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Voorwoord 
Dit verslag gaat inhoudelijk in op de resultaten van het project en geeft inzicht in de verrichte 

activiteiten, op zo’n manier dat de voornemens met de daadwerkelijk verrichte activiteiten kunnen 

worden vergeleken. De financiële verantwoording geeft inzicht in de wijze waarop het sponsorgeld 

besteed is. 

Op 20 juli 2016 is stichting Nkoso Ghana opgericht. De stichting opereert onder de naam TUMI 

Ghana. In juli 2017 is de stichting actief geworden in Ghana. De activiteiten voor het behalen van de 

doelstellingen worden in Ghana uitgevoerd door een gelieerde foundation (stichting); TUMI Ghana 

Foundation. 

In 2020 is er wederom veel gebeurd op zowel operationeel als bestuurlijk vlak. De grootste impact 

kwam voort uit de corona crisis. Dit heeft ertoe geleid dat Tumi Ghana Foundation meer financiële 

en operationele ondersteuning nodig heeft gehad dan was verwacht.  

Begin 2020 was de Tumi Ghana Foundation, op basis van de activiteiten die toen werden uitgevoerd, 

financieel onafhankelijk. Echter, de gevolgen van pandemie zorgden ervoor dat dit vanaf maart 2020 

helaas niet meer het geval was. 

Dit jaarverslag is kort en krachtig. Het geeft een overzicht van de projectresultaten en inzicht in de 

financiën van het afgelopen jaar. Mochten er na het lezen toch nog vragen zijn dan beantwoorden 

we die graag via e-mail: info@tumighana.org 

Namens het bestuur bedanken we iedereen die ons heeft gesteund en blijft steunen. Zonder jullie 

donaties, giften, acties en motiverende woorden hadden we nooit zover kunnen komen. 
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Hoofdstuk 1: Algemeen 

1.1 Algemene gegevens 

Nkoso Ghana 

20 juli 2016 

KvK nummer: 66512441 

RSIN nummer: 856587928 

Rekeningnummer: NL61RABO0311298729 

 

1.2 ANBI 

Stichting Nkoso Ghana is sinds haar oprichting aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). Hierdoor zijn giften van donateurs aftrekbaar van de belasting. 

 

1.3 Doelstelling & Visie 

TUMI Ghana is een non-profitorganisatie die jonge vrouwen in Kumasi helpt. In het Women 

Empowement Center krijgen de vrouwen de kans lessen te volgen om naaister te worden. Daarnaast 

krijgen zij seksuele voorlichting en hebben zij vrije toegang tot anticonceptie. Ook zijn er 

mogelijkheden tot het volgen van workshops in bijvoorbeeld zelfverdediging. Tegen het eind van de 

opleiding krijgen de studenten les in ondernemerschap. Tijdens deze lessen leren ze eenvoudige  

manieren van financiële administratie, kosten- en verkoopprijzen bepalen, customer service, sales en 

marketing. Na het afronden van dit curriculum kan de studente haar eigen bedrijfje opzetten.  

TUMI Ghana is een kleinschalig project, en het doel is zelfredzaamheid voor jonge Ghanese vrouwen 

maar ook zelfredzaamheid voor het project zelf. Financiële onafhankelijkheid is het lange termijndoel 

en onderscheidend vermogen. Bij TUMI Ghana leren de studenten een vak waarmee ze hun eigen 

geld kunnen gaan verdienen, maar zoekt de stichting ook steeds naar manieren om het project 

financieel onafhankelijk te maken en houden. Dit betekent dat de stichting niet afhankelijk blijft van 

sponsorgeld om de lessen te financieren. Het geld dat nodig is om de lessen te financieren, wordt 

lokaal verdiend door middel van een hostel en het verkopen van spullen die gemaakt worden in de 

naailessen door de studenten. 

Door de komst van het Women Empowerment Center en het hostel wordt werkgelegenheid 

gecreëerd voor de lokale bevolking. Doordat de oprichtster ervaring heeft met verschillende 

ontwikkelingsprojecten en daarnaast ook lokale kennis en contacten heeft, wordt dit project 

duurzaam en onafhankelijk uitgevoerd. 

1.4 Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur op 31 december 2020 als volgt: 

• voorzitter; Danielle Leukel 

• secretaris; Jelle Merkus 

• penningmeester; Wouter Gerards 



 

Hoofdstuk 2: Activiteiten 

2.1 Operationeel 

2020 is, niet geheel onverwacht, een turbulent jaar geweest voor TUMI. Door de corona pandemie 

hebben we onze faciliteiten tijdelijk moeten sluiten. Later is de school weer (beperkt) geopend.  

Met het doel om onze activiteiten voort te zetten terwijl er geen inkomsten werden gegenereerd in 

Ghana (van met name het hostel), zorgde voor een grote hulpvraag van Tumi Ghana Foundation aan 

Stichting Nkoso.  

Met reserves die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd (met het doel om toekomstplannen te 

realiseren) konden we deze hulpvraag beantwoorden en is het mogelijk gebleken om een eventueel 

faillissement af te wenden. Wel zijn de beschikbare reserves bijna volledig ingezet en is het voor 

TUMI van belang om weer toe te werken naar financiële onafhankelijkheid. 

Wel hebben we hierdoor ook in Ghana concessies moeten doen. De lessen zijn tijdelijk stopgezet of 

in een meer beperkte vorm uitgevoerd. Om alternatieve inkomstenbronnen te generen zijn er 

diverse acties ondernomen: 

- Met ondersteuning van Wilde Ganzen (corona steunfonds) hebben we een ‘Corona project’ 
uitgevoerd. Vanuit dit project gaven we voorlichting, produceerden en distribueerden 

mondkapjes inclusief handontsmettingsmiddel aan minder bedeelde communities rondom 

Kumasi. Hiervoor hebben we ook nieuwe, geschikte apparatuur aangekocht en zorgden we 

voor geschikte werkplekken. Dit droeg ook bij aan een betere productiekwaliteit. 

- In 2020 studeerde een groep af. Om de kosten te verlagen hebben we besloten om tijdelijk 

geen nieuwe klas op te starten. 

- Overige alternatieve inkomstenbronnen voor Tumi Ghana zijn onderzocht. 

- Het team in Ghana is ingekrompen. Daarbij was de doelstelling om zoveel mogelijke lokale 

medewerkers te behouden.  

Naast het pro-actief inspelen op de uitdagingen de pandemie met zich mee bracht zijn de 

inspanningen voor het (in de toekomst) financieel onafhankelijk maken van Tumi Ghana Foundation 

gecontinueerd. We hebben ondersteuning geboden aan de Maame Tumi; www.maametumi.com. 

Deze webshop, in de vorm van een MVO, verkoopt de items gemaakt door de vrouwen van Tumi 

Ghana wat zorgt voor een alternatieve inkomstenbron. 

 

2.2 Bestuurlijk 

In 2020 is Jozan Drost gestopt met haar functie omdat zij een nieuwe studie is begonnen.  Er hebben 

verder geen bestuurlijke wijzigingen plaatsgevonden.  

 

  



Hoofdstuk 3: Financiën 
 

BALANS PER 31-12-2020 2020 2019 

   Debet  Credit Debet Credit 

Verbouwingen  €     19.050     €     19.050    

Afschrijving verbouwingen Cumulatief  €              -     €        5.715     €        3.810  
Lening 1 U/G  €        9.000        

Vooruitbetaalde huur   €        7.444     €     10.274    

Bank 2 R/C  €        5.331     €        3.281    

Bank spaarrekening  €     22.200     €     46.002    

Bestemmingsfonds     €     23.751     €     41.238  
Reserve    €     15.010     €     15.010  
Kapitaal    €     18.549     €     18.549  

   €     63.025   €     63.025   €     78.607   €     78.607  
 

 

Toelichting Balans 

Ten behoeve van TUMI Ghana Foundation heeft stichting Nkoso Ghana de verbouwing van het 

huidige pand in 2017 gefinancierd. Deze verbouwing wordt in 10 jaar afgeschreven.  

De stichting heeft de huur van het pand en het appartement voor de volledige huurperiode betaald. 

Dit is gebruikelijk in Ghana. De huurperiode eindigt per 31-12-2021 voor het pand ( € 4.500) en per 
augustus 2022 voor het appartement ( € 2.950) Jaarlijks wordt er een deel ten laste van de winst en 

verliesrekening geboekt.  

In het afgelopen jaar is een noodlening verstrekt aan Tumi Ghana Foundation. Deze lening is 

aangewend t.b.v. het generen van nieuwe inkomsten nadat het Hostel is moeten sluiten. 

Deze bestemmingreserve bedraagt aan het begin van het jaar bedraagt € 41.238 en wordt in de 
volgende jaren aangewend voor het realiseren van de doelen van TUMI Ghana Foundation. Het 

negatieve exploitatiesaldo, als gevolg van de coronamaatregelen van €  17.486,54 wordt tlv van deze 

van deze reserve geboekt. 

  



 

Inkomsten 2020 2019 

Omzet     

Donaties Nederland   €                     6.906   €                     3.280  
Lege  Flessen acties    €                         435  
periodieke giften  €                     4.120   €                     8.244  
Opbrengsten verkoop kleding   €                     5.851   €                     3.578  
Giften Organisaties  €                   18.927   €                   29.964  
Buitengewone baten  €                         135    

Totaal omzet  €                   35.939   €                   45.500  
      

      

      

Kosten 2020 2019 

Inrichting appartement    €                     3.676  
Bijdrage kosten Ghana   €                     8.003   €                     6.568  
Bijdrage Maame Tumi  €                     2.500    

Kosten Medewerkers  €                     5.214   €                     7.038  
Kosten bestuur/vrijwilligers  €                           22   €                         450  

Onkosten vergoeding medewerkers  €                   10.500   €                     3.540  
Huur bedrijfspand  €                   11.030   €                     6.722  
Overige exploitatiekosten  €                     1.717   €                     1.303  
Bankrente en -kosten  €                         288   €                         258  
Afschrijving verbouwingen  €                     1.905   €                     1.905  
Verzekeringen algemeen  €                         273   €                         356  
Projecten met Wilde Ganzen   €                   11.974    

Totaal Kosten  €                   53.425   €                   31.815  
      

Resultaat  €                 -17.487   €                   13.685  
 

 

Toelichting op de resultaten rekening 

Het totaal van de giften bedroeg in 2020 € 35.939 (2019 € 41.488 ).  De eenmalige giften bedragen 
23% ( 8%) ,periodieke giften bedragen 14%  (20%) en de giften vanuit organisaties bedragen 63% 

(72%) van de totale giften. Met name in de beginperiode van de coronacrisis hebben diverse acties 

plaatsgevonden om extra opbrengsten te generen. De verkoop van kleding is in 2019 verder 

uitgebreid. Dit is terug te zien in de stijging van de kleding verkoop tot een bedrag van €5.851. (2019 
€3.577). De verkoop van kleding wordt vanaf 2020 volledig uitgevoerd door Maame Tumi, daarom zal 

vanaf 2021 geen inkomsten hierover worden gegenereerd. 

De stichting besteedt een zo groot mogelijk deel van haar inkomsten aan (mede)financiering en het 

operationeel houden van projecten van onze lokale partner in Ghana. Dit jaar is € 8.002 ( 2019 € 
6.568 ) bijgedragen. Dit jaar is een extra donatie geweest van €11.974 tezamen met Wilde Ganzen. 

Ook is er een bijdrage gestort t.b.v. de oprichting van Maame Tumi om alternatieve inkomsten te 

generen voor Tumi Ghana Foundation te ondersteunen. 



De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Ook worden de door het 

bestuur gemaakte kosten voor eigen rekening genomen.  De medewerkers ontvangen een 

vrijwilligersvergoeding en hun verblijfskosten in Ghana worden vergoed, bestuursleden van Stichting 

Nkoso Ghana betalen hun eigen reis en verblijf in Ghana. 

De overige exploitatiekosten zijn met name marketingkosten en kosten van postverzendingen. 

Dit resulteert is een negatief exploitatiesaldo van € 17.487. Dit wordt t.l.v.de bestemmingsreserve 
gebracht. 


