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Stichting   Windows   of   Hope   Cameroon   

1.        Verslag   van   bestuur   over   2020   
Betreft:   Terugblik   op   2020   

Beste   donateurs,   

Met   dit   verslag   willen   wij   terugblikken   op   het   jaar   2020   en   wat   dit   jaar   voor   de   stichting   
heeft   betekend.   

Zoals   u   weet   woedt   er   sinds   2017   een   oorlog   in   Kameroen.   Dit   heeft   ons   erg   beperkt   in   het   
uitvoeren   van   onze   doelstellingen.   Scholen   zijn   afgebrand   en   gezinnen   zijn   massaal   
gevlucht   naar   de   grote   steden   of   buurland   Nigeria.   
Ook   heeft   de   corona   crisis   ons   beperkt   in   het   uitvoeren   van   projecten.   Reizen   tussen   
Nederland   en   Kameroen   kon   beperkt.     
  

Toch   hebben   we   in   2020   een   gevlucht   gezin   kunnen   helpen   en   een   nieuwe   branche   van   de   
stichting   kunnen   openen   in   Kameroen.   

  
Wij   willen   alle   donateurs   hartelijk   bedanken   voor   hun   donaties   en   steun!   Wij   hopen   dat   
het   jaar   2021   ons   meer   mogelijkheden   biedt.   Wij   hopen   dat   de   situatie   in   Kameroen   
verbeterd   zodat   we   het   schoolproject   en   al   onze   andere   doelstellingen   van   de   stichting   
kunnen   verwezenlijken.   
  

Janet   Agbor   
Voorzitter     
Heermoeshof   2   
3991   HA   Houten   
E-mail:    info@foundationwindowsofhope.com   
Telefoon :   030   63   71   588   
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Stichting   Windows   of   Hope   Cameroon   

2.        Activiteiten   
Zoals   eerder   benoemt   heeft   de   oorlog   en   de   corona   crises   ons   beperkt   in   het   uitvoeren   van   
projecten.   Toch   was   het   mogelijk   om   een   van   onze   doelstellingen   waar   te   maken:   het   helpen   
van   gezinnen   in   Kameroen   

War   children   in   Cameroon   

Door   de   oorlog   vluchtte   mijn   familie   vanuit   ons   dorp   Ndekwai   naar   de   stad   Buea.   De   familie   
bestond   uit   9   kinderen   en   10   volwassenen.   We   hebben   ze   accommodatie   kunnen   bieden   en   
met   behulp   van   de   Evangelie   Gemeente   Houten   (EGH)   voor   schoolspullen,   matrassen,   
slippers,   eten   en   een   tafel   met   stoelen   kunnen   zorgen.   Ook   hebben   we   met   dank   aan   onze   
donateurs   potten   en   pannen   kunnen   kopen   en   de   kinderen   in   de   stad   naar   school   kunnen   
sturen.   

Opening   nieuwe   branche   in   Kameroen   

De   voorzitter   van   de   stichting   heeft   in   september   2020   kunnen   afreizen   naar   Kameroen.   Ze   
heeft   daar   Stichting   Windows   of   Hope   geregistreerd   in   de   kamer   van   koophandel   in   Buea   (de   
stad   waar   de   school   wordt   gebouwd).   Dit   zal   in   de   toekomst   erg   helpen   met   het   uitvoeren   van   
projecten.   We   zijn   bijvoorbeeld   beter   in   staat   om   een   team   bij   elkaar   te   stellen   en   de   
werkzaamheden   daar   te   coördineren.     

3.         Toekomst   
Wij   hebben   als   stichting   veel   doelstelling   die   we   willen   verwezenlijken.   We   zien   de   toekomst   
daarom   ook   positief   tegemoet.   Al   onze   doelstellingen   staan   op   onze   website   vermeld.   Als   
hoofddoelstelling   hebben   we   natuurlijk   de   bouw   van   de   school.   Hier   is   al   30.000   euro   bij   
elkaar   verzameld.   De   stichting   heeft   nog   50.000   euro   nodig   om   de   bouw   van   de   school   te   
verwezenlijken.   De   bouwtekening   liggen   al   klaar   en   er   zijn   pijpleidingen   en   
elektriciteitskabels   geïnstalleerd.   We   hopen   snel   te   kunnen   starten   met   de   bouw   van   de   school.   

Naast   het   schoolproject   willen   we   alleenstaande   moeders   de   mogelijkheid   bieden   om   een   vak   
te   leren   en   hiermee   hun   gezinnen   te   kunnen   ondersteunen.   

We   hopen   in   de   toekomst   meer   acties   te   kunnen   voeren   zodat   we   meer   geld   kunnen   ophalen   
en   het   schoolproject   kunnen   uitvoeren.   Ook   willen   we   meer   gezinnen   gaan   ondersteunen.   

Naast   de   uitvoering   van   projecten   hopen   we   als   stichting   ook   te   groeien.   We   willen   meer   
vrijwilligers   werven   die   ons   zouden   kunnen   ondersteunen   in   onze   acties   en   op   het   gebied   van   
ICT.   Ook   hopen   we   dat   de   openstaande   posities   in   de   stichting   een   invulling   krijgen.   

4.          Organisatie  
Algemene   informatie   

Statutaire   naam:                  Stichting   Windows   of   Hope   

Statutaire   zetel:                   Heermoeshof   2,   3991   HA   Houten   

Datum   van   oprichting:        12   december   2011   

KvK   nummer:                     54112672   
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Stichting   Windows   of   Hope   Cameroon   

RSIN:                                  851168371  

E-mail:                                 info@foundationwindowsofhope.nl     

Stichting   Windows   of   Hope   Cameroon   is   sinds   de   datum   van   oprichting   een   Algemeen   Nut   
Beogende   Instelling.   Onze   doelstellingen   en   nieuwsbrieven   zijn   te   vinden   op   
www.foundationwindowsofhope.com .     

4.1       Bestuur   
Per   31   december   2020   was   de   samenstelling   van   het   bestuur   als   volgt:   

Voorzitter:                           Mw.   J.A.   Agbor   

Secretaris:                           Mrs.   F.A.   Echi   

Penningmeester:                 Openstaande   ambt   

Bestuursleden   ontvangen   geen   vergoeding   voor   hun   inzet   voor   de   stichting.   Ze   hebben   wel   
recht   op   terugvordering   van   de   door   hen   gemaakte   onkosten   bij   uitoefening   van   hun   functie.   

4.2      Vrijwilligers   
Stichting   Windows   of   Hope   Cameroon   is   de   afgelopen   jaren   door   vrijwilligers   geholpen   in   het   
opzetten   van   o.a.   hun   website   en   Facebook   account.   Op   de   website   van   de   stichting   zijn   
openstaande   vacatures   voor   vrijwilligers   te   vinden   voor   ondersteuning   van   de   stichting.   

5.           Jaarrekening   2020   
Hieronder   vind   u   het   financieel   verslag   van   de   stichting   voor   het   jaar   2020.   

5.1         Balans   
Op   de   balans   is   terug   te   zien   dat   er   in   2020   

5.1.1         Activa   
Alle   donaties   en   giften   in   2020   zijn   via   de   bank   ontvangen.   Dit   geldt   ook   voor   het   opgehaalde   
bedrag   tijdens   de   matrassen   actie.     

5.1.2        Passiva   
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Activa   Bedrag   in   €   
31-12-2019   

Bedrag   in   €   
31-12-2020   

  Passiva   Bedrag   in   €   
31-12-2019   

Bedrag   in   €   
31-12-2020   

Liquide   
middelen   

      Vermogen       

Betaalrekening  
  

€263,99   €165,83     Reserve   
schoolproject   

€96.136,77   €30.165,83   

Spaarrekening   
  

€95.872,78     €30.000,00           

              
Totaal   

  
€96.136,77   €30.165,83       €96.136,77   €30.165,83   
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Stichting   Windows   of   Hope   Cameroon   

Het   vermogen   aan   de   passivakant    is   voornamelijk   gereserveerd   voor   het   schoolproject   in   
Kameroen.   Ook   zal   er   gereserveerd   worden   voor   kleiner   projecten   zoals   het   ondersteunen   van   
gezinnen.   De   reductie   in   vermogen   aan   de   passivakant   heeft   te   maken   met   een   notariële   zaak.   
Een   misstand   in   de   verdeling   van   een   boedel   heeft   ervoor   gezorgd   dat   de   stichting   een   deel   
van   de   boedel   moest   teruggeven   aan   de   rechterlijke   eigenaar.   Ook   heeft   de   stichting   een   deel   
van   het   eigen   vermogen   gebruikt   om   de   matrassen   actie   en   overige   onkosten   volledig   te   
kunnen   financieren.      

5.2            Staat   van   baten   en   lasten   

5.2.1         Baten     
Alle   baten   in   de   tabel   bestaan   uit   donaties.   In   totaal   is   er   in   2020   een   bedrag   van   €1.339,30   
aan   donaties   ontvangen.   

5.2.2         Lasten     
De   onkosten   van   de   stichting   bestaan   uit   bankkosten   van   de   bankrekening   en   kosten   voor   
webhosting   van   de   website.   In   totaal   is   hier   €176,88   besteed.   De   rest   van   de   kosten   zijn   
gemaakt   om   doelstelling   zoals   het   schoolproject   en   het   ondersteunen   van   gezinnen   te   
verwezenlijken.   

5.2.3         Resultaat     
Er   is   dit   jaar   meer   geld   uitgeven   aan   de   doelstellingen   dan   er   is   binnengekomen   aan   donaties   
en   giften.   We   hopen   volgend   jaar   onze   doelstellingen   beter   te   kunnen   financieren   door   het   
voeren   van   acties   en   het   verwerven   van   meer   donateurs.   Ook   hopen   we   bij   meerdere   kerken   
steun   te   krijgen   en   collecten   te   voeren.     
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  Bedrag   in   €   2020   
Baten     
Donaties   en   giften  €1.339,30   

    
Som   der   baten   €1.339,30   

    
Lasten   
Besteed   aan   de   doelstellingen   (matrassen   
actie)   
Ondersteunen   van   IDPs   
Overig   stichting   werk   
Reis   naar   Kameroen   
Bankkosten   

  
€500   
  

€458,60   
€1.409,57   
€1.180,07   
€155,40   

Kosten   website   onderhoud   
Oprichten   branche   Kameroen   

€21,48   
  

Som   der   lasten   
  

Resultaat   
  
  

€3.725,12   
  

-€2.385,82   


