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01  INLEIDING 

 

Sinds 2008 werkt Stichting GiGha aan het verbeteren van de levensstandaard in het district 

Kpandai in Ghana, door te investeren in de verbetering van gezondheidszorg en onderwijs. 

Kpandai ligt in de noordelijke regio van Ghana, waar goede gezondheidszorg en goed onderwijs 

voor veel mensen nog niet toegankelijk is. Om hier op duurzame wijze verbetering in te brengen, 

werkt Stichting GiGha samen met de Relief and Development Services van de Evangelical Church 

of Ghana (ECG). De partnerorganisatie is verantwoordelijk voor het identificeren van behoeftes bij 

de lokale bevolking, het doen van projectvoorstellen en de uitvoering van projecten. Stichting 

GiGha financiert de projecten met behulp van donaties van particulieren, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties.  

 

In dit verslag maken we de balans op over het jaar 2017. In 2016 hadden we een succesvolle 

bestuursreis, in 2017 is het contact met Ghana wat minder geweest door andere prioriteiten bij 

beide partijen. Zowel in Ghana als in Nederland wordt het werk gedaan op vrijwillige basis, naast 

een reguliere baan. Dat maakt de betrokkenheid groot, houdt de kosten laag, maar maakt ook 

dat het werk voor GiGha soms op de achtergrond verdwijnt. Daarom hebben we in 2017 als 

stichting niet veel zaken concreet kunnen maken. We hopen in 2018 resultaat te bereiken van de 

voorbereidende werkzaamheden in 2017.   

 

We bedanken alle betrokkenen en donateurs die ons in 2017 hebben gesteund. De bijdrage aan 

het werk van Stichting GiGha maakt een concreet verschil in het leven van veel mensen in 

Kpandai.  

 

02  BESTUUR 

 

De bestuurssamenstelling van Stichting GiGha in Nederland is in 2017 gelijk gebleven aan het 

vorige jaar. Het bestuur wordt gevormd door een groep van zes jonge professionals, die zich op 

vrijwillige basis inzetten voor Stichting GiGha. In alle projecten werkt GiGha samen met de Relief 

and Development Services van de ECG, die onderwijs en gezondheidszorg bieden in 

achtergebleven regio’s in Ghana.  

 

03  RESULTATEN 2017 

 

03.01 Projecten 

 

In 2017 zijn er geen nieuwe projecten gestart. Na de bestuursreis van 2016 stond de start van 

het project in Kpassa op het programma.  
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In Kpassa wonen met name boerenfamilies die net genoeg verbouwen om zelf van rond te 

komen. Patiënten die in dorpjes in de regio wonen, moeten over slecht begaanbare wegen een 

afstand van circa 10 kilometer lopen om basiszorg te kunnen krijgen, ook zwangere vrouwen 

bijvoorbeeld. De ECG heeft een oud gebouw in Kpassa, dat ze willen gebruiken als dokterspost. 

Die kan bemensd worden door het Kpandai Health Center. Het doel is om de kliniek dusdanig op 

te knappen zodat de ECG ook hier een kliniek kan starten. We hopen hiermee de gezondheidszorg 

ook bereikbaar te maken voor mensen die in afgelegen gebieden rondom Kpandai wonen.  

 

Het doel was om in de zomer van 2017 een groepsreis naar Ghana te organiseren, zodat een 

groep jongeren weer actief kon bijdragen aan een bouwproject, zoals de groepsreis in 2011. 

Helaas was hiervoor te weinig animo. We hopen in de toekomst wel dergelijke reizen en projecten 

met elkaar te verenigen.  

 

In juni 2017 hebben we een concreet projectvoorstel vanuit Ghana ontvangen. Het ging daarbij 

om zeer hoge bedragen om de renovatie compleet te maken. Het totaal kwam op ruim 150.000 

cedi, dat is omgerekend 27.816 euro. Voor ons was dat een te groot bedrag, vooral omdat de 

groepsreis en de fondsenwerving die daarbij komt kijken niet doorging. In deze periode stond 

zowel in Ghana als in Nederland het werk voor Stichting GiGha onder druk, door andere 

prioriteiten bij de betrokkenen. Daarom is besloten om op dat moment dit grote project (nog) niet 

te beginnen. In 2018 willen we dit project verder onderzoeken. In dat jaar hopen we ook weer 

een bestuursreis te plannen, die ons zal helpen met het bepalen van het vervolg van Stichting 

GiGha.  

 

03.02 Acties en fondsenwerving  

 

 

Donaties 

In 2017 ontving Stichting GiGha in totaal een bedrag van € 1200 van bedrijven en een bedrag 

van € 2329 van particuliere donateurs. Van de particuliere giften is 95 procent afkomstig van 

vaste donateurs, 5 procent betrof eenmalige giften. In totaal vormden donaties in 2017 65 

procent van de totale inkomsten.  

 

Deurcollecte Zuidhovenkerk 

In de zomermaanden van 2017 ging de opbrengst van de deurcollecte in de Christelijk 

Geformeerde kerk te Dordrecht, de Zuidhovenkerk naar Stichting GiGha. Het streefbedrag was 

1500 euro en bedoeld voor het Kpasa project.  
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Kerstactie 

In 2017 hebben we bijgedragen aan de kerstactie van de Zuidhovenkerk die op 19 december 

plaatsvond. Daar doen meerdere doelen uit de Zuidhovenkerk aan mee, door de verkoop van 

kerstlekkernijen. De opbrengst wordt onder de deelnemende doelen verdeeld. Omdat we dit jaar 

geen lopende projecten hadden, hebben we ervoor gekozen niet mee te delen in de opbrengst. De 

kerstactie hebben we gebruikt om onze naamsbekendheid te vergroten en mensen te informeren 

over onze stichting.    

 

03.03 PR 

 

In 2016 had de website van Stichting GiGha te maken gekregen met phishing. Een vorm van 

internetfraude met als doel persoonlijke bankgegevens te verkrijgen. Als gevolg hiervan werd 

onze website offline gehaald, totdat we de benodigde veiligheidsmaatregelen waren getroffen. Dit 

heeft een paar maanden geduurd. In april 2017 was de website weer online. 

 

In 2017 is in april een nieuwsbrief verstuurd.  

 

In het voorjaar van 2017 is een presentatie gegeven in de Zuidhovenkerk te Dordrecht, bedoeld 

om de deurcollecte die bestemd was voor Stichting GiGha toe te lichten.  

 

In september hebben we een stukje in het kerkblad van de Zuidhovenkerk te Dordrecht 

geschreven, als toelichting op de deurcollectie die voor het Kpasa project werd gehouden. 

 

04  VOORUITBLIK 2018 

 

Het jaar 2017 was voor Stichting GiGha een soort ‘pauzejaar’. We hebben in 2016 een mooie 

bestuursreis gemaakt, maar helaas bleek het niet mogelijk om in 2017 al concreet met de 

resultaten daarvan aan de slag te gaan. 

 

In 2018 willen we hier verandering in brengen. Omdat onze contactpersoon Daniel Gbande op 

grotere afstand van Kpandai blijft, blijven we ook rechtstreeks contact houden met het Kpandai 

Hospital, in de persoon van  Joseph Sonlaar, de over mogelijke projecten en hoe nu verder.  
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05  JAARREKENING 

 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de financiën van Stichting GiGha. Achtereenvolgens betreft dit de 

balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de begroting voor 

2014. 

05.01 Balans per 31 december 2017 

 

Bedragen in euro’s 31 december 2017 31 december 2016 
  

 

  

ACTIVA 

 

  

  

 

  

Vaste activa 

 

  

Geen 0,00 0,00 

  

 

  

Vlottende activa 

 

  

Debiteuren 

 

  

  
 

  

Sinterklaasactie € 0,00 0,00 

Kerstactie 
 

  

Retour verblijfskosten F4K    

Gift F4K 
 

  

  

 

  

Liquide middelen € 22.174,14 € 16.925,16 

  

 

  

TOTAAL ACTIVA 22.174,14 16.925,16 

  

 

  

PASSIVA 

 

  

  

 

  

Eigen vermogen 

 

  

Vrij besteedbaar vermogen € 406,71 406,71 

  

 

  

Voorzieningen 

 

  

Continuïteitsreserve 21.707,87 16.458,89 

Gereserveerd Bestuursreis 

 

  

Bestuurspot 59,56 59,56 

NASF Ziekenhuis 0,00 0,00 

Reserve Bestuur (BA-claim) 0,00 0,00 

     

Vreemd vermogen 

 

  

Geen € 0,00 0,00 

  

 

  

  
 

  

TOTAAL PASSIVA 22.174,14 16.925,16 
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05.02 Staat van baten en lasten 2017 

Bedragen in euro’s 

Werkelijk 

2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016 
BATEN     
      

Baten uit eigen 

fondsenwerving 

    

Acties en evenementen     

Hemelvaartsontbijt     

Sinterklaasactie  300,00   

Kerstactie 468,23 400,00 530,79 

GiGha-benefietconcert     

Particuliere giften en collecten 2.329,00 4.000,00 2.689,00 

Bedrijfsdonaties 1.200,00  1.200,00 

Fondsen 1.500,00 2.500,00   

      

Future 4 Kpandai     

Subsidie NCDO n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

      

Overige baten     

Ontvangen rente 26,34 50,00 61,58 

Bestuursreis n.v.t. n.v.t. 1780,00 

NASF 
 

-   

TOTAAL BATEN 5.523,57 7.250,00 6.261,37 
      

LASTEN     
      

Stichtingskosten     

Kamer van Koophandel pm pm pm 
      

Projecten     

Onderwijs p.m.  p.m. 

Ziekenhuis -  2.006,00 

      

Overige lasten     

Bankkosten 198,48 200,00 238,24 

Promotie en publiciteit 41,02 200,00 112,15 

Bestuursreis   4.052,63 

Overige kosten 35,09 35,00   
      

TOTAAL LASTEN 274,59 435,00 6.409,02 
      

RESULTAAT 5.248,98 6.815,00 -147,65 
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05.03 Begroting 2018 

Bedragen in euro’s 

Begroting 

2018 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 
      

INKOMSTEN     
      

Baten uit eigen 

fondsenwerving 

    

Acties en evenementen     

Kerstactie 0,00 468,23 530,79 

GiGha-benefietconcert 0,00    

Particuliere giften en collecten 2.500,00 2.329,00 2.689,00 

Bedrijfsdonaties 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Fondsen 1.500,00 1.500,00   

      

Future4Kpandai (totaal) n.v.t    
      

Overige baten     

Ontvangen rente 50,00 26,34 61,58 

Bestuursreis n.v.t  1.780,00 

      
      

TOTAAL INKOMSTEN 5.250,00 5.523,57 6.261,37 
      

BESTEDINGEN     
      

Stichtingskosten     

Notariële inschrijving n.v.t.  n.v.t. 

Kamer van Koophandel - 0,00 - 
      

Projecten     

Lerarenproject pm - p.m. 

Uitgaven Ziekenhuis 1.500,00 0,00 2.000,00 

      

Overige lasten     

Bankkosten 200,00 198,48 244,24 

Promotie en publiciteit 75,00 41,02 61,15 

Bestuursreis   4.052,63 

Overige kosten 50,00 35,09 51,00 
      

TOTAAL BESTEDINGEN 1.825,00 274,59 6.409,02 
      

RESULTAAT 3.425,00 5.248,98 -147,65 
 


