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1. Stichtingsgegevens 
Stichting Their Voice is gezeteld te Nijkerk, het secretariaat te Utrecht. 
 

Postadres in Nederland Volderstraat 39c 
3961 BA Wijk bij Duurstede 

Postadres in Ghana 
 

P.O. Box 216 
Kpando, Volta Region 
Ghana 

Website  www.Their-Voice.com 
E-mail  Info@Their-Voice.com 
Kamer van Koophandel 32170108 
Fiscaal nummer 8222.01.835 
Bankrekening NL05 ABNA 0523505590 

T.n.v. Stichting Their Voice te Nijkerk 
 

2. Bestuursverslag 
Voor u ligt het jaarverslag van 2020 van Stichting Their Voice, gevestigd te Nijkerk. De stichting is 
opgericht op 11 maart 2010 en dit is daarmee het tiende jaarverslag dat de stichting mag presenteren. 
 
Algemeen 
Het idee voor de oprichting van Stichting Their Voice is ontstaan naar aanleiding van het werk van mw. 
J. Adjordor in Kpando, Ghana. Als manager van een kindertehuis en medeoprichtster van een 
informatie- en educatiecentrum observeerde zij dagelijks de algemene ontwikkelingsproblematiek die 
de lokale bevolking tegenkomt. Hoewel de ambitie voor ontwikkeling sterk aanwezig is, worden doelen 
lang niet altijd bereikt. Dit komt vaak door onvoldoende kennis, maar vooral door een gebrek aan 
middelen en financiën. Er zijn veel lokale initiatieven die zich richten op de visie en behoeften van de 
inwoners. Deze projecten proberen uit te gaan van de kracht van de lokale middelen en de kracht van 
de lokale bevolking. Stichting Their Voice wil ondersteuning bieden aan het werk van dergelijke 
projecten. 

Met de naam van de stichting wil het bestuur het belang van de stem van de bevolking 
aantonen. Het logo is nauw aan de naam en de doelstelling verbonden. In het logo ziet u drie mensen. 
Zij staan voor luisteren, observeren en spreken. Dit zijn middelen die naar ons idee de basis vormen 
van duurzame ontwikkeling. Met het logo willen wij ook het belang van samenwerking, van eenheid, 
benadrukken. De drie mensen representeren de bevolking die bestaat uit jongeren en ouderen, 
mannen en vrouwen. 
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Doelstelling 
Het doel van Stichting Their Voice is het stimuleren en verbeteren van duurzame ontwikkeling in Ghana 
in het algemeen en specifiek in de Volta Regio door projecten te ondersteunen die gebruik maken van 
de kennis en kracht van de lokale bevolking en van de lokale middelen. 
 
Bestuur en penningmeesters 
Het bestuur van Their Voice bestaat volledig uit vrijwilligers. Stichting Their Voice heeft geen personeel 
in dienst. De voorzitter/penningmeester van het bestuur woonde van half 2009 tot half 2018 in Ghana. 
Zij houdt nauw toezicht op de projectuitvoering en de verantwoording naar de stichting. Het andere 
bestuurslid is ook in Ghana geweest. De secretaris is in 2012 in Ghana geweest. De secretaris woont in 
Nederland en bieden naast hun bestuurstaken ondersteuning in de promotie van de projecten en de 
stichting. De ambassadeurs nemen de grootste rol van promotie op zich. Zij komen sinds 2009 vrijwel 
jaarlijks in Ghana en zijn nauw verbonden aan zowel de activiteiten daar als de stichting in Nederland.  
 
Sinds augustus 2013 is het bestuur als volgt samengesteld: 
- Mw. J. van de Beek, voorzitter / penningmeester 
- Mw. A. De Graaff, secretaris 
 
Ambassadeurs: 
- Dhr. F. van de Beek 
- Mw. M. van de Beek – Swanborn 
 

3. Activiteiten 
Bestuursvergaderingen 
In 2020 heeft één telefonische vergadering plaatsgevonden. Het voltallige bestuur was hierbij 
aanwezig. Tijdens de vergadering zijn met name de coronamaatregelen besloten en de invloed er van 
op fondsenwerving, maar ook op projectuitvoering in Ghana. Door de coronamaatregelen komt er 
minder vraag naar ondersteuning, omdat de uitvoering van projecten aan banden ligt. Projecten 
waarop ondersteuning wordt gevraag zijn gerelateerd aan corona. Daarnaast worden er specifieke 
fondsenwervingsacties gehouden om een bestaand project tijdelijk extra te ondersteunen, nu er 
inkomsten gemist worden door de coronamaatregelen. Het bestuur zal doorgaan met het zoeken naar 
projectondersteuning voor Their Voice. Er is buiten de vergadering contact via email en telefoon 
geweest tussen de bestuurders.  
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Administratief 
Op administratief gebied heeft het bestuur verschillende activiteiten ondernomen in 2020. Het 
adressenbestand is aangevuld met nieuwe contacten en waar nodig aangepast. Dit bestand wordt 
gebruikt voor het uitzenden van informatie. Ook is de financiële administratie bijgehouden en waar 
nodig gewijzigd. 

 
Website 
In 2020 is er minder aandacht voor de website geweest dan gewenst. Stichting Their Voice is op zoek 
naar een webmaster. De taken worden tijdelijk door het bestuur uitgevoerd. 
 
Publiciteit en promotie 
In 2020 heeft Stichting Their Voice wegens de coronamaatregelen de activiteiten rondom publiciteit 
en promotie van de projectondersteuning op een laag pitje gezet. Er is promotie voor twee specifieke 
projecten geweest, maar niet voor het werk van Stichting Theri Voice in het algemeen. In 2021 zal het 
bestuur weer een jaaragenda opstellen met daarin een planning om regelmatige verspreiding van 
nieuws omtrent de stichtingsactiviteiten in het vizier te houden. 
 
Fondsenwerving 
In Jumbo Nijkerk hangt permanent een kastje om flessenbonnen in te zamelen. De flessenbonnen 
worden voor een specifiek project ingezameld, waarbij het bestuur het te steunen project in ieder 
geval jaarlijks evalueert. 

In 2020 heeft twee maal een inzamelingsactie voor HardtHaven Children’s Home plaats 
gevonden met als doel scholing te ondersteunen, zodat het tehuis ook met verlies van inkomsten door 
de coronamaatregelen kinderen kan blijven ondersteunen. Daarnaast is er geld ingezameld voor een 
coronagerelateerd project. Ook in 2021 zal de stichting doorgaan met het delen van projectvoorstellen 
uit Ghana met Nederlandse stichtingen, organisaties en fondsen. 
 
Communicatie met Ghana 
De communicatie met Ghana is wisselend. Middels Whatsapp is het goed mogelijk om te videobellen. 
Daarnaast is mailcontact vrijwel probleemloos. Zowel het bestuur in Nederland als in Ghana blijven 
alert op oplossingen om de informatieuitwisseling te verbeteren.  
 

4. Projectondersteuning 
Grote donaties die specifiek voor een project waren bedoeld, zijn direct overgedragen aan het 
betreffende project. In 2020 betrof dit alleen inzamelingsacties voor HardtHaven Children’s Home. 
Keinere donaties zijn opgespaard om in overleg met het gehele bestuur een specifieke projectaanvraag 
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te steunen. De maandelijkse ondersteuning voor de educatie, het dagelijkse leven en de 
gezondheidszorg van kinderen die in HardtHaven Children’s Home wonen zijn gedurende het jaar 
opgespaard en per kwartaal overgedragen aan het tehuis. Er is voor deze methode gekozen om 
bankkosten te minimaliseren. In 2020 is via UNiTED Projects een aanvraag voor projectondersteuning 
ontvangen voor een coronagerelateerd project. Voor dit project werden lokaal voor verschillende 
organisaties stoffen mondneusmaskers gemaakt en gedeeld. Deze aanvraag is gehonoreerd en er is 
eenmalig een geldbedrag overgemaakt. Een overzicht van donaties en bestedingen vindt u terug in de 
jaarrekening 2020 hieronder. 
 

5. Jaarrekening 
Financiële prognose 
Aan het begin van 2020 heeft het bestuur een financiële prognose voor dit jaar opgesteld welke u in 
onderstaande tabel na kunt zien. Het resultaat van de inkomsten en uitgaven dient aangewend te 
worden voor de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting. Voor uitgaven was een strategisch 
bedrag van € 600.00 gereserveerd. 
 

Lasten Baten 
Bestuurskosten €        0.00 Fondsenwerving €      500.00 
Kamer van Koophandel €      30.00 Donaties bedrijven €           0.00 
Bankkosten €    120.00 Donaties particulieren € 10,000.00 
Kosten website €      37.50 Donaties stichtingen €   9,000.00 
Communicatiekosten €    150.00   
Drukwerk en mailing €    150.00   
Overige kosten €    250.00   
    
Totaal €    587.50 Totaal € 19,500.00 
Saldo van baten en lasten € 18,912.50 

 
Jaarrekening 
In onderstaande tabellen vindt u de jaarrekening 2020 van Stichting Their Voice. 
 

Saldo per 01-01-2020 € 11,560.09 
Saldo per 31-12-2020 € 12,841.80 
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6. Ondertekening 
 

Naam J. Adjordor 

Functie Voorzitter 

Datum 31-03-2021 

Handtekening  

 

Inkomsten Totaal

Onderneming € 50.00
Particulier € 7,596.00
Stichting € 3,180.83

Totaal € 10,826.83

Uitgaven Totaal
Their Voice algemeen € 0.00
Bankkosten € -126.15
Hardware € 0.00
Software € -94.99
Website € -61.98

Projectondersteuning
HardtHaven Children's Home algemeen € -2,507.00
HardtHaven Children's Home kwartaal sponsoring € -4,740.00
HardtHaven Children's Home educatie sponsoring € -500.00
UNiTED Projects - Coronaproject € -1,515.00

Totaal € -9,545.12
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