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Jaarverslag 2020: het rare jaar. 
 
Dit jaar heeft in het teken gestaan van Corona. Corona in Nederland evenals in Ghana. In 
Nederland konden we geen echte acties konden organiseren, waardoor we onze activiteiten 
hebben verplaatst naar andere terreinen (de eigen organisatie verbeteren). In Ghana ging het 
land al snel in lockdown, wat grote gevolgen heeft voor alle inwoners daar. Het openbaar 
vervoer is daar echt een levensader, bijvoorbeeld voor de aanvoer van voedsel en 
zaden/gewassen. Zowel Pius, Rosina als ook ons contactpersoon Linda en al hun families 
kwamen hierdoor financieel in de knel. Zodoende hebben we aan het begin van het jaar een 
oproep gedaan zodat we deze drie families konden ondersteunen. Daarvoor wilden we niet 
de reserves aanspreken, omdat die bedoeld zijn voor de bekostiging van de schoolkosten van 
onze studenten. De oproep was een succes, want we haalden in korte tijd meer dan 700 euro 
op. Linda, Pius en Rosina hebben ons uitvoerig bedankt voor de hulp in moeilijke tijden! Ook 
hebben we dit jaar Pius en Rosina geholpen met online studeren. Zij hadden zelf geen telefoon 
of laptop en konden dus eerst geen onderwijs volgen. Zo konden ze in ieder geval hun lessen 
blijven volgen, maar dit was geen langetermijnoplossing. Gelukkig konden we met hulp van 
familie twee gebruikte smartphones opsturen naar Ghana.  
 
De schoolresultaten hebben deels te leiden gehad onder de Coronamaatregelen. Pius en 
Rosina konden gelukkig wel alsnog lessen volgen, maar de scholen zijn ook langdurig dicht 
geweest. Hierdoor konden Pius en Rosina ook niet op de scholen verblijven, waar ze normaal 
kost en inwoning hebben. Een aandachtspunt is dat we dit jaar lastig konden achterhalen wat 
de resultaten waren van onze studenten, juist omdat de scholen dicht waren en de organisatie 
van bijvoorbeeld cijfers/beoordelingen niet op orde was. We zullen hier extra goed op letten 
in 2021, met name als de scholen weer open en toegankelijk zijn. Rosina heeft in het najaar 
een stage gelopen in een ziekenhuis in de regio, hiervoor hebben we extra geld uitbetaalt om 
haar onkosten voor die stage te bekostigen.   
  
We hebben dit jaar voornamelijk gewerkt aan de organisatie. Zo hebben we een logo laten 
ontwerpen en de website geheel vernieuwd. Hierdoor versterken we de zichtbaarheid en 
professionelere uitstraling van onze stichting. Ook hebben we een duidelijkere missie 
vastgesteld: Onze droom is dat in 2050 in totaal 50 Ghanese jongeren afgestudeerd zijn na 
een studiebeurs van onze stichting. Met deze missie kunnen we duidelijker maken aan onze 
donateurs waar we ons in de toekomst voor willen inzetten. Deze missie hebben we 
vastgelegd in een filmpje, ingesproken door voorzitter Roger van Loon. In 2021 willen we een 
nieuwe stap zetten om deze missie te verwezenlijken, door een derde student te laten starten. 
Dat was in 2020 door Corona onrealistisch.  
 
Aan het einde van 2020 hebben we handgeschreven kaarten gestuurd naar al onze donateurs, 
tijdrovend maar het gaf veel voldoening! Ook hebben we de eerste Fundamentalent 
nieuwsbrief ontwikkeld. Hiervoor hebben we een enquête onder enkele vertrouwelingen 
uitgezet en op basis daarvan de nieuwsbrief ontwikkeld (o.a. over frequentie, onderwerpen 
en vorm). Het is ons streven om 2-3 keer per jaar deze nieuwsbrief te versturen aan 
geïnteresseerde donateurs.  

https://www.facebook.com/Fundamentalent/photos/a.1032909880229209/1369068283280032/
https://www.facebook.com/Fundamentalent/photos/a.1032909880229209/1369068283280032/
https://fundamentalent.com/onze-missie-50-jongeren-in-ghana-upper-east-afgestuurd-voor-2050/
https://www.youtube.com/watch?v=LJ-yZidValc


 

 
 
 
Fundamentalent nieuwsbrief – de allereerste nieuwsbrief.  
We hebben een korte uitvraag gedaan bij vrienden en kennissen welke inhoud en frequentie 
ze passend vinden bij een nieuwsbrief van stichting Fundamentalent. Op basis van de 
inhoudswensen hebben we deze nieuwsbrief gevuld. En we hebben besloten de nieuwsbrief 
in ieder geval drie keer per jaar te verzenden naar alle vaste donateurs. We zijn van plan alle 
nieuwsbrieven ook een plek te geven op onze website, zodat ze vrij toegankelijk en 
beschikbaar zijn voor iedereen die er geïnteresseerd in is of nieuwsbrieven wil terugzoeken. 
Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Laat het ons weten via info@fundamentalent.com!  
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Stichting Fundamentalent           
Generaal Kraijenhoffstraat 7          
1411  BA  NAARDEN           

                       Aerdenhout, 3 januari 2021.  

            
JAARVERSLAG 2020           

            

            

            
Geachte directie,            

            
Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door u verstrekte gegevens de  
balans per 31 december 2020 en de daarbij behorende resultatenrekening 2020   
samengesteld van uw onderneming Stichting Fundamentalent.      

            

            

            

            
Dit rapport omvat:        Pagina   

            
Jaarrekening         2   
Balans per 31 december 2020       3   
Resultatenrekening 2020        5   

            

            

            

            

            

       

       Hoogachtend,   

            

       drs. J.J.M. van Loon   
Stichting Fundamentalent, Naarden         

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

            

 

            
 
 JAARREKENING 

            

            
Stichting Fundamentalent, Naarden         

            
Balans per 31 december 2020 na verwerking resultaat       

            

            
ACTIVA           31 dec. 2020         31 dec. 2019  

            

                  €              €   
Liquide middelen           

            
ING rekening courant    1.569    1.544   
ING spaarrekening    1.500    1.500   

            

     3.069    3.044   

            

            
Totaal generaal     3.069    3.044   

            
Stichting Fundamentalent, Naarden         

            

            

            
Balans per 31 december 2020 na verwerking resultaat       

            

            
PASSIVA           31 dec. 2020        31 dec. 2019  

            

                €               €   
Eigen vermogen           

            
Eigen vermogen     3.069    3.044   

            

     3.069    3.044   

            
Totaal generaal     3.069    3.044   
 
Stichting Fundamentalent, Naarden 
            



 

 
 

            

            

Resultatenrekening 2020          

            
            

                   2020               2019   

                 €               €   

            
Reguliere donaties    2.738    2.730   
Eenmalige donaties    1.441    3.749   

            
Totaal donaties     4.179    6.479   

            
Uitkeringen            

            
Uitkeringen t.b.v. studenten in Ghana  3.818    2.946   

            
Totaal uitkeringen    3.818    2.946   

            
Kosten            

            
Diverse kosten     215    433   

            
Bankkosten     121    56   

            
Totaal kosten     336    489   

            
Resultaat     25    3.044   

 
 

Verantwoording financiën in 2020 door het bestuur van stichting Fundamentalent:  
De reguliere donaties vormen dit jaar een grotere constante dan eenmalige donaties. Dat 
kwam ook omdat er in 2020 geen acties mogelijk waren i.v.m. Covid-19. We streven er naar 
de reguliere donaties nog verder uit te bouwen, zodat we meer constante inkomende 
financiële middelen hebben. De uitkeringen zijn toegenomen doordat we o.a. extra 
uitgaven hebben gedaan om de families van Pius, Rosina en Linda te ondersteunen in de 
lockdownperiode. Hiervoor hebben we een aparte inzameling gedaan, zodat er geen 
donaties t.b.v. studie van de studenten naar de brede ondersteuning van de families is 
gegaan. De diverse kosten zijn o.a. gegaan naar het ontwerpen van logo en huisstijl (150 
euro) van de stichting en de verzending van een pakket (49 euro) met telefoons, boeken en 
praktische spullen voor de studenten dat we in september naar Ghana hebben gestuurd. 

 


