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1. Bestuurszaken  

Het bestuur kwam bijeen op 3 juni 2017. Overige besluitvorming vond plaats via de mail. In 
december gingen alle bestuursleden akkoord met de verlenging van vier jaar van de bestuursperiode 
van Lucie Gelderblom.  

 
2. Bijdragen aan projecten 

In 2017 ontving het bestuur van stichting GNAP één nieuwe projectaanvraag. Deze werd 
gehonoreerd. Dit project wordt, samen met de lopende projecten, in de volgende paragrafen 
beschreven.  

2.1  Educational support; a future as a medical doctor; Ghana 
Ontvangende organisatie: Stichting Their Voice te Nijkerk 
Bijdrage: € 5.800,- 

Sinds 2014 helpt Stichting GNAP twee jongemannen uit 
Ghana met het realiseren van hun droom om arts te 
worden in Ghana. Silas en Victor hebben de eerste drie jaar 
van de opleiding succesvol afgerond en mochten de white 
coat ceremony bijwonen waarbij beide jongens de eed van 
Hippocrates af legden.  

2.2  Rwanda 
Ontvangende organisatie: Stichting Rwanda Rises Foundation 
Bijdrage: €10.000,- 

Eind 2017 is het project op de school in Jenda, Rwanda nagenoeg afgerond. De sanitaire voorziening 
op de school is gerealiseerd. Ook is de bouw van de twee schoollokalen afgerond. We verwachten de 
financiële verantwoording in 2018 te ontvangen. 
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2.3 Project Burundese Aardappelen; Burundi 
Ontvangende organisatie: het Burundese Agence pour Developement de Peuple Rural, via Stichting 
Umubano 
Bijdrage: €2500,- 
 
Door de politieke situatie in Burundi heeft dit project 
aanzienlijke vertraging opgelopen. In het najaar van 
2017 is de kas echter opgeleverd, waardoor de lokale 
boeren de kwaliteit van hun aardappeloogst dit jaar 
zien toenemen. De komende periode zal blijken wat 
de precieze impact van de kas zal zijn en welke 
verdere effecten de verwachte hogere winstmarges 
zullen hebben op de gemeenschap. De eerste tekenen 
zijn zeer hoopvol.  

2.4 Project Ambrosius Bees; Suriname 
Ontvangende organisatie: Ambrosius Bees 
Bijdrage: €13.600,- 

In 2017 kregen wij een aanvraag voor financiële steun van Fabian Esajas, imker in Suriname. Hij werkt 
voor de onderneming Ambrosius Bees. Dit is een organisatie die bijen inzet om onder andere het 
mangrove bos langs de kust van Suriname weer aan te laten groeien. Naast de groei van het 
mangrove bos, heeft dit ook vele andere voordelen (meer absorptie van CO2, bescherming van de 
kust, oogst van honing).  
 
Met de steun van Stichting GNAP heeft Ambrosius Bees een kenniscentrum opgericht zodat de 
kennis van de organisatie kan worden gedeeld. Ook wordt er met onze steun een mobiel 
containerhuis aangeschaft waardoor de activiteiten van Ambrosius Bees ook in andere gebieden van 
Suriname uitgevoerd kunnen worden. 
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3. Financiën 
 

Financieel overzicht per 31 december 2017 

 

 

 

 

€ 800,00 St.Rwanda Rises € 5.000,00

€ 437,68 Ambrosius Bees € 6.600,00

€ 298,52 Their Voice € 5.800,00

€ 5.440,12 vergaderkosten € 0,00

bankkosten € 154,13

servicekosten € 300,00

€ 6.976,32 € 17.854,13

-€ 10.877,81

rente ASN beleggingsrekening

resultaat

waardetoename aandelen

Kosten-baten overzicht 2017 Stichting GNAP 

Baten Kosten

donaties

rente ASN spaarrekening

31-dec-17 31-dec-16 31-dec-15 31-dec-17 31-dec-16 31-dec-15

Vaste activa Eigen vermogen € 237.939,33 € 250.817,14 € 262.673,63

Materiele vaste activa € 0,00 € 0,00 € 0,00

Financiele vaste activa Voorzieningen

ASN beleggingen € 119.751,00 € 114.310,88 € 146.271,89 Rwanda Rises € 5.000,00 € 5.000,00

Ambrosius Bees € 7.000,00

Vlottende activa

Vorderingen € 0,00 € 0,00 € 0,00 Kortlopende schulden € 0,00 € 0,00 € 0,00

Voorraden € 0,00 € 0,00 € 0,00

Liquide middelen

RABO betaalrekening € 1.420,98 € 6.475,11 € 812,61

ASN sparen zakelijk € 62.842,76 € 74.105,08 € 89.774,04

ASN beleggen zakelijk € 60.924,59 € 60.926,07 € 30.815,09

€ 244.939,33 € 255.817,14 € 267.673,63 € 244.939,33 € 255.817,14 € 267.673,63

Balans Stichting GNAP per 31 december 2017
 ACTIVA PASSIVA


