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1. Bestuurszaken  

Het bestuur kwam bijeen op 29 juni 2018. Overige besluitvorming vond plaats via de mail.  

 
2. Bijdragen aan projecten 

In 2018 ontving het bestuur van stichting GNAP twee nieuwe projectaanvragen. Deze werden 
gehonoreerd. Deze projecten worden, 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: € 6.200,- 

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 vier jaar 
van de opleiding succesvol afgerond en mogen steeds meer 
ervaring opdoen in de praktijk.  

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

Op 16-06-2018 heeft het bestuur van GNAP de definitieve financiële afronding ontvangen van het 
bestuur van Rwanda Rises Foundation. Het project in Jenda is hiermee conform de afspraken naar 
tevredenheid afgerond. Er is videomateriaal aangeleverd, waarmee dat zichtbaar gemaakt wordt. De 
video is te vinden op onze website.  
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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 van Ambrosius Bees voor het oprichten van een kenniscentrum 
(deel I) en de aanschaf van een containerhuis (deel 2). Deel 1 van het project is inmiddels met succes 
afgerond, ook financieel. Over deel 2 van het project hebben wij nog geen update ontvangen.  

  

2.5 Project Heart for Children; Oeganda 
Ontvangende organisatie: Heart for Children 
Bijdrage: €4878,- 

Met steun van Stichting GNAP maakte de organisatie Heart for Children in 2018 meubilair voor de 
nieuw gebouwde secondary-school. Dit gebeurde met lokale werknemers. De secondary-school is 
onderdeel van het internaat Kimbilio waar weeskinderen onderdak, voedsel en onderwijs krijgen. 
Naast een secondary-school heeft het internaat ook een primary-school, onderkomens voor de 
kinderen, een werkplaats en kantoren. Naast de weeskinderen zullen er ook betalende leerlingen uit 
de regio toe worden gelaten op de school zodat het kinderdorp op den duur zelfstandig kan draaien 
en niet meer afhankelijk is van donoren.  

In november 2018 ontvingen wij een korte update over de vorderingen met het maken van het 
meubilair.  
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2.6 Project Asian Foundation; Mongolië 
Ontvangende organisatie: Asian Foundation 
Bijdrage: €1200,- 

In 2018 zijn Rick en Ineke Gelderblom naar Mongolië geweest om een Foster home te helpen 
renoveren. Daar kwamen zij in contact met Corry Vreugdenhil die dit Foster home vrijwillig heeft 
opgezet. Jaren geleden is zij met een vakantie in Mongolië geweest en zag daar de erbarmelijke 
omstandigheden voor weeskinderen. Uiteindelijk heeft zij kans gezien de weeskinderen en kinderen 
die uit de ouderlijke macht zijn onttrokken te helpen door ze een huis te geven waar ze verzorgd 
worden door leidsters alsof ze in een gezin wonen. Eten, kleding, muziek en sport horen daar ook bij. 
Ook wordt er voor ieder kind naar het juiste onderwijs gezocht, zodat er een toekomstperspectief is. 
Het project bestaat inmiddels 20 jaar en Corry (zelf dik in de 70) besteedt sinds ze haar AOW heeft 
haar tijd volledig aan de organisatie. De Asian Foundation is een ANBI-stichting met een Nederlands 
postadres en bankaccount.  

De aanvraag voor sponsoring is eind 2018 bij GNAP ingediend en goedgekeurd. Per januari 2019 
worden twee jongens (Amaraa and Deegii) via GNAP gesponsord zodat zij onderwijs op maat kunnen 
krijgen.     
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3. Financiën 

In mei 2018 is stichting GNAP met de betaalrekening overgestapt van de RABO naar de Triodos-bank. 

De RABO-rekening is opgeheven.  

 

Financieel overzicht per 31 december 2018 

 

 

 

 

 

 

€ 0,00 Ambrosius Bees € 7.000,00

€ 122,25 Heart for Children € 4.878,00

€ 103,41 St. Their Voice € 6.200,00

-€ 4.147,04 vergaderkosten € 156,00

organisatiekosten € 78,65

bankkosten € 90,71

servicekosten € 275,92

-€ 3.921,38 € 18.679,28

-€ 22.600,66

rente ASN beleggingsrekening

waardetoename aandelen

resultaat

rente ASN spaarrekening

Kosten-baten overzicht 2018 Stichting GNAP 

Baten Kosten

donaties

31-dec-18 31-dec-17 31-dec-16 31-dec-18 31-dec-17 31-dec-16

Vaste activa Eigen vermogen € 221.138,67 € 237.939,33 € 250.817,14

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

Financiele vaste activa Voorzieningen

ASN beleggingen € 115.603,96 € 119.751,00 € 114.310,88 Rwanda Rises € 5.000,00

Ambrosius Bees € 7.000,00

Vlottende activa Asian Foundation € 1.200,00

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 € 0,00 € 1.420,98 € 6.475,11

TRIODOS betaalrekening € 1.423,98

ASN sparen zakelijk € 44.558,65 € 62.842,76 € 74.105,08

ASN beleggen zakelijk € 60.752,08 € 60.924,59 € 60.926,07

€ 222.338,67 € 244.939,33 € 255.817,14 € 222.338,67 € 244.939,33 € 255.817,14

Balans Stichting GNAP per 31 december 2018
 ACTIVA PASSIVA


