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1. Inleiding 

 
In het onderstaande beleidsplan legt het bestuur van Project Share Nederland (PSN) 
het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 22-
01-2019. 
Het door PSN te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale 
regelgeving, de locale situatie in Ghana, het beschikbare budget en het team van 
vrijwilligers. Indien deze factoren wijzigen, zal PSN daarop het beleid aanpassen. 
 
Het bestuur van PSN bestaat de volgende vijf  leden: 
de heer B. J. Corstanje, voorzitter 
de heer N.P. van Gemeren, penningmeester 
mevrouw M.H. Karsten-Broersen , secretaris 
mevrouw M.E. Aalbers, algemeen bestuurslid / fondswerving 
de heer B.J.M. de Hoop, algemeen bestuurslid 
 
PSN is opgericht op 25 juni 2009 en heeft de volgende doelstellingen: 
a. Het verwerven van fondsen voor de activiteiten van NGO Project Share Ghana. 

Project Share Ghana (PSG) wil de gemeenschap in het Gushegu-Karaga District 
van Noord-Ghana economisch en maatschappelijk ontwikkelen. De projecten 
betreffen onderwijs, gezondheidszorg en landbouw. 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of  daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
De werkzaamheden van PSN vallen uiteen in activiteiten ter continuering en 
versterking van de organisatie en activiteiten ter verwerving van fondsen voor 
projecten. 
PSN streeft op langere termijn naar een groep sponsoren (bestaande uit individuen en 
instellingen) die een continue stroom geld opleveren voor de projecten van Project 
Share Ghana. 
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2. Financiën 

 
PSN is een organisatie die geen winstoogmerk heeft en wordt gefinancierd door giften. 
Die giften hebben enerzijds tot doel de kosten van de stichting te dekken en anderzijds 
de projecten te financieren die zij ondersteunt. 
 
Ook de komende jaren (2019 t/m 2021) zal PSN de ontvangen giften gebruiken voor 
de financiering van projecten, onder andere op het gebied van de verbetering van 
educatie, landbouw en gezondheid in Ghana. Voor zover PSN het vermogen niet direct 
besteedt, zal zij die beheren met minimaal risico. 
 

2.1 De financiën van de organisatie 

 
De kosten van de Stichting worden zo laag mogelijk gehouden (zo dicht mogelijk bij 
0%). 
De volgende maatregelen moeten dit garanderen: 

- De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten. 

- Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van gratis diensten binnen de 
achterban of  van ondernemingen die op basis van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen een bijdrage willen leveren. 

- Jaarlijkse evaluatie van de kostenstructuur van PSN 

- Vermindering van reiskosten van de bestuursleden door gebruik van 
teleconferentie. 

- Een transparante financiële administratie met rekening & verantwoording  van het 
boekjaar. 

- Aanvraag van onkostenvergoeding moet door tenminste 2 bestuursleden worden 
goedgekeurd. 

 
Alle opbrengsten en kosten worden zo veel mogelijk verantwoord in de periode waarop 
zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst 
verantwoord in het boekjaar waarin zij door PSN worden ontvangen. 
 
De inkomsten bestaan uit giften van kerken, stichtingen en particulieren uit de 
achterban van PSN en subsidies. 
 

2.2 Projecten 

 
PSN financiert projecten die zijn onderbouwd met heldere doelstellingen en een 
onderbouwd budget. Verder moet er door Stichting PSG rekening en verantwoording 
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afgelegd kunnen worden aan PSN. Die rekening en verantwoording moet zodanig van 
kwaliteit zijn dat hij aan de sponsoren getoond kan worden. 
 
In 2016-2018 heeft PSN bijgedragen aan de financiering van de volgende projecten: 
Management: 

·      Ondersteuning manager Project Share Ghana 
·      Bijdrage in administratiekosten Project Share Ghana 

Onderwijs: 
·      Ondersteuning Neesim School in Gushegu 

Gezondheidszorg: 
·      Ondersteuning Neesim Nutrition Centre in Gushegu 
·      Moeder en Kind onderzoek in Gushegu (‘Boon in Afrika’) 

Landbouw: 
·      Geen projecten 

In de Financiële Jaaroverzichten zijn de bedragen te vinden van deze financiële 
ondersteuning. 
 
Voor de periode 2019-2021 willen we graag de ondersteuning van de bovengenoemde 
projecten continueren. Het ‘Moeder-en-Kind-onderzoek’ naar de maternale en 
neonatale gezondheid in Gushegu zal waarschijnlijk in  de eerste helft van 2019 
afgerond worden. Dit wordt uitgevoerd door het echtpaar Boon met geregeld de hulp 
van enkele Nederlandse studenten geneeskunde die daar hun wetenschappelijk stage 
komen doen. Wij denken dat de uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot 
initiatieven die de huidige grote problemen bij zwangerschappen en bevallingen sterk 
zouden kunnen verminderen. We zouden die daarom graag willen ondersteunen. 
Afhankelijk van eventuele nieuwe teamleden bij Project Share Ghana zouden er ook 
nieuwe projecten gestart kunnen worden, naast de al lopende projecten, die binnen de 
doelstellingen van PSG vallen. 
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3. Werkzaamheden 

 

3.1 Terugblik werkzaamheden 2016-2018 

 
In 2016-2018 zijn, naast het continueren van de Stichting, op de volgende manieren aan 
de doelstellingen gewerkt: 
 
1. De Nederlandse achterban wordt op de hoogte en betrokken gehouden bij de 
activiteiten van Project Share Ghana. 
In de eerste twee jaar is er om de maand een gebedsmail verstuurd, wat in 2018 is 
omgezet naar een maandelijkse gebedsmail die voortkomt uit de gebedskalender voor 
de Engelse achterban van PSG. 
De nieuwsbrief  wordt enkele keren per jaar door PSG geschreven en vervolgens door 
PSN in het Nederlands vertaald en hier verspreid. 
De communicatie naar de achterban gaat nu via Mailchimp, alle adressen zijn hierheen 
overgezet. Ook zijn er formats ingesteld voor een eenduidige communicatie. 
 
2. Project Share Nederland professionaliseert zich verder in het toezicht op 
Project Share Ghana. 
Er wordt nu jaarlijks een jaarvergadering gehouden waarin het financieel overzicht, het 
beleidsplan en documentatie van PSG wordt doorgenomen. Ook wordt het proces van 
PSN geëvalueerd en doelstellingen doorgenomen en zo nodig aangepast. 
Er zijn contacten met verschillende teamleden van PSG. PSN is nu redelijk op de 
hoogte van het wel en wee in Ghana, maar moet hier actief  naar vragen en wordt soms 
pas achteraf  geïnformeerd. Dit zal voor komende periode een aandachtspunt blijven. 
 
PSG stuurt kwartaalrapportages met hun activiteiten, deze vallen binnen de doelen van 
PSG en daarmee van PSN. 
 
3.Het overzicht van fondsen optimaliseren, een overzicht maken van de 
gewenste bijdragen vanuit Nederland en deze twee overzichten met elkaar 
koppelen en de juiste fondsen aanschrijven. 
Er is een overzicht van fondsen welke waarvoor aangeschreven kunnen worden. De 
mogelijkheden zijn aan PSG overlegd en er wordt verder gewerkt om daadwerkelijke 
aanschrijvingen te doen in 2019 en verder. 
Er wordt continu gewerkt aan duidelijk krijgen van de vraag vanuit PSG. 
Er is een beleid opgesteld om long- en short termers en hun achterban ook na 
terugkeer betrokken te houden, als bestuurslid of  ambassadeur of  anders met 
eenmalige acties. 
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3.2 Doelen 2019-2021 

 
1. De Nederlandse achterban wordt op de hoogte en betrokken gehouden bij de 
activiteiten van Project Share Ghana.  Door middel van regelmatige gebeds- en 
nieuwsbrieven, de communicatie loopt via Mailchimp. 
 
2. Project Share Nederland is op de hoogte van de hoofdlijnen van de projecten 
in Project Share Ghana, informatiestromen gaan beide kanten op. 
Door formeel en informeel contact met het team en individuele teamleden van Project 
Share Ghana. 
 
3. Er wordt actief  fondswerving gedaan voor sub projecten binnen Project Share 
Ghana. 
Door regelmatig duidelijk te krijgen van Project Share Ghana waar de financiële vragen 
liggen en minimaal een keer per jaar een fonds hiervoor aan te schrijven. 
Fondswerving wordt elke vergadering geagendeerd om hier continuïteit in te houden. 
Terugkerende werkers vanuit Ghana worden actief  benaderd om als ambassadeur te 
helpen bij het werk van PSN. 
 
4. Project Share Nederland ondersteunt Project Share Ghana waar nodig in het 
zoeken naar geschikte teamleden. 
Door eerst een overzicht te verkrijgen van de vacatures en functiebeschrijvingen en dit 
vervolgens op passende manier naar achterban en andere geïnteresseerden te 
communiceren. 
 
 
 
 
  


