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Stichting Adamfo Ghana
Voor een betere toekomst voor straatkinderen
en kwetsbare jongeren in Ghana
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1. Algemeen
De stichting Adamfo Ghana is opgericht op 11 januari 2013.
2. Doelomschrijving
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:
1. De stichting stelt zich tot doel bij te dragen aan een beter leven voor
straatkinderen, potentiële straatkinderen en kwetsbare jongeren in Ghana, en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. met financiële en andere middelen activiteiten te ondersteunen van
organisaties die zich inzetten voor het welzijn en de bescherming van
(straat)kinderen;
b. door middel van eigen initiatieven en projecten (straat)kinderen toegang
te geven tot formeel en informeel onderwijs en/of beroepstraining;
c. het verschaffen van faciliteiten voor de veiligheid, gezondheid en verdere
ontwikkeling van de (straat)kinderen;
d. een bijdrage te leveren aan het behoud en de ontwikkeling van het
maatschappelijk draagvlak voor internationale samenwerking;
e. het ondersteunen van alle andere activiteiten die bijdragen aan de
doelstelling zoals genoemd in artikel 2 lid 1.
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
3. ANBI registratie
Stichting Adamfo Ghana is sinds haar oprichting aangewezen als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN: 852375566. Hierdoor zijn giften
en donaties aftrekbaar van de belasting.
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4. Activa en Passiva per 31 december 2013

Balans per 31 december 2013

ACTIVA

31-12-2013

Vaste activa
Materiële vaste activa:
-

Vlottende activa
Liquide middelen:
Kas
Triodos rekening

€0
€0

€0
€ 212,45
€ 212,45

€ 212,45

PASSIVA

31-12-2013

Eigen Vermogen:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve: lopende projecten

€ 212,45
€0

Positief saldo

€ 212,45

Kortlopende schulden:
Overlopende passiva

€0
€ 212,45
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5. Staat van Baten en Lasten per 31 december 2013

BATEN
Donaties particulieren
Donaties bedrijven
Donaties fondsen
Opbrengsten acties
Overige baten
Totaal

€ 1.048
€
555
€ 27.382
€
275
€
424
€ 29.684

LASTEN
Bankkosten
Promotie en drukwerk
Kosten overig (notariskosten)
Totaal

76
€ 162
€
357
€ 595

Positief saldo
Projectfinanciering

€ 29.089
€ 28.877

Verrekening met positief saldo

€

€ 212
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6. Toelichting

Ontvangen donaties per donor
Cordaid
Rabobank Share4More
Overig (o.a. particulier, anoniem)
Totaal

€ 9.800
€ 1.582
€ 18.302
€ 29.684

Ontvangen donaties specifieke projecten
Trainen voor de toekomst
Studiebeurzen voor straatkinderen
Een dak voor straatmeiden!
Totaal

€ 1.582
€ 7.590
€ 19.705
€ 28.877

Projectfinanciering
Trainen voor de toekomst
Studiebeurzen voor straatkinderen
Een dak voor straatmeiden!
Totaal

€ 1.582
€ 7.590
€ 19.705
€ 28.877

Getekend
Leeuwarden, 2 januari 2014
Dr. E. A. Adu-Ampong
Voorzitter

Drs. J.L.J. de Vetten
Penningmeester
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