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1. Algemeen 

De stichting Adamfo Ghana is opgericht op 11 januari 2013 bij notariële akte. 

 

2. Doelomschrijving 

De doelstelling staat omschreven in artikel 2 van de statuten:  

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. 

 
4. Boekjaar 
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. In deze jaarrekening wordt 
verantwoording afgelegd over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 
Het Jaarverslag (verslag van het bestuur) vindt u op de website. 
 
5. Samenstelling bestuur 
De samenstelling van het bestuur is op 31 december 2020 als volgt:  
• Dr. Emmanuel Adu-Ampong   voorzitter 
• Marre Adu-Ampong, MA    secretaris 
• Drs. Christian Erkelens    penningmeester 
• Drs. Koos de Vetten    bestuurslid 
• Edna Brouns, BA     bestuurslid 
• Karlijn Laman, MSc    bestuurslid 

• Maureen van der Grinten, BSc   bestuurslid 
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6. Activa en Passiva per 31 december 2020 

 

 

Balans per 31 december 2020 

 

 

ACTIVA      31-12-2020    31-12-2019 

 

Vaste activa 

Materiële vaste activa:  

  

-                         € 0                         € 0 

 € 0 € 0 

   

Vlottende activa 

Vorderingen 

 

 

 

- € 0 € 0 

   

Liquide middelen   

Kas   € 0 € 0 

Triodos rekening € 35.017 € 40.812 

 € 35.017 € 40.812 

   

   

 € 35.017 € 40.812 

 

          

 

PASSIVA        31-12-2020  31-12-2019 

 

Eigen Vermogen   

Algemene reserve € 13.023 € 11.928 

Bestemmingsreserve: lopende projecten € 21.994 € 28.884 

   

   

   

Positief saldo € 35.017 € 40.812 

 

Kortlopende schulden   

Crediteuren € 0 € 0 

Overlopende passiva € 0 € 0 

   

 € 35.017 € 40.812 
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7. Staat van Baten en Lasten per 31 december 2020 

 

 

BATEN      Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 

 

Donaties particulieren  € 11.981   € 3.500   € 2.996  

Donaties bedrijven  € 118   € 200   € 105  

Donaties fondsen  € 62.000   € 40.000   € 34.600  

Overige baten  € 0   € 0   € 0  

Totaal € 74.099 € 43.700 € 37.701 

    

LASTEN                  

 

Organisatiekosten   € 163   € 1.200  € 998 

Publiciteit, werving  € 477   € 300  € 235 

Kosten overig  € 269   € 0   € 226  

Totaal € 909 € 1.500 € 1.459 

    

Positief saldo € 73.190 € 42.200 € 36.242 

Projectfinanciering € 78.985 € 44.500 € 36.040 

 

    

Saldo van baten en lasten (€ 5.795) (€ 2.300) € 202 
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8. Grondslagen    
       
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor 
fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is 
gepubliceerd (richtlijn 650). 
 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling: de 
veronderstelling dat de continuïteit van de stichting gehandhaafd blijft en zij haar 
activiteiten in de voorzienbare toekomst zal voortzetten. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde, tenzij een andere specifieke waarderingsgrondslag is vermeld. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de opbrengsten van de 
geleverde prestaties en de lasten over het jaar en de schulden. Dit bedrag is vrij 
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden 
besteed. 
 
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven 
wordt dit deel aangemerkt als ‘bestemmingsreserve’. In dit geval heeft niet het bestuur 
van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. 
 
Grondslagen voor de staat van baten en lasten 
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten 
en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 
 
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van 
voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate. 
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9. Toelichting op de Balans en op de Staat van Baten en Lasten 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.   
    
De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de 
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).    
 

Zowel de baten als de lasten zijn flink hoger dan eerder was begroot. Dit is het gevolg 

van de noodhulp-programma in het kader van de corona-crisis. 

 

Wilde Ganzen (Corona-Noodfonds) ondersteunde het project Catering for the 
Community met een bedrag van € 19.374,50. Ook ondersteunde Wilde Ganzen (regulier) 
het project Impact through Enterprise met een bedrag van € 5.381,33. Beiden bedragen 
werden direct naar onze partner in Ghana overgemaakt en reflecteren dus niet op de 
jaarrekening. 
 
In overleg met de Haëlla Stichting is hun donatie van 2019 onttrokken aan het 
bestemmingsfonds voor Increasing Impact en besteed aan project Catering for the 
Community.  
 

Besloten is om het volledige projectbudget van Impact through Enterprise al over te 

maken, zodat met de uitvoering gestart kan worden. Dit met de kennis dat fondsen 

donaties hebben toegezegd welke we in januari 2021 verwachten te ontvangen. 

 

 

Ontvangen donaties per donor  

BrITE Foundation € 5.000 

Cooperatiefonds Rabobank Vallei en Rijn € 3.000 

Oud Papier Camminghaburen € 500 

Stichting Julia € 400 

Stichting Retera-van het Hof € 5.000 

Weeshuis der Doopsgezinden € 3.000 

Overig (o.a. particulier, anoniem) € 57.199 

Totaal € 74.099 

 

Ontvangen donaties specifieke projecten  

Een goede start  € 5.450 

Increasing impact € 910 

Studiefonds € 17.570 

Catering for the community (incl. Toekomst vd straat) € 36.655 

Impact door ondernemen € 6.399 

Een stevige basis (YAYDEC) € 28 

S.H.E. Safe Home & Education € 2.500 

Totaal € 69.512  
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Projectfinanciering   

Een goede start  € 5.450 

Increasing impact € 0 

Studiefonds € 25.898 

Catering for the community (incl. Toekomst vd straat) € 36.874 

Impact door ondernemen € 10.763 

Een stevige basis (YAYDEC) € 0 

S.H.E. Safe Home & Education € 0 

Totaal € 78.985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getekend, 

 

Wageningen, 21 januari 2020 

 

Dr. E. A. Adu-Ampong      

Voorzitter        


