in duurzaam contact met een relatief kleine groep mensen in Ghana en in
betrokkenheid van de achterban in Nederland.
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
Peter Kors, algemeen bestuurslid

2. TERUGBLIK OP 2009
Belangrijke mijlpaal was het Adjoa-feest in juni. Het is goed geweest om met de achterban te
delen wat we doen en hoe we verder willen. Wederom is gebleken dat Adjoa kan rekenen op
de steun van groep donateurs die Adjoa enthousiast, maar ook kritisch volgen.
De activiteiten van het bestuur stonden dit jaar in teken van de koerswijziging waartoe in
2008 is besloten:
Van hulp geven naar jongeren de kans geven te werken aan hun eigen toekomst
Van regie in Nederland naar stapsgewijs volwaardig samenwerken met partners in Ghana.
Hulp in de vorm van geld, goederen en medische voorzieningen geven de betrokkenen in
Nederland en Ghana veel voldoening op de korte termijn. We moeten echter ook constateren
dat deze acties een afhankelijkheidsrelatie kunnen creëren die eigen initiatief of ontwikkeling
zelfs in de weg kan staan.
Om deze reden zijn we begonnen met het vergroten van de Ghanese inbreng bij de
activiteiten. De eerste stappen zijn gezet in de oprichting van de Adjoa Foundation, Adjoa´s
zusterorganisatie in Ghana. Twee Ghanese jongeren zijn direct betrokken bij het de het
ontwerp en beheer van de internetklas in wording. De microkrediet pilot staat onder
supervisie van een Ghanees.
Samenwerken betekent ook luisteren. Ondanks de populariteit van het project
`Child in the Picture´ bij de achterban, hebben we gehoor gegeven aan het advies uit
Ghana om te stoppen met het project in deze vorm (Zie Jongere ´in the picture´ ).
We hebben ook geluisterd naar de wens van de achterban om een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) stichting te zijn.
Ondertussen is er goede vooruitgang geboekt in de voorbereiding van Epofie, het
bedrijfsverzamelgebouw waar jongeren wonen en (leren) werken aan hun eigen toekomst.
Het ontwerp is klaar, de contracten zijn getekend, een beheersorganisatie is in de maak:
2010 wordt het jaar van bouwen!

3. ACTIVITEITEN 2009
1. Project ‘Epofie’
Achtergrond
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de stap van kindertehuis naar een leven
helemaal op eigen benen voor jongeren 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 ze zelfstandig in de
Ghanese maatschappij aan de gang te laten gaan is lastig en het vinden van betaalde
bezigheden een hele klus.
Steeds vaker vinden internationale 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 bouwen daar particulier 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 2009
Adjoa denkt mee in de ontwerpfase van het huis
Adjoa helpt bij de opzet van een beheersorganisatie om die van Epofie een plek van
ontmoeting en werkgelegenheid te maken.
Subsidieaanvraag bij Impulsis voor haalbaarheidsstudie bedrijfsverzamelgebouw door
Nederlandse en Ghanese studenten.
Realisatie
Stichting Adjoa is geen eigenaar van Epofie, maar is voor de realisering van de beoogde
activiteiten wel afhankelijk van de voortgang van de bouw.
Eind 2008 werd duidelijk dat de wereldwijde economische crisis in Ghana leidde tot een
enorme prijsopdrijving van (geïmporteerde) bouwmaterialen zoals cement. De opdrachtgevers
van de bouw stonden voor de keuze om te zoeken naar extra middelen of het ontwerp af te
slanken. Daarnaast bleek de aannemer problemen te hebben met de dakconstructie. Medio
juli is de hulp ingeroepen van Stichting Bouwen (www.stichtingbouwen.nl). Deze Nederlandse
stichting ondersteunt ontwikkelingsorganisaties in tal van ontwikkelingslanden bij
bouwprojecten, vaak in samenwerking met de lokale bevolking. Stichting Bouwen is ook in
Ghana actief bij verschillende bouwprojecten en beschikt over daardoor over lokale kennis en
ervaring. Stichting Bouwen adviseerde te kiezen voor een simpelere dakconstructie en een
boeirand met minder cement. Deze oplossing is niet alleen haalbaar voor de aannemer, maar
ook goedkoper.
Om financiële redenen is ook besloten om te beginnen met de bouw van één van de twee
gebouwen van Epofie. Afhankelijk van verdere ontwikkelingen volgt de tweede fase. Volgens
het contract dat eind december 2009 is getekend, zal het eerste gebouw begin januari 2011
sleutelklaar worden opgeleverd.
Stichting Bouwen zal ook optreden als toezichthouder tijdens de bouw.
Deze ontwikkeling maakt het voor Adjoa mogelijk haar plannen voor de exploitatie van Epofie
te concretiseren.
Adjoa krijgt de beschikking over 37 m2 voor het internetlokaal en het medegebruik van een
aantal gezamenlijke ruimtes.
In 2009 is Adjoa opgetreden als gesprekspartner over zaken als beheersorganisatie,
elektriciteit, veiligheid etc.
De subsidieaanvraag voor een businessplan voor de exploitatie van Epofie is eind december
door Impulsis toegekend. Het ontvangen bedrag (€ 3.150) is ontvangen in 2010 en wordt
daardoor in het boekjaar 2010 financieel verantwoord.

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 contact bewerkstelligen tussen jongeren in Nederland en Ahotokurom? Hoe
kan Adjoa meehelpen aan een reëlere beeldvorming over en weer?
ElminIT (Elmina en Informatie Technologie) staat voor een meerjarig project met de volgende
activiteiten:
Opzet van een computer/internetklas in het nieuw te bouwen huis Epofie.
Leskistproject over kinderen in Ghana voor basisscholen
Studieproject voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs
Uitwisseling tussen Ghanese en Nederlandse studenten
De financiering van deze projecten gebeurt grotendeels met subsidie van de gemeente
Coevorden.
Doelen 2009
Projectgroep samenstellen voor ontwerp en beheer van de computer/internetklas.
Bredere inzet Leskist op basisscholen in de regio
Leerlingen in de gemeente Coevorden maken profielwerkstuk in opdracht van Stichting Adjoa
Uitwisseling Nederlandse en Ghanese studenten
Realisatie
Projectgroep computer/internetklas
Het ontwerp van Epofie voorziet in een internetklas met 10 computerwerkplekken, variërend
van simpele oefenplekken om te leren typen tot werkplekken met internetaansluiting. Het
bestuur van Adjoa heeft een projectgroep in het leven geroepen die gaat zorgen voor
ontwerp en beheer van het lokaal. De groep die in november van start is gegaan, bestaat uit
de volgende personen:
Peter Kors
Alfred Atta

Trekker
Ghana kenner in Nederland

Andrea Bavinck
Martijn Brakenhoff
Hanneke Brakenhoff

Organisatiedeskundige
Penningmeester
Vertegenwoordiger van Epofie

Annemieke Nieborg
Joseph Oduro

Deskundige communicatiesystemen
Ghanese jongere met ICT kennis en ervaring, Ahotokurom
kenner
Ghanese student
Nederlandse jongere met veel ICT kennis en ervaring

Franklin Tei
Wouter van der Vinne

De projectgroep heeft zichzelf ten doel gesteld om de internetklas te kunnen inrichten en
laten beheren zodra het gebouw opgeleverd wordt.

De groep heeft de volgende aandachtsgebieden:
Infrastructuur: gebouw en omgeving, elektriciteit en internetconnectie
Hardware en software
Beheer
Commercieel plan: met welke activiteiten kan er geld verdiend worden?
Educatief plan: welke cursussen worden er gegeven?
De groep zal voornamelijk online met elkaar samenwerken via een site voor
projectmanagement. De voertaal is Engels, vanwege de deelname van Joseph en Franklin.
Leskist
In de afgelopen twee jaren heeft de leskist gerouleerd in het PC basisonderwijs in de
gemeente Coevorden. Het contact eind 2008 met Gerda Berends, bestuurslid van het
Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) heeft geleid tot de intentie om de leskist via het HVO
ook in te zetten op openbare basisscholen.
In de maand mei is de leskist middels een intervisie bijeenkomst kritisch bekeken door 8
leerkrachten van het HVO. Zij hebben de leskist beoordeeld en hun wensen kenbaar
gemaakt met betrekking tot een aanvulling om deze zo geschikt te maken voor gebruik
binnen hun lessen in schooljaar 2009/2010.
Scholierenproject
De derde poot van het ElminIT project draait om middelbare scholieren.
Tijdens het schooljaar 2008-2009 heeft een drietal HAVO eindexamenkandidaten van
Scholengemeenschap De nieuwe Veste, hun profielwerkstuk geschreven met een
onderzoeksvraag afkomstig van de Stichting Adjoa:
‘Ontwerp een internetlokaal voor leeftijdsgenoten in Ghana. Wat komt er bij kijken om zo’n
voorziening te realiseren?’
De scholieren hebben zich verdiept in het land Ghana, de bevolking, de regio van het
ElminIT project en hebben zich gebogen over een businessplan.
Als stichting waren we erg tevreden met het resultaat.
Nut en noodzaak van een grondige analyse van de beoogde exploitatie kwam goed naar
voren.
Als bewustwordingsproces heeft het ruimschoots aan de beoogde doelstelling voldaan:
jongeren hebben zich verdiept in de problematiek van een ontwikkelingsland, en hebben die
kennis gedeeld met leeftijdgenoten, ouders en andere belangstellenden waaronder de
wethouder van de gemeente Coevorden.
Onze jongens kregen de derde prijs tijdens de avond van de presentaties.
Ondanks het feit dat we de scholieren herhaaldelijk hebben gewezen op het feit dat
gemaakte onkosten vergoed konden worden, zijn ook in 2009 geen kosten gemaakt voor het
scholieren project.
Uitwisseling studenten
Adjoa is nauwer gaan samenwerken met studentengroep Saidia van de Hanzehogeschool
Groningen. Dit studenteninitiatief streeft ernaar om eenmaal per jaar een Ghanese student te
laten deelnemen aan een internationaal semester in Groningen. Omdat dit goed aansluit bij
de doelstellingen van Adjoa, ondersteunt Stichting Adjoa Saidia waar nodig en Saidia zorgt
ervoor dat de Ghanese uitwisselingsstudenten ingezet kunnen worden voor gastlessen bij
het leskistproject.

3. Netwerk in Ghana
Achtergrond
Duurzaam implementeren van activiteiten in Ghana kan niet zonder hulp en medewerking
van een lokaal netwerk.
Het Rehabilitation Centre in Ahotokurom is de oudste (gespreks)partner van Stichting Adjoa
in Ghana. We streven echter naar een breder netwerk in de regio.
Doel 2009
Toewerken 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 in Epofie. Zo is
het de bedoeling dat de internetklas gaat draaien onder Ghanees toezicht.
Realisatie
Vanwege de uitstel van de bouw had dit punt tijdelijk wat minder urgentie. Wel heeft Frans in
juni verschillende kandidaten gepolst en is er met behulp van Franklin en Joseph informatie
ingewonnen over rechtsvormen in Ghana.

4. Einde project 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 2009
In samenspraak met een jongere die voorgedragen wordt door het kindertehuis een traject
uitzetten en starten met de uitvoering.
Realisatie
Vorig jaar al had het management van Ahotokurom 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. Dit jaar is aan Adjoa en andere
internationale hulporganisaties gevraagd om te stoppen met hulp in deze vorm. Hulp aan
individuen blijkt te vaak aan beide kanten verkeerde verwachtingen te wekken. Jongeren
blijven soms onterecht hulp claimen, maar ook donateurs beroepen zich soms ten onrechte
op een blijvend contact met de betrokken jongere. Ook is het voor Child Care lastig om uit te
leggen waarom jongeren uit een kindertehuis soms (veel) meer ondersteuning krijgen dan
andere jongeren in de regio.
Het bestuur van Adjoa begrijpt het standpunt, al vinden we het ook jammer dat hiermee een
van de aantrekkelijke aspecten van Stichting Adjoa verdwijnt: heel zichtbaar iets doen voor
zichtbare mensen. We hebben ideeën voor alternatieven. Ahotokurom wil wel graag blijven
samenwerken met Adjoa (zie Plannen 2010)

5. 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. Cecilia heeft in
2008 een microkrediet ontvangen van € 1.400. 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. Cecilia wordt in Ghana ondersteund door Francis Yawson, hoofd

Financiën van het ziekenhuis in Apam.
Doel 2009
Monitoren van microkrediet en Cecilia begeleiden bij de rapportages.
Realisatie
Cecilia beviel in maart 2009 van een gezonde zoon: Kojo.
In verband met haar zwangerschap is haar project een jaar later van start gegaan. In
september 2009 bestond haar eerste inkoop uit 200 zakken cement, die ze per stuk met
kleine winstmarge wist te verkopen. Eind 2009 heeft ze de 2e 200 zakken in kunnen slaan.
In het eerste kwartaal van 2010 zal ze haar eerste aflossing doen.

Activiteiten bestuur
Samenstelling bestuur
Om de slagkracht van het bestuur te vergroten is besloten tot uitbreiding. Sinds januari 2009
maakt Peter Kors deel uit van het bestuur. Hij is in het dagelijkse leven docent aan een
scholengemeenschap in Sassenheim.
Algemeen nut beogende instelling
Het bestuur heeft op verzoek besloten om een procedure op te starten om te voldoen aan
het predicaat Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een eerste stap is gezet door een
fiscaal nummer aan te vragen en de aanvraag in te dienen. We verwachten de procedure in
2010 af te kunnen ronden.
Project Wereldwijs Werken
De samenwerking met onze Ghanese coach Alfred Atta bevalt goed. In september is Adjoa’s
verzoek tot verlenging van de samenwerking door Centrum Ontwikkelingssamenwerking
Overijssel gehonoreerd, wat betekent dat Atta van het COS een onkostenvergoeding
ontvangt.
Communicatie
Het jaarverslag over 2008 is in mei per post aan alle donateurs en betrokkenen bij Adjoa
verstuurd. Verder is het achterbanfeest op 14 juni is een geslaagde directe wijze van
communiceren met de achterban geweest. Er waren 63 mensen op het feest.
Spontane PR kwam in het najaar van Saskia Koeleman (11) die met haar spreekbeurt Adjoa
als goed doel in Ruurlo op de kaart heeft gezet.

4. Financiële verantwoording 2009
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 2009 verantwoord. Het boekjaar loopt van
1 januari 2009 tot 31 december 2009.
Algemeen financieel beeld
Vergelijkbaar met het jaar 2008 hebben we in 2009 fors minder lasten gerealiseerd (€ 1.516)
dan geraamd (€ 12.300) Dit grotendeels als gevolg van vertraging van het bouwproject en
doordat er minder algemene kosten worden gemaakt dan geraamd. De gerealiseerde baten
zijn € 1.431,- hoger dan geraamd.
Donateurs
In 2009 is er in totaal € 5.356 aan donaties overgemaakt. Daarnaast is er flink bijgedragen
op het feest van 14 juni (€ 904). Hierdoor hebben we voor het feest nauwelijks algemene
Adjoa middelen aan hoeven te spreken.
De giften komen niet alleen van particulieren, maar ook van bedrijven, kerken en scholen.

In 2009 hebben we 110 donaties ontvangen van in totaal 67 donateurs. Het totale bedrag is
lager, maar het aantal donateurs iets hoger dan in 2008. Een mooie financiële basis!

Tabel 1. Financiële verantwoording Stichting Adjoa
Ontwikkeling Uitgaven
en Inkomsten Adjoa
Uitgaven algemeen
Deelproject Internetklas
Deelproject Leskist
Deelproject Voortgezet
onderwijs
Deelproject Uitwisseling
studenten
Poject feest Adjoa
Donaties
Overige giften en subsidies
Bijdrage feest Adjoa
Rente
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

2007
674
0
660

2008
632
0
814

2009
296
0
112

0

0

0

2.020
0
7.161
8.175
0
348
2007
€ 21.816
€ 13.669
0
2007
97
55
60
130
€ 7.681
€ 12.875
€ 8.355
€ 15.684
€ 7.329

0
0
8.827
8.175
0
818
2008
€ 30.829
€ 21.030
€ 1.400
2008
104
63
85
140
€ 814
€ 17.000
€ 1.446
€ 17.820
€ 16.374

0
1.107
5.356
0
904
1.171
2009
€ 36.856
€ 20.918
€ 1.400
2009
110
67
49
80
€ 1.219
€ 12.300
€ 1.516
€ 7.431
€ 5.915

Fondsen en subsidies
In de jaren 2006 tot met 2008 is drie maal een subsidieaanvraag (€ 8.175,-) voor het ElminIT
project gehonoreerd door de gemeente Coevorden. De bestemming van deze middelen staat
vast. Het restant wordt jaarlijks opgenomen in de voorziening gemeente Coevorden.
Het vrij besteedbare vermogen is eind 2009
€ 36.856,- en daarnaast is er € 20. 918 bestemd voor Project ElminIT, voornamelijk voor
realisering Internetlokaal (voorziening gemeente Coevorden).
Ook is er vorig jaar een voorziening getroffen voor het Microkrediet dat is uitgegeven.
Stichting Adjoa garandeert de lening en neemt daarvoor voorzichtigheidshalve een
voorziening op. Deze valt vrij met elke terugbetaling die Cecilia doet.

5. Plannen en begroting 2010
Plannen
Internetlokaal
De bouw is begin 2010 daadwerkelijk gestart.
De Projectgroep Internetlokaal gaat zich het komende jaar richten op
Inrichting met hardware (computers etc.), elektriciteitsvoorziening door zonne-energie of
aansluiting op elektriciteitsnet, beveiliging, provider, etc.
Exploitatie van het internetlokaal. Rechtspersoon, expertise vanuit Ghana en Nederland ter
ondersteuning; eerste stappen richting marketing en management. Welke kansarme jongeren
uit Ahotokurom vinden er een baantje of krijgen hier les?
Leskist en Scholierenproject
De leskist gaat gebruikt worden binnen Humanistisch Vormingsonderwijs in Drenthe op

verschillende basisscholen. Saidia studenten verzorgen gastles.
De scholengemeenschap in Sassenheim waar bestuurslid Peter Kors aan verbonden is,
wordt benaderd met onderzoeksvragen vanuit Adjoa over ontwikkelingssamenwerking en
vraagstukken aangaande onze projecten in het bijzonder.
Bestuur
Het bestuur wordt uitgebreid. Begin 2010 heeft Hanneke Brakenhoff het bestuur verlaten. Ze
blijft ze betrokken als lid van de projectgroep Internetlokaal.
De uitbreiding van het bestuur is nodig om Adjoa meer slagkracht te geven. Ook de taken
zullen dan weer opnieuw belegd worden.
In juni en mogelijk ook in het najaar zullen één of twee leden van het bestuur een
werkbezoek brengen aan Ghana.
Microkrediet
Bezoek aan Cecilia’s Paint & Cement Store.
in juni 2010. Verslag aan aandeelhouders.
Bezoek aan Ahotokurom en Child Care:
Samenwerking m.b.t. Epofie: werkgelegenheidsproject en guesthouse
Nieuw beeldvormend project? “Jongeren aan de slag” of
“ Begeleid uitvliegen”

ANBI
We maken de tweede fase van de aanvraag voor het verkrijgen van de ANBI-status af. We
gaan er vanuit dat de bijbehorende fiscale voordelen bij donaties voor het belastingjaar 2010
een feit zijn.

Begroting 2010
Toelichting
Uit Tabel 2 (volgende pagina) is op te maken dat de voorziening Coevorden aan het
einde van 2010 sterk verlaagd is. Dit in verband met het daadwerkelijk starten van de
voorbereidingen voor het internetlokaal.
Er zijn voldoende middelen aanwezig voor andere projecten. We gaan uitgaven o.a.
in samenspraak met Ahotokurom vaststellen.
We doen voor 2010 geen aanvragen voor subsidie. De nadruk komt te liggen op het
realiseren van de geplande activiteiten (lees: het uitgeven van de beschikbare
middelen).
Kamer van Koophandel
Communicatie achterban (folders,
briefpapier, bedankkaartjes, postzegels,
feest etc.)
Attenties (bloemetje etc.)
Website
Kosten betaalverkeer
Diversen
Nazorg projecten
Totaal algemeen

30
250
100
150
40
180
250
1.000

Projecten
Project ElminIT
Deelproject Internetklas
Deelproject Leskist
Deelproject Voortgezet onderwijs
Deelproject Uitwisseling studenten

8420
500
500
500

Overige projecten
Totaal projecten

1000
10.920

Totaal debet

11.920

Donaties 2010
Rente
Totaal algemeen
Bijdrage reserves:
Reserve projecten (dotatie)
Voorziening Coevorden (onttrekking)

3.000
1000
4.000
- 2.000
9.920

Totaal credit

11.920

Eind 2010:
Reserve projecten
Voorziening Coevorden
Voorziening microkrediet Cecilia

38.856
10.998
1.400

Tabel 2: Begroting 2010
Bedankt voor uw steun in 2009!
Mag Adjoa in 2010 weer op u rekenen?
Giro 93 88 326 t.n.v. Stichting Adjoa, Leiden

