
Financieel overzicht Support Ghana 2008 – 2010 
 

INKOMSTEN EUR   UITGAVEN EUR 

Eigen organisaties     Sport   

Swim for Ghana  € 3 706   Sportstage € 3 644 

Ghana Café € 802   Sportmateriaal € 2 492 

Presentaties € 1 347   Diverse sportinitiatieven € 259 

Pingpong for Ghana € 322       

Jaarmarkt Herne € 1 008   Akpini Stars FC € 3 740 

Scholenacties € 3 986   Cultuur € 185 

Toelagen gemeenten € 1 400   Donatie Tsatsaboli vzw € 2 378 

Verenigingen     Scholenbouw   

Rotary € 500   School Dafor € 5 075 

Tombola BC Herne € 1 240   School Fesi € 1 108 

        

Sponsoring, giften en shop     Werkingskosten € 610 

Sponsoring € 4 920   Vergoedingen € 499 

Giften en Ghana shop € 759       

          

TOTAAL 19 990 €   TOTAAL 19 990 € 

 

 

Onze belangrijkste partners en sponsors 
 

   
Scholenacties in Nossegem, GBS Galmaarden en Don Bosco Halle 

 

     
Uitreiking steun tijdens de gemeenteraad Herne en bij de Rotary 

 

      

  



 

Voor onze werking zijn we afhankelijk van verschillende bronnen. De voorbije drie 
jaar wisten we bijna 20.000 euro in te zamelen. Naast een ganse resem eigen 
organisaties konden we ook beroep doen op de steun van tal van partners, sponsors 
en sympathisanten. Waar mogelijk proberen we onze fundraising te koppelen aan 
informeren en sensibiliseren zonder te vervallen in clichés. Ook bevorderen we zo de 
solidariteit met onze partners in Ghana. 
 

 
 
 
Aan de uitgavenkant proberen we veel te doen met weinig geld. Ook trachten we 
onze werkingskosten te beperken tot onze verzekering, een website en 
rekeningkosten. In Ghana krijgen onze medewerkers een kleine vergoeding om hen 
aan te moedigen en om misbruik van de middelen te vermijden. 
Tijdens onze sportstage werd nog een vergoeding voorzien voor de studenten als 
tussenkomst in hun verblijf, maar vanaf 2009 weren we elke uitgave aan reis- of 
verblijfskosten. Al onze medewerkers zijn vrijwilligers en krijgen geen vergoeding en 
betalen zelf hun reis- en verblijfskosten. 
In de beginperiode werd samengewerkt met Tsatsaboli vzw, maar deze 
samenwerking werd stopgezet maar wegens gebrek aan financiële transparantie. 
 

 

Inkomsten 2008 - 2010

Eigen organisaties

Scholenacties

Toelagen gemeenten

Verenigingen

Sponsoring, giften en

shop

Uitgaven 2008 - 2010

Scholen renovaties

Sportinitiatieven

Akpini Stars FC

Cultuur

Werkingskosten 

Donatie Tsatsaboli vzw


