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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 04-10-2021.
Het door PSN te voeren beleid is a ankelijk van de ontwikkelingen in de scale regelgeving, de
lokale situa e 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 uit de volgende zes leden:
de heer Benjamin Corstanje, voorzi er
de heer Niek van Gemeren, penningmeester
mevrouw Marleen Karsten-Broersen, secretaris
de heer Jan-Bert de Hoop, algemeen bestuurslid
mevrouw Lucianne de Kloe-Remijn, algemeen bestuurslid
de heer Benjamin de Kloe-Remijn, algemeen bestuurslid
PSN is opgericht op 25 juni 2009 en hee als missie: vanuit ons christelijk geloof bijdragen aan de
economische en maatschappelijke ontwikkeling van de gemeenschap in het Gushegu-Karaga
district in Noord-Ghana. Dat doen we door projecten in het gebied te steunen middels
fondswerving. Belangrijke partners zijn Project Share Ghana, een NGO met projecten op het
gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landbouw, en Queen of Sheba, een NGO gericht op
moeder-en-kindzorg.
De werkzaamheden van PSN vallen uiteen in ac viteiten ter con nuering en versterking van de
s ch ng en ac viteiten ter verwerving van fondsen voor projecten.
PSN stree op langere termijn naar een groep sponsoren (bestaande uit individuen en instellingen)
die een con nue stroom geld opleveren voor de projecten van Project Share Ghana en Queen of
Sheba.
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PSN is een organisa e die geen winstoogmerk hee en wordt ge nancierd door gi en. Die gi en
hebben enerzijds tot doel de kosten van de s ch ng te dekken en anderzijds de projecten te
nancieren die zij ondersteunt.
Ook de komende jaren (2021-2025) zal PSN de ontvangen gi en gebruiken voor de nanciering
van projecten, onder andere op het gebied van de verbetering van educa e, landbouw en
gezondheid in Ghana. Voor zover PSN het vermogen niet direct besteedt, zal zij die beheren met
minimaal risico.
De nanciën van de organisatie
De kosten van de s ch ng worden zo laag mogelijk gehouden (zo dicht mogelijk bij 0%).
De volgende maatregelen moeten dit garanderen:
• De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun diensten en er zijn geen werknemers in
loondienst;
• Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van gra s diensten binnen de achterban of van
ondernemingen die op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen een bijdrage willen
leveren;
• Jaarlijkse evalua e van de kostenstructuur van PSN;
• Vermindering van reiskosten van de bestuursleden door regelma g gebruik van teleconferen e;
• Een transparante nanciële administra e 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 gi en van kerken, s ch ngen en par culieren uit de achterban van PSN
en subsidies.
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2. Financiën

3. Werkzaamheden
3.1 Terugblik werkzaamheden 2016-2021
In de periode 2016-2021 zijn, naast het con nueren van de S ch ng, op de volgende manieren
aan de doelstellingen gewerkt:
PSN hee bijgedragen aan de nanciering van de volgende projecten:
Onderwijs:
· Ondersteuning Neesim School in Gushegu
Gezondheidszorg:
· Ondersteuning Neesim Nutri on Centre in Gushegu
· Moeder- en Kindonderzoek in Gushegu (‘Boon in Afrika’)
· Queen of Sheba, opzet van een Moeder- en Kindcentrum in Gushegu
Landbouw:
· Geen projecten
Management:
· Ondersteuning manager Project Share Ghana
· Bijdrage in administra ekosten Project Share Ghana
In de Financiele Jaaroverzichten zijn de bedragen te vinden van de nanciele ondersteuning van de
projecten en subprojecten.
Een doel van de s ch ng was dat de Nederlandse achterban op de hoogte is en betrokken
gehouden wordt bij de ac viteiten van PSG. In deze periode zijn de nieuwsbrieven regelma g
verstuurd, gebedsbrieven wisselend per periode. In 2020 konden door veroudering van de website
geen nieuwe Nederlandse berichten meer geplaatst worden. In 2020 is begonnen met het
vernieuwen van de website. In 2021 is de nieuwe website afgerond en online.
Dit doel is behaald. Het kan nog verder verbeterd en uitgebreid worden in komende periode, dit
doel zal in aangepast vorm terugkomen in de komende jaren.
Een ander doel was dat PSN op de hoogte is van de hoofdlijnen van de projecten in PSG. In de
afgelopen jaren is regelma g formeel en informeel contact met het team en individuele teamleden
van PSG geweest. Met de projectpartners is regelma g contact geweest. De projectpartners uit
Ghana hebben meerdere keren per jaar een vergadering digitaal bijgewoond. De
bestuursvoorzi er en penningmeester hebben het project in Ghana bezocht in 2019. Het contact is
geintensiveerd tov de periode voor 2019 en we zijn goed op de hoogte van de hoofdlijnen. Een
ac eve houding van ons uit blij belangrijk, om op de hoogte te blijven. Dit doel is behaald, en zal
een doel blijven in de komende periode.
Aan het doel fondswerving voor subprojecten binnen Project Share Ghana is ac ef gewerkt. Door
regelma g duidelijk te krijgen van Project Share Ghana waar de nanciële vragen liggen hebben
we gemiddeld minimaal een keer per jaar een fonds hiervoor aan geschreven. Fondswerving werd
elke vergadering geagendeerd om hier con nuïteit in te houden. De aanvragen zijn helaas
afgewezen. Op dit moment wordt er aan de voorbereidingen gewerkt voor een grote aanvraag bij
EO Me erdaad.
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Alle terugkerende werkers vanuit Ghana werden ac ef benaderd om als ambassadeur te helpen bij
het werk van PSN.
Dit doel is behaald, en zal een doel blijven in de komende periode.
PSN ondersteunt als laatste doel PSG waar nodig in het zoeken naar geschikte teamleden, door
eerst een overzicht te verkrijgen van de vacatures en func ebeschrijvingen en dit vervolgens op
passende manier naar achterban en andere geinteresseerden te communiceren. Er is hier in het
begin van deze periode wel contact over geweest met het team in Ghana en een vacature is toen
in een nieuwsbrief gezet. Hierna zijn er geen vragen meer gekomen en hebben wij er niet ac ef
naar gevraagd. Dit doel is niet goed aan gewerkt, we zoeken naar verbetering in het halen van dit
doel.

3.2 Doelen 2021-2025
Voor de periode 2021-2025 ambieërt s ch ng Project Share Nederland de volgende doelen:
1. PSN doet ac ef fondswerving voor de projecten en subprojecten. Door regelma g duidelijk
te krijgen van de NGO’s waar de nanciële vragen liggen en minimaal een keer per jaar een
fonds hiervoor aan te schrijven. Terugkerende werkers vanuit Ghana worden ac ef
benaderd om als ambassadeur te helpen bij het werk van PSN.
2. PSN professionaliseert zich verder als s ch ng om onze organisa e gezond en duurzaam te
houden. PSN zoekt naar aanslui ng bij Missie Nederland. PSN stelt een fraudeprotocol en
an -corrup ebeleid op.
3. Onze visie is dat op termijn projecten zelfstandig kunnen draaien en een kwaliteitsimpuls
naar de omgeving zullen geven. Om dit uit te dragen willen we de komende jd een
strategie ontwikkelen om de projecten in Ghana hierin te s muleren. In de periode
2021-2022 ontwikkelen we de strategie, daarna volgt de implementa e.
4. PSN op maliseert de communica e naar de achterban, met aandacht voor een goede
website en ac ef zijn op social media met afstemming op de nieuws- en gebedsbrieven.
Voor eind 2022 is er een communica eplan waarin onder andere beschreven is hoe we de
huidige achterban betrokken kunnen houden en hoe we nieuwe doelgroepen kunnen
bereiken om de achterban uit te breiden. Hierna wordt dit geïmplementeerd.
5. PSN is op de hoogte van de hoofdlijnen van de NGO’s en projecten in Ghana;
informa estromen gaan beide kanten op. Door formeel en informeel contact met het team
en individuele teamleden van de NGO’s en projecten, waaronder Project Share Ghana en
Queen of Sheba.
6. PSN ondersteunt Project Share Ghana en Queen of Sheba waar nodig in het zoeken naar
geschikte teamleden. Door eerst een overzicht te verkrijgen van de vacatures en
func ebeschrijvingen en dit vervolgens op passende manier naar achterban en andere
geïnteresseerden te communiceren.
7. PSN wil het PSG-speerpunt landbouw nieuw leven inblazen. Bij de oprich ng van PSG was
landbouw naast gezondheidszorg en onderwijs een speerpunt. Door omstandigheden hee
dit speerpunt de laatste 5 jaar geen concrete doelen behaald. In 2021-2024 onderzoekt
PSN welke mogelijkheden er zijn voor het s muleren van duurzame landbouw.
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