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VOORWOORD 
 
Voor u ligt het jaarverslag van A Basic Child Development Stichting van 2006.  
Vol trots presenteren wij u een (succesvol) jaar waarin ABCD de kinderschoenen uittrok en 
verruilde voor de stoute schoenen.  Een jaar waarin onze duurzame en uitdagende projecten 
gestalte en vooral waardering kregen. Dit is gebleken uit de vele donaties die wij van diverse 
organisaties en particulieren mochten ontvangen. Graag spreek ik  namens het bestuur mijn dank 
uit voor deze giften als ook voor alle materiële steun die ABCD ontving. Daarnaast is vooral de 
(morele) steun van al onze vrijwilligers werkelijk hartverwarmend geweest. Tegen alles en 
iedereen die de projecten van A Basic Child Development stichting heeft gesteund wil ik zeggen, 
“Domo Aragato”. Zoals ze in Japan zeggen met een diepe buiging van respect, “Duizend maal 
dank”, voor uw inzet. Hierbij spreken we tevens onze hoop uit voor een vruchtbare 
samenwerking in 2007. 
 
Verder wil ik u en vooral ons zelf (ABCD stichting) erop wijzen dat ABCD stichting een grote 
verantwoording heeft ten opzichte van enerzijds de organisaties en/of particulieren die ons 
financieel of materieel steunen als anderzijds de organisaties en/of kinderen die (onze) nodige 
hulp ontvangen en in de toekomst nodig hebben.  
 
Belangrijk is dan ook een transparante organisatie te blijven die, met een enorme gedrevenheid en 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, effectieve en duurzame projecten kan 
bewerkstelligen met een zeer laag percentage aan (overhead) kosten. Een organisatie met het 
geloof , het besef en de ervaring dat zij ( met de hulp van een ieder) werkelijk verschil kan maken. 
Vanuit deze achterliggende gedachte proberen we -U- een zo helder en goed mogelijk (financieel) 
beeld te geven over de activiteiten en resultaten van 2006.  
 
Ik hoop dat u na het lezen van ons jaarverslag, net als ons, een goed gevoel overhoud aan het jaar 
2006 en de richting die A Basic Child Development is ingeslagen. Een weg waar niet alleen 
ABCD stichting zich ontwikkelt maar juist ‘de kinderen’ zich ontwikkelen en hierdoor de kans 
krijgen om voor zichzelf een betere keuze te kunnen maken voor hun toekomst en indirect voor 
de toekomst van hun eigen kinderen en de rest van hun omgeving.  
 
Marco van der Wal 
Directeur-voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie de verantwoordelijkheid neemt voor het naleven 

van zijn of haar normen en waarden, zal merken dat hij 

of zij niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen 

een verschil kan maken. Een bijzondere bijkomstigheid 

is dat je hierbij geluk mag ervaren uit een groter geheel 

en een bijdrage kan leveren aan een groter geheel. 

 

Deborah Borsten  

Directeur-secretaris 
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WAAROM EN HOE 
 
1.1 ABCD op een rij 
 
 A Basic Child Development Stichting is een stichting die zich inzet voor het welzijn van 
kinderen. Het gaat hier niet alleen om kinderen in ontwikkelingslanden. Maar ABCD stichting zet 
zich ook in voor kinderen in ons eigen land.  
 
Wat doet zij? 
Zij heeft als primair doel: 
a.     het zorg dragen voor een basisprogramma voor alle kinderen, bestaande uit voedsel, 
huisvesting, kleding en opleiding. 
b.     het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
 
Bovenstaande zal zij trachten te verwezenlijken door: 
a.     externe organisaties te voorzien van geld, mensen en middelen; 
b.     het plaatselijk geheel zelf realiseren van deze doelstelling alsmede het aanvullen van andere 
organisaties om het programma compleet te maken.  
 
Met andere woorden…. ABCD stichting zet zich in voor minder bedeelde kinderen in  
binnen - en buitenland. Zij streeft ten alle tijden na om met de middelen die zij ter beschikking 
heeft een bijdrage te leveren op het gebied van het welzijn van kinderen of dit nu op gebied van 
onderwijs, huisvesting of andere primaire levensbehoeftes is.  
Maar buiten dat kunnen andere stichtingen een beroep doen op ABCD voor hulp in het kader 
van de verwezenlijking van hun eigen doelstellingen. Een belangrijk selectie criterium is dat het 
project of de actie een positieve bijdrage moet leveren aan de leefsituatie van kinderen in binnen 
en buitenland. ABCD staat dus ook open voor samenwerking….want veel handen maken altijd 
nog lichter werk. 
 
Waarom ABCD? 
Nu zult u waarschijnlijk denken… maar er zijn al zo veel stichtingen in Nederland. Vanwaar het 
initiatief om dan toch weer een stichting in het leven te roepen die zich inzet voor het welzijn van 
kinderen. Een logische vraag, die zij zichzelf in het verleden ook gesteld hebben.  
Maar…. er zijn nog altijd meer kinderen in nood, dan stichtingen die opgericht zijn voor deze 
doelgroep. Hulp is er nooit genoeg en kan altijd meer. Hulp raakt naar de mening van het bestuur 
en de vrijwilligers van ABCD  niet verzadigd. En hulp hoeft niet altijd in de vorm van financiële 
middelen te bestaan. Er kan ook door donaties van materiele goederen een hoop  
bereikt worden. Te denken valt aan lesmateriaal, sanitair, computers, kleding etc. Hulp kan heel 
eenvoudig zijn, zeker als er een instantie is die je daarbij helpt en eigenlijk het meeste werk voor 
je uit handen neemt. 
 
Voorafgaand aan deze opvatting waren het de diverse bezoeken in ontwikkelingslanden, waar de 
oprichters door persoonlijke indrukken met de harde werkelijkheid geconfronteerd werden en  
waar de drang om zich in te zetten voor het welzijn van deze kinderen zo groot werd, dat zij 
vonden dat ze hun krachten moesten bundelen….en er gewoon voor moesten gaan.  
Daarnaast speelde de instelling die zij als mens hebben, de normen en waarden die zij hebben 
geleerd en straks ook graag willen overdragen aan hun eigen kinderen, een belangrijke rol.  
De manier waarop ze in het leven staan en hoe over het leven nadenken. Want hoeveel mensen 
willen eigenlijk wel wat doen, maar doen het niet omdat ze denken dat het toch geen zin heeft? 
Naar de mening van de oprichtersniet alleen de weg van de minste weerstand, maar tevens een 
soort verloochening van jezelf en je principes. En zij wisten….een glimlach op het gezicht van 
een kind…is onbetaalbaar…. 
 
Dus klein beginnen… en doormiddel van de juiste keuzes en steun te groeien naar een 
volwaardig bestaan. Net zoals het leven van een kind. En onder het motto van ‘alle kleine beetjes 
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helpen’ en ‘geen woorden maar daden’ werd ABCD Stichting op 26 juli 2002 daadwerkelijk een 
feit.  
 
Vanuit een positie waarbij A.B.C.D. Stichting als het ware nog in de ‘kinderschoenen’ stond werd  
het werven van donateurs en het benaderen van potentiële sponsors in dit stadium van essentieel 
belang om financiële middelen te vergaren die draagkracht konden bieden aan de verwezenlijking 
van bovenstaande doelen. Naamsbekendheid vergroten en laten zien wie zij was lag hieraan ten 
grondslag.  
 
Groeien met succes…. 
Inmiddels is ABCD-stichting uitgegroeid tot  
een gezonde stichting met een hoop succesvol afgeronde projecten in binnen- en buitenland en 
met twee zeer ambitieuze focusprojecten in Kameroen. Te weten: “Naar school met ABCD”en 
Bouw mee met ABCD. Niet alleen in het kader van deze twee projecten maar met haar volledige 
bedrijfsvoering profileert zij zich c.q. opereert zij professioneel op de non-profit markt en heeft 
zij groot vertrouwen in de continuïteit van de organisatie in de toekomst. 
Waar fondswerving en werving van donateurs altijd als belangrijke prioriteit op de agenda zullen 
staan is mankracht in het verlengde van de groeispurt die ABCD doormaakt enorm van belang. 
Vele handen maken licht werk. En vooral hulp van vrijwilligers en overheid zullen een belangrijke 
bijdrage leveren aan het succesvol realiseren van doelstellingen.  
 
 
1.2 Alfabetmagazine 
Omdat o.a. te laten zien wie ABCD- stichting is en wat zij doet heeft zij ervoor gekozen om twee 
keer per jaar een donateursblad uit te brengen. Een magazine waarin zij haar donateurs op de 
hoogte houdt van de verschillende projecten die deel uitmaken van haar programma en waarin de 
sponsors de ruimte krijgen om zicht kort te profileren middels advertenties en collumruimte. 
Maar het alfabetmagazine is tevens een instrument om te informeren. Om andere instellingen de 
kans te geven naamsbekendheid te vergaren en hun verhaal te doen over hun eigen doelstellingen 
en streven. Hierdoor worden lezers op de hoogte gebracht van het bestaan van deze organisaties 
en een ieder voor zich hieruit kan halen wat hij of zij wil.  
 
 

1.3 Strategisch beleid en operationele uitvoering. 
Bij de realisatie van haar doelstelling baseert ABCD-stichting zich op het strategisch beleid dat de 
basis is voor haar projectplannen en de operationele invulling van deze plannen. Na vier jaar van 
bestaansrecht wordt strategische planning en ontwikkeling steeds belangrijker voor ABCD. Door 
de professionalisering van de organisatie en de serieuze  projectplannen die opgesteld zijn in 2006 
zijn de volgende aandachtpunten onlosmakelijk verbonden bij het vormgeven van haar 
strategische beleid en de realisatie van haar doelstellingen.  

- Bevordering van de samenwerking met maatschappelijke organisaties in Nederland en 
netwerkorganisaties; 

- Versterken van draagvlak binnen de Nederlandse samenleving in het bijzonder 
particulieren en bedrijfsleven; 

- Bevordering van de samenwerking met overheidsinstanties; 
- Kennisontwikkeling op de werkterreinen in de focuslanden in samenwerking met 

professionals zoals onze lokale partners, overheden en ambassades ( VN en Britisch 
High Commision. 

- Kwaliteitsverbetering van ABCD-stichting met name intern op het gebied van personele 
bezetting en het aantrekken van vrijwilligers.  
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In 2006 is een duidelijke keuze gemaakt voor twee focusprojecten te weten “ Naar school met 
ABCD’’ en “Bouw mee met ABCD.’’ Dit houdt concreet in dat de acties en activiteiten 
voornaamlijk verband houden met de realisatie van de doelstellingen van deze twee 
projectplannen. In het begin van elke kalender jaar wordt een jaarplanning gemaakt en worden er 
fondswervende deelprojecten c.q. acties op de kalender gezet. Op basis van een tijdsplanning 
komen de acties terug op de agenda van de bestuursvergaderingen die ABCD minimaal 2 keer 
per maand houdt.  
Actiepunten en deadlines inzake verantwoordelijkheden worden geëvalueerd en vindt er indien 
nodig bijstelling van de uitvoering plaats. Aan het einde van ieder jaar vindt er een jaarevaluatie 
plaats van de voorgenomen en gerealiseerde acties en wordt er een financieel verslag gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategisch plan/hoofddoelstelling 

Projectplannen/focusplannen 

Jaarplannen met acties 

Evaluatie/ 

bestuurvergaderingen 

Jaarevaluatie 

Bestuur ABCD-stichting 

Jaarplannen met acties 

Uitvoering van (jaar)plannen 
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Financieel Verslag 2006 
 
 
BALANS PER 31 DEC. 2006    

 UITKOMST: UITKOMST:  

 31-12-06 31-12-05  
Postbank 307.54  911.11   
Kas 0.05  8.00   
Plusrekening 23.22  1.020.45   
ABN/AMRO 336.31  63.66   
ABM/AMRO Internetspaarrekening 22.215.75  350.00   
Inventaris/kantoormiddelen 751.00  0.00   
Nog te ontvangen/vooruit betaalde gelden 766.00  0.00   
Nog te betalen/vooruit ontvangen gelden 0.00  0.00   
Kruisposten (1.800.00) 100.00   
 - -  

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN: 22.599.87  2.453.22  20.146.65  

SALDO EXPLOITATIEVERSCHIL:      
    

WINST EN VERLIESREKENING : 1 Jan. 2006 t/m 31 DEC. 2006  

 UITKOMST: UITKOMST:  

 31-12-06 31-12-05  
Rente -133.66 -10.45  
Opbrengst donaties -634.50 -2.332.00  
Opbrengst donaties Businessclub -300.00 0.00  
Opbrengst donaties Schoolfonds Cameroen -17.686.00 0.00  
Opbrengst kalender Heerendispuut Dolgedraaid -3.785.00 0.00  
Opbrengst donaties Weeshuis Kam./Doula 0.00 0.00  
Opbrengst adverteerders 0.00 -475.00  
Diverse opbrengsten 0.00 0.00  
Opbrengsten lotterij Weeshuis -1493.46 0.00  
Saldo exploitatieverschil 20.146.65 545.24  

TOTAAL INKOMSTEN: -3.885.97 -2.272.21  
 
Drukkosten blad Alfabet Magazine 0.00  254.40   
Drukkosten overige 0.00  0.00   
Portokosten 120.00  (240.00)  
Kosten Kamer van Koophandel 32.62  33.04   
Overige kosten 198.80  974.77   
Afschrijvingskosten Inventaris/kantoormiddelen 26.00  0.00   
Kosten kalender Heerendispuut Dolgedraaid 54.10  0.00   
Kosten loterij inclusief prijzen 0.00  0.00   
Kosten Schoolfonds Kameroen 2.304,45  0.00   

TOTAAL KOSTEN ALGEMEEN: 2.735.97  1.022.21   
 
Uitgegeven donaties 1.150.00  1.250.00   
 - -  

TOTAAL UITGAVEN: 3.885.97  2.272.21   
BOEKINGSVERSCHIL (0.00)   
 
 
Kosten, uitgedrukt in procenten van de inkomsten: (11.38)%  
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2.2 Accountanceverklaring 
Dit jaarverslag is voorgelegd aan onze accountant “Quality Accounting BV”. Na overleg is 
besloten om geen accountantverklaring over 2006 te laten opmaken, gezien het feit dat het 
resultaat financieel nog te gering was. De kosten voor een dergelijke verklaring zouden een te 
grote kostenpost vormen op de huidige inkomenspositie. ABCD stichting houdt dit geld liever in 
portefeuille voor de verwezenlijking van haar doelstellingen.  
 
2.3 Algemene toelichting inkomsten en kosten 
De activa bedragen 24.399,87 euro De passiva bedragen 1800,00 euro 
De bezittingen van ABCD Stichting zijn ten aanzien van 2005 met 20.146,65 euro toegenomen 
tot een bedrag van 22.599,87 euro 
De totale opbrengsten van alle activiteiten bedragen in totaal 24.032,62. In het financiele 
overzicht is te zien waar de inkomsten van afkomstig zijn.  
 
Kapitaal 
Het kapitaal is verdeeld over twee Nederlandse bankrekeningen. Een bij De Postbank en de 
ABN Amro bank. Alle bedragen zijn omschreven in euro’s en bevatten geen buitenlandse valuta 
die eventueel omgerekend moeten worden. Kastransacties zijn beperkt tot een minimum. 
 
A Basic Charity Donation 
De uitgegeven donaties door ABCD stichting over 2006 zijn zeer beperkt omdat de twee 
grootste projecten van ABCD-stichting in 2007 van start zullen gaan. Zij heeft voor een 
totaalbedrag van 1.150,- euro aan donaties uitgegeven. Dit bedrag bestaat uit de donatie voor 
New Life Home Trust ( 250,- euro) die ABCD stichting jaarlijks financieel ondersteund.  
 en een donatie tbv het project Naar school met ABCD (900,-)  
 
2.4 Overhead kosten 
ABCD Stichting streeft naar een zo laag mogelijk percentage overheadkosten per project en in 
het kader van de totale kosten naar een percentage van maximaal 15%. 
Het huidige percentage kosten over 2006 is slechts 11,38%.  
Lees: de algemene kosten 2.735,97 uitgedrukt in procenten van de opbrengsten 24.032,62 
bedraagt 11,38 % 
Dit is voor A Basic Child Development zeer laag. Dit komt o.a. doordat een groot aantal zaken 
volledig worden gesponsord dan wel tegen aanzienlijk lage bedragen  in rekening worden 
gebracht. Respectievelijk de bouw en de webhosting van de internetsite en de druk van het 
Alfabet Magazine.   
 
 
2.5 Fiscale positie - Successiewet 
ABCD stichting is noch belastingplichtig noch voor omzet, noch voor  vennootschapsbelasting. 
Zij is aangemerkt als stichting met een algemeen beogend nut, en als een instelling zoals bedoeld 
in artikel 32, lid 1 onderdeel 3 en artikel 33, lid 1. onderdeel 4 Successiewet 4 1956.  

• Als een instelling is aangemerkt zoals bedoeld in artikel 32, lid 1 onderdeel 3 en artikel 
33, lid 1. onderdeel 4 Successiewet 4 1956. Geniet de instelling enige fiscale 
tegemoetkomingen zoals een vrijstelling voor het schenkingsrecht- en successierecht. 

• Giften welke worden gedaan aan een instelling als bedoeld in artikel 32, lid 1 onderdeel 3 
en artikel 33, lid 1. onderdeel 4 Successiewet 4 1956 zijn in gevolge artikel 6.32 tot en met  
6.39 wet IB 2001 onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting en ingevolge 
artikel 16 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aftrekbaar in de 
vennootschapsbelasting. 
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PROJECTEN 
 

3.1 Algemene werkwijze 
ABCD stichting is een relatief kleine organisatie waarbij het bestuur opereert vanuit kantoor aan 
huis met een gemeenschappelijk kantoor aan het adres van de voorzitter. Daardoor zijn de 
overheidkosten laag. Tevens is ABCD stichting zelf direct verantwoordelijk voor de opzet, 
uitvoering en financiering van de projecten die zij uitvoeren. Bij de keuze van uit te voeren 
projecten baseert zij zich op: 

- De hulpbehoefte in het betreffende land en de mogelijkheden van ABCD stichting om 
een bijdrage te leveren aan het oplossen van de hulpbehoefte. 

- De werkgebieden: te weten onderwijs, huisvesting, voedsel, en vertier. In de ruimste zin 
van het woord richt zij zich hiermee op het welzijn van het kind. 

- De financieringsmogelijkheden  

Voor ieder uit te voeren project wordt een projectplan opgesteld met hieruit voortvloeiend 
operationele plannen en vergaderingen die de noodzakelijkheid, doelstellingen, activiteiten, te 
bereiken resultaten, tijdsplanning en budgetten omvatten.  

 

3.2 Projecten ABCD 

Ruim 4 jaar geleden stond ABCD stichting nog in ‘de kinderschoenen’ en heeft zij terugkijkend 
een hoop voldoening gehaald uit - en een hoop geleerd van - projecten in binnen- en buitenland 
zoals o.a. : ‘Beestenboel voor het goede doel’, ‘de kinderparade’, ‘de kindertelefoon moet blijven’ 
en ‘New Life Home Trust’ ( tehuizen voor seropositieve baby’s).  

In 2006 heeft zij de beslissing gemaakt daadwerkelijk  ‘de kinderschoenen’ uit te trekken en ‘de 
stoute schoenen’ aan, waar zij een hele grote sprong mee heeft gemaakt. Zo zal zij in 2007 starten 
met de aanvang van de projecten ‘Naar school met ABCD’ en  ‘Bouw mee met ABCD’ het jaar 
2006 heeft hoofdzakelijk in het teken gestaan van startkapitaal genereren voor deze twee 
projecten. 

 

3.2.1. Project ‘Naar school met ABCD’ 

Pilot 
Twee jaar geleden startte A Basic Child Development stichting met het pilot project “Naar school 
met ABCD”.In deze pilot werd gekeken naar een directe oplossing voor de kinderen maar ook 
naar een duurzame oplossing voor het hele gebied.  
Drie kinderen kregen een financiële bijdrage om een betere school te kunnen volgen. Zij doen 
het op dit moment ongelofelijk goed. Sonia zit op een internaat,  het Rosary College. Neville is 
geslaagd voor zijn “Mission School” en kan nu -mede door de financiële bijdrage- “Finance & 
Banking” gaan studeren. Fortune gaat op dit moment naar Primary School, basisonderwijs. 
Sonia schrijft ABCD brieven over haar vorderingen. Zij is voor dit project een boegbeeld 
geworden. Hoe men op kleine schaal de (lokale) bevolking in Kameroen, maar ook in Afrika, op 
een individuele maar duurzame manier met veel succes kan helpen. 
Na deze succesvolle pilot is er een projectplan opgesteld voor  de voortzetting van het project 
maar dan met veel grotere aantallen kinderen. Voor het volledige projectplan wordt u verwezen 
naar de internetsite www.abcd-stichting.nl Met dit project wil ABCD kinderen in het gebied 
Manyu Division, Kameroen de mogelijkheid bieden om naar school te gaan en een opleiding te 
volgen. 

Het project bestaat uit drie deelprojecten, te weten: 

1. Primary school 
2. Secondary school 
3. Teacher Training College 
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Deelproject drie is heel belangrijk project daar het uiteindelijk voor een duurzame oplossing zorgt 
voor het grote tekort aan gekwalificeerde leraren dat actief is in het betreffende gebied.   
Het  screenen van secundairy school scholieren die op basis van resultaten en interesse in 
aanmerking kunnen komen voor de Teacher Training school is al volop aan de gang.  
 
Naast het project ‘Naar school met ABCD’ is ABCD stichting ook bezig met het maken van 
plannen en de voorbereidingen voor de bouw van haar weeshuis in Limbe, Kameroen.  
In het volgende subparagraaf  wordt u in grote lijnen geïnformeerd  over de stand van zaken en 
de plannen die op de agenda stan.  Het werkelijke projectplan met de nadruk op inhoudelijke 
aspecten is binnenkort te vinden op  www.abcd-stichting.nl onder de rubriek ‘Actueel’ 
 
Uiteraard zal dit plan nog verder geconcretiseerd worden op basis van het bezoek van het 
bestuur aan Kameroen dat gepland staat voor maart 2007. Tijdens dit bezoek zal er gesproken 
worden met lokale partijen en de aannemer om de bouwplannen te concretiseren en een 
definitieve financiële begroting op te stellen.  Op basis van deze informatie zal het projectplan en 
het operationele plan meer vorm krijgen en wordt er een definitieve strategie bepaald.  
 
 
3.2.2. Project ‘Bouw mee met ABCD’ 
Het straatleven biedt kinderen weinig perspectief voor de toekomst. U begrijpt dat huisvesting en 
educatie voor hen een cruciale stap is in de goede richting. Huisvesting biedt een beschermende 
rol tegen invloeden van buitenaf. In dit kader wordt niet alleen over weersinvloeden. School heeft 
een educatieve en  begeleidende rol, en een kans tot  persoonlijke ontwikkeling.  
 
ABCD wil dat er nadrukkelijk gezocht wordt naar een duurzame oplossing in dit project.  De 
weeskinderen die zij op willen vangen hebben niet alleen onderdak nodig maar ook een goede 
basisopleiding. Dit levert niet alleen een positieve bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling, maar 
indirect ook aan de ontwikkeling van hun eigen kinderen later en zo aan de ontwikkeling van de 
gemeenschap in de toekomst. Duurzaamheid is in dit kader wederom erg belangrijk.  
 
Doelstellingen op korte termijn: 

1. Onderdak voor weeskinderen. 
2. Onderwijs voor de weeskinderen 
3. Contact tussen ABCD-stichting en de overheidsinstanties in Kameroen 

 
Doelstellingen op lange termijn: 

1. Ontwikkeling van het gebied 
2. Permanente zorg voor de kinderen 
3. Lichte daling kinderarbeid rond de stad Douala* 

 
De Locatie waar zij het weeshuis wil bouwen en waar zij al een tijdje in het bezit is van een stuk 
land, ligt  buiten de grote stad Douala in Limbe. Deze stad ligt in het gebied “Littoral Province”, 
ten zuiden van de hoofdstad van Kameroen, Yaounde. Door de aanwezigheid van havens is deze 
werkstad te vergelijken met Rotterdam. Het trekt een hoop mensen aan die graag hun handel 
willen drijven. En daarom trekt deze stad ook veel weeskinderen aan in de hoop hier misschien 
een betere toekomst te vinden. 
Het tehuis zal komen te bestaan uit  aanééngeschakelde gebouwen en zal in zijn geheel onderdak 
kunnen bieden aan zo’n 200 weeskinderen en 50 man personeel. Het gebouw heeft een 
totaaloppervlakte van 1841,51 m2  (1243,08 m2/ begane grond en 601,43 m2 / eerste verdieping 
waar de kinderen slapen Het gebouw biedt de volgende faciliteiten:

• (Slaap)kamers kinderen (6 pers.) 

• (Slaap)kamers personeel 

• Klaslokalen 

• Computerlokaal 

• Binnenplaats 

• Keuken 

• Washok 

• Entertainment kamer 
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Voor  een plattegrond en indeling wordt u verwezen naar de bouwtekeningen op www.abcd-
stichting.nl van onze lokale aannemer.   
 
Het computerlokaal zal duurzaam worden ingericht via een andere organisatie, Viafrika. Deze 
organisatie is gespecialiseerd in het aanleggen van netwerken en computers in derde 
wereldlanden. Viafrika zal ook de buurt erbij betrekken om zoveel mogelijk rendement uit hun 
project en computers te krijgen. De planning is dat ABCD stichting in maart 2007 naar 
Kameroen gaat om te kijken of de fundering volgens planning is gelegd voor de bouw.  
 
Het contact dat ABCD stichting heeft met en in Kameroen is hartverwarmend en serieus. 
Tijdens haar bezoek in november 2004 hebben we een paar dagen doorgebracht bij M. Bisong 
thuis Zij is medeverantwoordelijk voor het ABCD-Orphanage dat in de nabije toekomst 
gebouwd gaat worden. Zij wees ABCD op het feit dat bijna alle weeskinderen naar de grote stad 
Douala trekken, en dat deze kinderen opgevangen dienen te worden. Op dit moment werken zij 
dan ook gezamenlijk aan een oplossing voor opvang van deze kinderen.  
Tevens zal er met de lokale aannemer dieper worden ingegaan op de verschillende bouwfases die 
het project omvat. De eerste inventarisatie van seizoensgebonden factoren, materialen en 
mankracht dienen verder geconcretiseerd te worden en te worden onderworpen aan een 
financiële analyse. Dit alles zal moeten resulteren in een gedegen realistische begroting waar 
ABCD stichting mee aan de slag kan en de markt op kan gaan. In Nederland ligt in het verlengde 
van bovenstaande de belangrijke taak om een definitief projectplan op te stellen. Tevens moet er 
een operationeel actieplan worden opgesteld met een gedegen tijdsplanning voor fondswervende 
acties en andere activiteiten. Een inventarisatie van activiteiten is reeds gemaakt en er zijn een 
hoop leuke ideeën voor 2007, die in het eerste kwartaal verder uitgewerkt c.q. uitgevoerd worden.  
De realisatie van een dergelijk project is alleen mogelijk wanneer er keihard gewerkt wordt om zo 
veel mogelijk geld binnen te halen voor de financiering. Publiciteit zal ook hier weer een 
belangrijke rol in spelen. En uiteraard zal er een beroep gedaan worden op lokale overheden en 
subsidies. In het volgende edities van het Alfabet Magazine zal de voortgang van het project 
uitvoerig besproken worden. 
 
3.2.3 Scholenproject Suriname  
ABCD steunt een nieuw project: Scholen voor Scholen, een Schoolproject in Suriname.  
Deze in Nederland opgerichte stichting Suriname stelt zich ten doel: 

• De 316 lagere scholen in Suriname – op de GLO-scholen zitten om en nabij de 60.000 
leerlingen - te voorzien van meubilair (tafeltjes en stoeltjes voor de leerlingen, filekasten 
voor achterin de klassen, bureaus voor het onderwijzend personeel), leesboeken, 
bibliotheekboeken, aldaar gangbare reken- en taalmethodes en computers. 

• De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door het verzamelen op circa 7.000 
basisscholen in Nederland van meubilair (tafeltjes en stoeltjes voor de leerlingen, 
filekasten voor achterin de klassen, bureaus voor het onderwijzend personeel), 
leesboeken, bibliotheekboeken, gangbare reken- en taalmethodes en computers  

• Daarnaast onderzoekt de stichting of lokale timmerbedrijfjes in Suriname ook wat 
schoolmeubilair kunnen maken. 

De in Suriname opgerichte stichting stelt zich ten doel: 

• Alle mogelijke positieve acties te ondernemen die ertoe kunnen leiden om de 
schoolsituaties van het Surinaamse kind te verbeteren. 

 
ABCD-Stichting draagt haar steentje bij aan dit project dmv materiële zaken als tafels, stoelen, 
bureaustoelen en zorgt voor de EHBO–kits. Daarnaast zal zij bestaande netwerken ter 
beschikking stellen en hier eventueel als intermediair fungeren. Zij zal tevens het project onder de 
aandacht brengen op haar website en ruimte ter beschikking stellen in het alfabetmagazine om 
het project te promoten.   
 
 
 



A Basic Child Development stichting                                                   Jaarverslag 2006 12 

 

 

 

 

Vrijwilligers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extern 
 

ORGANISATIE ABCD 
 
4.1. Organogram 

 
 
 
 
 
 
4.2 Toelichting organogram 
ABCD- stichting is een relatief kleine transparante organisatie bestaande uit een driekoppig 
bestuur, een financieel controller, de lokale partners in Kameroen,  en een groep vrijwilligers. 
Daarbuiten laat ABCD zich graag goed informeren door (lokale) adviseurs, gespecialiseerd in 
onze focusgebieden, zoals bv NGO’s, Ambassade(personeel) en overheden. 
De dagelijkse leiding en de beleidsvoorbereiding en uitvoering  zijn in handen van het bestuur. 
Gezien de enorme groei die ABCD stichting heeft meegemaakt creëert, een gebrek aan stagiaires 
of vrijwilligers die de verantwoording kunnen dragen van bepaalde disciplines binnen de 
bedrijfsvoering, een situatie waarbij veel disciplines als fondswerving, voorlichting, PR, Redactie 
Alfabet Magazine, operational managing en uitvoering verdeelt is of beter gezegd onder een 
gedeelde verantwoordelijkheid van het bestuur valt. Hieruit voort vloeit o.a. een van de 
aandachtspunten die het strategisch beleid moeten vormgeven en een positieve bijdrage zal 
leveren aan het realiseren van gestelde doelen. ( zie paragraaf 1.3 / punt 5) 
 
De secretaris heeft binnen het bestuur tevens de verantwoordelijkheid over alle activiteiten met 
betrekking tot publieksvoorlichting, media, en communicatieve uitingen richting particuliere 
huishoudens en bedrijfsleven. 
De voorzitter heeft binnen het bestuur tevens een sturende en coördinerende taak inzake de 
financieel controller. Alle personen dragen verantwoording af aan de voorzitter. De financieel 
controller is verantwoordelijk voor financieel – administratieve zaken. Het derde bestuurlid heeft 
vooral een organiserende rol binnen de uitvoering van operationele plannen en draagt zorg voor 
de aanwezigheid van attributen en benodigdheden die in het verlengde liggen van concrete acties 
die op de agenda staan.  
 
Daar de projecten binnen het programma van ABCD stichting voor de middellange termijn ( 4 
jaar +) hoofdzakelijk betrekking heeft op ontwikkelingshulp in Kameroen, zijn lokale partners in 
Kameroen met haar vrijwilligers een belangrijke en onmisbare groep. Vanuit Kameroen worden 
vorderingen en eventuele problemen gerapporteerd aan de voorzitter van ABCD. 
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Alle medewerkers binnen de organisatie werken volledig op vrijwillige basis en krijgen geen 
honorering of andere verdiensten voor hun personele bijdrage aan ABCD stichting. Dit geldt 
tevens voor het bestuur van ABCD stichting.  
De vrijwilligers die zich verbonden hebben aan ABCD stichting hebben een belangrijke 
ondersteunende functie op het gebied van operationele uitvoering van acties.  
 
 
4.3 Het bestuur 
Zoals vastgesteld in artikel 3 van de stichtingstatuten bestaat het bestuur uit minimaal 1 persoon. 
Het aantal bestuursleden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het 
bestuur met algemene stemmen vastgesteld. Het bestuur ( met uitzondering van het eerste 
bestuur, waarvan de leden in functies worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester.  
Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.  
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende 
bestuursleden met algemene stemmen ( of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee 
maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een ( of 
meer) opvolgers.  
In het geval van en vacature vormen de overblijvende bestuursleden of overblijvend bestuurslid, 
een wettig samengesteld bestuur.  Bestuursleden genieten gen beloning voor hun 
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun 
functie gemaakte kosten. 
 
Nieuwe bestuursleden worden dus door het bestuur zelf benoemd. Hierbij wordt gekeken naar 
de deskundigheid van de persoon en de effectieve bijdrage die een nieuw lid kan leveren aan de 
visie en doelstellingen van de stichting. Er wordt geen selectie gemaakt op basis leeftijd of 
nationaliteit.  
 
 
Per einde boekjaar bestond het bestuur uit de volgende leden: 

Naam Bestuursfunctie Termijn Maatschappelijke 
functie 

Dhr. Marco van der Wal Voorzitter Juli 2002 - Heden Geen directe buiten 
bestuursfunctie ABCD 

Mw. D.S. Borsten Secretaris Juli 2002 - Heden Geen directe buiten 
bestuursfunctie ABCD 

Mw. J. Blijkerk Bestuurslid Augustus 2006- 
Heden 

Geen directe buiten 
bestuursfunctie ABCD 

  
De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping 
bepaald. Zoals in artikel 4 van de stichtingstatuten is vastgelegd wordt er ten minste een keer per 
kalenderkwartaal vergaderd. De frequentie van vergaderen in 2006 is minimaal 1 keer per maand. 
geweest. Van alle bestuursvergaderingen worden notulen gehouden.     
Naast de plenaire bestuursvergaderingen had het bestuur ook informele bijeenkomsten onder 
elkaar dan wel met vrijwilligers om zaken te bespreken.  
Tevens is er officieel 5x en extra vergadering ingepland om specifiek de fondswerving te 
evalueren. 
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4.4 Samenwerking 
Samenwerking met lokale partners in Kameroen is heel belangrijk voor ABCD stichting.  
Hierbij staat persoonlijk en direct contact centraal. Het contact dat zij heeft is hartverwarmend en 
serieus. Mw M. Bisong is het lokale contact voor projecten in Kameroen. Vanuit Nederland zal 
V.N. Ebai de contactpersoon zijn die het gebied zal bezoeken. Zij vormt de link tussen ABCD-
stichting in Nederland en de organisatie in Kameroen.  
M. Bisong heeft het contact gelegd met verantwoordelijke overheidsinstanties. Tevens heeft zij 
afspraken gemaakt met schooldirecteuren, de inspecteur van het gebied en de minister van 
educatie. Deze afspraken zullen in maart 2007 door het bestuur zelf in Kameroen waargenomen 
worden.  
 
Vanuit ABCD stichting wordt tevens gezocht naar samenwerkingsverbanden of verbintenissen 
met organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan het imago van ABCD om en breder 
draagvlak te creëren binnen de Nederlandse samenleving maar bovenal om gezamenlijk meer te 
bereiken in het kader van haar doelstellingen. Zo steunde Stichting Wilde Ganzen ABCD 
stichting. Stichting Wilde Ganzen werft van oecumenische inspiratie, fondsen voor concrete en 
kleinschalige projecten voor kansarmen in de derde wereld.  

 
4.5 Interne kwaliteit  
Interne kwaliteitsverbetering is een belangrijk aandachtspunt geweest binnen afgelopen boekjaar 
en zal een belangrijk aandachtspunt zijn voor de toekomst.  
ABCD stichting heeft op het gebied van automatisering niet alleen gezorgd voor het upgraden 
van de website www.abcd-stichting.nl. Zij maakt nu tevens gebruik van en interne server waar 
o.a. alle communicatie, correspondentie, webcontact-formulieren, emailverkeer, agendaplanning, 
notulen en  redactionele stukken van het Alfabet Magazine centraal worden opgeslagen. 
 
Voor de toekomst zal vooral personeels – c.q. vrijwilligersbeleid aandacht krijgen. Dit onder 
leiding van een nog aan te stellen personeelsmanager.  
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FONDSENWEVING EN VOORLICHTING 
 
5.1 Doelstellingen en resultaten Fondswerving 
Overheidssubsidies voor ontwikkelingsprojecten worden vaak alleen nog maar verstrekt als de 
aanvragende hulporganisatie een deel ( 15 %- 25%) voor de projectkosten op een andere wijze 
kan financieren. Ondanks het feit ABCD-stichting vooralsnog geen concrete subsidieaanvragen 
heeft gedaan, wordt zij indirect wel afhankelijker van particuliere giften net zoals andere 
organisaties.  
Doelgerichte inspanningen ter bevordering van particuliere giften (waarover u meer leest in de 
volgende subparagrafen) zijn derhalve van groot belang. Immers: hoe hoger de inkomsten uit 
particuliere giften, hoe meer subsidie aangevraagd kan worden. Gezien de omvang van de 
projecten en de sterk toenemende professionalisering van  ABCD-stichting zullen 
subsidieaanvragen bij de overheid voor de toekomst toch een belangrijke rol in gaan nemen 
binnen de bedrijfsvoering en dan in het bijzonder binnen de fondsenwerving.  
 
Donateurwerving in de zin van de jaarlijkse lidmaatschappen van 15 euro per jaar heeft in 2006 te 
weinig aandacht gekregen. Het aantal donateurs bestaat hoofdzakelijk uit directe familie, 
kennissen en vrienden van het bestuur. De committent is hierdoor weliswaar langdurig maar het 
totaal is altijd nog een zeer laag percentage van de totale opbrengsten. Dit feit komt niet voort uit 
een gebrek aan interesse voor deze doelgroep maar het is een afweging die het bestuur heeft 
moeten maken op basis van een kostenbatenanalyse. Hierbij is gekozen voor grote 
geldgenererende acties die op korte termijn inkomsten brachten voor de projecten die in 2007 op 
de agenda stonden.  
 
Om op middellange termijn (4 jaar) de continuïteit van het humane werk van ABCD- stichting te 
waarborgen, is een stijging van particuliere giften noodzakelijk.  
De daarmee samenhangende  kosten zullen overigens in belangrijke mate worden gecompenseerd 
door de overheadkosten minimaal te houden. De organisatiekosten en de kosten voor 
fondswerving liggen op een onderscheidend laag percentage van 11,38% 
 
De resultaten van afgelopen jaar hebben bewezen dat het gebruik van een enthousiast 
vrijwilligersteam een zeer rendabele manier is om actiematig geld te genereren.  
 

 
5.2 Sponsoring 
De inkomsten uit sponsoring vormen nog slechts een klein aandeel binnen de totale inkomsten 
uit fondswerving. Het idee om een interactieve businessclub op te richten zal ik 2007 een feit 
worden en ABCD stichting denkt dat dit een positieve invloed zal hebben op de hiervoor 
genoemde conclusie.  
Naast sponsoring in gelden zijn er diverse bedrijven die kosteloos hun diensten hebben verleend 
dan wel als firma mee hebben gedaan aan de grote loterij “Bouw  mee met ABCD” waardoor in 
dit kader zeer zeker van sponsoring is te spreken. 
 
Bedrijven die hun bijdrage leverden zijn: 
Hoofdsponsor IVA GROEP BV 
Hoofdsponsor Solobyte Internet 
Promotions 
Ventura Systems 
ABN Amro 

Coloplast 
Oudstanding 
RM Netherlands 
Stichting Tenchigowa 
Renma 
Hego Glazenwasserij en Schoonmaak 
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5.3 Advertentie verkoop 
Met een deel van de inkomsten uit de advertentieverkoop in het blad Alfabet Magazine wordt de 
druk van het blad bekostigd.  
 
Bedrijven die o.a. hun bijdrage leverden zijn: 
 
Solobyte ,  
Flip de fietskoerier ( 2005 voor een jaar) 

 
5.4 Promotionele Activiteiten 
Hoewel een toename van de naamsbekendheid zeer wenselijk is zal er ook in de komende jaren 
grote terughoudendheid worden betracht met het maken van kosten voor naamspromotie anders 
dan directe fondswerving. Dit betekent dat ABCD stichting voor de ontwikkeling van haar 
naamsbekendheid voornamelijk afhankelijk blijft van free publicity in de media, mond op mond 
reclame en activiteiten tegen lage kosten die in samenwerking met en/of met steun van 
particulieren, bedrijven en verenigingen kunnen worden gedaan.  
 
 
Free publicity: -  radio -  televisie – kranten - internet 
Het afgelopen jaar was een belangrijk jaar op het gebied van publiciteit voor ABCD stichting. 
Zo werd er uitgebreid aandacht besteed aan het project “Naar school met ABCD” in het 
Algemeen Dagblad. Daarnaast kreeg ABCD zendtijd in het televisieprogramma Pietje Bell. Er werd 
gefilmd op de voetbal vereniging VVOR , waar ABCD tijdens een groot voetbal toernooi voor 
schipperskinderen aanwezig was om haar actie “Bouw mee met ABCD te promoten en loten te 
verkopen voor dit project. De secretaris en een vrijwilliger van ABCD stichting werden hierbij 
geïnterviewd. Het filmpje was tevens te bezichtigen op de internetsite van Pietje Bell kijktelevisie. 
 
De actie van het Heerendispuut dolgedraaid die uit de kleren ging voor het goede doel kreeg 
bijzonder veel media-aandacht. Zo stonden zij al ontbloot in het Algemeen Dagblad, de Metro, de 
Spits, de Havenloods, en waren ze te beluisteren op de radio bij Froukje de Both en op televisie bij RNN7. 
Ook via de website van dolgedraaid was de kalender te bestellen.  
 
Op de eigen website www.abcd-stichting.nl worden acties uiteraard ook gepromoot. Want 
naast het informatieve karakter heeft de website ook een promotionele functie. Projectplannen 
zijn tevens te downloaden van de site en media aandacht wordt ook via de site nog eens extra 
benadrukt.  
 
 
Loterij “Bouw mee met ABCD” 
Een zeer intensieve actie was de loterij “Bouw mee met ABCD”. Een grote geldwervende actie 
met mooie prijzen in de vorm van een loterij waarbij symbolisch stenen gekocht konden worden 
voor de bouw van het weeshuis in Limbe, Kameroen. Totaal werd er met deze loterij een bedrag 
van € 4535,-  opgehaald. De trekking heeft plaatsgevonden op 1 juli, tijdens een groot feest in de 
vorm van BBQ, onder toezicht van de notaris. Prijswinnaars die niet aanwezig waren tijdens de 
uitreiking werden persoonlijk telefonisch bericht over hun prijs en de prijswinnaars werden 
tevens bekend gemaakt op de internetsite van ABCD stichting.  
Naast het voetbaltoernooi bij VVOR waarop nader wordt ingegaan zijn de loten in grote getale  
door de hulp van vrijwilligers verkocht op de Hogeschool Rotterdam onder de docenten, via het 
bedrijfsleven, op Koninginnedag in het centrum van Rotterdam, via sportscholen, Stichting 
Tenchigowa, kennissen, vrienden en familie.  
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Actie Kalender herendispuut dolgedraaid- tbv “Naar school met ABCD 
Heerendispuut Dolgedraaid  is deels uit de kleren 
gegaan. De 25 studenten, die met ontbloot 
bovenlijf op de foto zijn gegaan, zijn ook allemaal 
lid van de studentenroeivereniging Skadi.  
De opbrengst van de kalender ging naar het 
project “Naar school met ABCD” van A Basic 
Child Development Stichting,  en zal worden 
gebruikt voor de aanschaf van boeken voor een 
fonds voor kinderen om leraar te worden in 
“Manyu Division” in Kameroen. Dit bedrag werd 
ook nog eens met 70% verhoogt door Wilde Ganzen. 
Het totale eindresultaat van de kalenderverkoop van ver. SKADI  & de bijdrage van Wilde 
Ganzen voor het project “Naar school met ABCD”  is geworden:   €   5 7 8 0 ,- 
 
 
VVOR voetbal toernooi – tbv “Bouw mee met ABCD” 
Tijdens een voetbaltoernooi dat georganiseerd werd bij de voetbalverenging VVOR voor 
schipperskinderen hield ABCD stichting een grote promotionele actie en verkocht zij loten voor 
de loterij “Bouw mee met ABCD” Een gedeelte van de opbrengst doneert zij zelf aan de 
vereniging tbv de bouw van een nieuw ballenhok voor de kinderen van de verenging.  
Met de inzet van de vrijwilligers en de gastvrijheid van de vereniging werd het een onvergetelijke 
en succesvolle dag.  ( Komt dit terug als kostenpost in de balans???????????) 
 
 
5.5 Voorlichting 
ABCD stichting vindt het belangrijk dat zij het publiek informeert over de humanitaire 
omstandigheden in hun focusgebieden op het gebied van o.a. huisvesting en educatie. Daarnaast 
ziet ze het als een plicht om het publiek maar vooral haar donateurs, sponsors en andere relaties 
van de stichting te informeren over de voortgang van projecten, de acties die worden geïnitieerd, 
de resultaten van acties en algemene verantwoording in het naleven van haar beleid en haar 
doelstellingen.  Deze doelgroepen informeert zij middels de uitgebreide website, het Alfabet 
Magazine en haar jaarverslagen.  In de toekomst zal uit onderzoek moeten blijken of deze 
informatie op naar tevredenheid wordt overgebracht aan deze doelgroepen of dat aanpassing c.q. 
verandering op punten als bijvoorbeeld inhoud en verschijningsfrequentie wenselijk is.   
Donateurs kunnen hun mening over alle mogelijke onderwerpen kwijt via de 
informatie/contactmodule op de internetsite www.abcd-stichting.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 


