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Narratief verslag 2016

Werkgroep en bestuursvergaderingen

Annie Manders is als Operations Manager aanwezig bij zowel de werkgroep- als de bestuursvergaderingen.
De werkgroep vergaderde in 2016 in verband met de jubileumviering meerdere keren. Normaal zijn bijeenkomsten 6
keer per jaar.
De bestuursvergaderingen waren in 2016 vier keer per jaar gepland waarvan er één is uitgevallen.

Schrijven van artikelen voor de media

Off- en online media worden steeds belangrijker. EOF publiceert regelmatig berichten op Twitter, Facebook en de
eigen website www.eofghana.nl. Ook in de lokale en regionale media waaronder Arena, Brabants Dagblad en Schaijk
een Werelddorp.
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Nieuwsbrieven
EOF streeft er naar om twee keer per jaar ‘n nieuwsbrief te versturen. Grafimedia
bedrijf Siebers Printing Plus uit Schaijk is al jaren de sponsor van deze uitgaven.
EOF deelt informatie over de projecten in Ghana en de activiteiten in Nederland,
o.a. over de ontwikkelingen op het gebied van Internationale Ontwikkelingssamen-
werking. Ook over veranderingen door het kabinet en regels waar we ons aan
moet houden om aangemerkt te worden als ANBI en als Erkend Goed Doel door
het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). In verband met het 25-jarig jubileum
is er een Jubileum-Special uitgegeven en in december de nieuwsbrief.
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17 januari 2016 Zeelandse Wintermèrt
Voor de zesde keer werd op 17 januari de "Zeelandse
Wintermèrt" gehouden. Er waren verschillende kraampjes en
activiteiten op het plein bij kindcentrum De Morgenzon en voor
de kerk. EOF stond er voor de eerste keer met een stand om de
organisatie onder de aandacht te brengen. Bezoekers konden
gratis een bekertje pindasoep proeven. Dat die in de smaak viel
was duidelijk: om half drie was de pan leeg!
In de tussentijd konden we de mensen informeren over de
projecten van EOF. Dank aan iedereen voor de belangstelling
en de giften! Behalve de activiteiten op het plein was er een
kunstroute in een aantal horecazaken. Bij een temperatuur rond
het vriespunt, was het dankzij de stralende zon en de
belangstelling van het publiek, een gezellige dag.

15 Februari 2016 Verieuwde responsive website
In februari 2016 is de vernieuwde website online gegaan. De veranderingen zijn
niet al te ingrijpend, nu met mooie kleurrijke headers, een iets grotere lettertype en
verbeterd gebruiksgemak. Zeker handig voor kleinere schermen zoals 'n tablet of
mobiel.
De opmaak past zich aan elk schermformaat aan en laat zich daardoor beter
bedienen. Op verzoek van donateurs is het nu ook makkelijk om via de site te
doneren. Met dank aan Mindert Aardema, de netspecialist voor website bouwer die
EOF gratis heeft geholpen bij deze ingrijpende klus.

2 maart 2016 Bezoek Broeders van Maastricht
Op 2 maart waren de broeders Maarten, Wim, Remy en Rafael  op bezoek om
kennis te maken. Zij zijn bestuurslid van de Congregatie van de broeders van
Maastricht  in Nederland.
Twee van hen hadden we al in Ghana ontmoet maar het is goed om elkaar ook in
Schaijk te ontmoeten en te luisteren naar hun plannen voor de toekomst. Het bleef
niet alleen luisteren naar hun ideeën meegebracht uit Ghana, maar ook naar een
stukje muziek uit de Upper West Region.
Klik op muziek op de xylofoon.

13 maart 2016 Jubileumviering 25-jarig bestaan EOF
Op 13 maart was er bij Feesterij de Potter een voorjaarsbrunch, een korenmiddag en een loterij. De viering was een
geweldig succes. De sfeer was gezellig, een uitstekend verzorgde brunch de vier Landerdse koren die zich van hun
allerbeste kant hebben laten zien én horen! Ook de geschonken prijzen waren meer dan de moeite waard. Dank zij
adverteerders en sponsors was het mogelijk om een EOF-SPECIAL uit te geven. De opbrengsten van alle acties gaan
naar onderwijsprojecten in Ghana.

Optreden Landerdse koren



Equal Opportunity Fund – Mei 2017

Optreden Landerdse koren

Perfect verzorgde Brunch door
Feesterij de Potter in Schaijk

Prijzen voor de loterij, beschikbaar
gesteld door bedrijven uit Landerd

22 Maart 2016 uitzending Landerd TV
Landerd-TV heeft opnames gemaakt van het 25-jarig EOF- jubileum De film duurt ongeveer 15 minuten en is terug te
zien op Landerd TV.

17 april 2016 Braderie op het Moesland Festival
EOF stond samen met BS de Regenboog op de braderie op 17 april in de gezamenlijke stand bij het Raadhuis in de
Past. van Winkelstraat. Vrijwilligers hadden mooi versierde cupcakes, prachtige  taarten en cakes gebakken die gretig
aftrek vonden. Met de daaraan verbonden loterij had je een grote kans om iets lekkers te winnen. Bezoekers kwamen
voor de inmiddels bekende pindasoep en met goed weer voor een flesje water. Dit jaar had EOF de prijs gewonnen
voor de “Feestelijkste standplaats”. De stand was versierd met ballonnen in de kleuren van het Moesland Carnaval.
Leerlingen van de basisscholen deden  mee met de kleurwedstrijd. Bij inleveren van hun kleurplaten kregen ze een
bonnetje en mochten ze een prijs uitzoeken. De opbrengst van alle activiteiten gaat naar onderwijsprojecten in Ghana.
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28 april uitzending Landerd-FM
Ton Cruijsen had op 28 april een interview met Annie Manders voor Landerd-FM, de lokale radio-omroep over 25-jarig
jubileum van het Equal Opportunity Fund.

30 mei 2016 Interview Frans-Joseph Simons Erasmus Universiteit
Onderzoek naar “missiedrift” binnen PI’s voor afstudeerscriptie door Frans-Joseph Simons. PI’s voeren veel overleg
met beneficiënten en zoeken afstemming over zowel de wensen en behoeften van beneficiënten als de mogelijkheden
van PI’s om daaraan tegemoet te komen.
Literatuur voorspelt dat belangen van beneficiënten vaak eenzijdig door het PI worden ingeschat maar uit de empirie
blijkt echter dat PI’s trachten zich actief rekenschap te geven van de behoeften van beneficiënten en wijzigingen in
hun omgeving.
Het PI communiceert met de private donoren zowel op directe als indirecte wijze: via actuele websites en
nieuwsbrieven of door persoonlijke contactmomenten.
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20 juli 2016 afscheidsmusical “TORENHOOG”
De schoolverlaters van BS de Regenboog uit Schaijk, groep 8, hebben het afgelopen
jaar geld opgehaald voor een goed doel. Door middel van een microkrediet project op
school, hebben de leerlingen het fantastische bedrag van € 725,90 bij elkaar weten te
“verdienen”.

Door de leerlingen van groep 8 werd afscheid genomen met een spannende musical
“Torenhoog”. De leerlingen hadden zelf besloten om het geld aan de gehandicapte
kinderen in Wa, Upper West Region in Ghana, te schenken. In de pauze werd een
cheque overhandigd.

In mei 2016 zijn 75 gehandicapte kinderen verhuisd naar hun nieuwe verblijf.

28 september 2016 Fiets mee met MOV
Ook in 2016 zijn er in Landerd weer drie fietstochten, georganiseerd door
de lokale MOV’s. De opbrengst is bestemd voor projecten van de plaatselijke
goede doelen. Ook de stichting EOF krijgt een bijdrage van de fietstocht.
In Schaijk is de tocht op zondag 18 september tussen 10.30 en 13.00 uur bij
de Phoenix, Past. v. Winkelstraat.

Aan het einde van elke tocht worden een of meerdere prijzen verloot die
beschikbaar zijn gesteld door de lokale bedrijven.
Wie alle drie de tochten heeft gereden, kan meedingen naar de slotprijzen
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September en oktober 2016 tentoonstelling in de bibliotheek Schaijk
Van 2 tot en met 30 september was er een gezamenlijke tentoonstelling, georganiseerd door het MOV in de
bibliotheek te Schaijk. Dit in verband met de jaarlijkse fietstocht op 18 september voor o.a. projecten van EOF in
Ghana. Aansluitend daarop is er in de week van 15 tot en met 29 oktober nog een kleinere expositie geweest. Deze
keer i.v.m. de sponsoractie van de kinderen van de beide basisscholen.

16 september 2016 CBF Erkenning
Met ingang van 1 september staat EOF bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) ingeschreven als Erkend
Goed Doel. Naast de ANBI erkenning geeft dit aan donateurs het vertrouwen dat onze stichting aan de gestelde eisen
voldoet. EOF is nu (april 2017) een van de 472 erkende organisaties.

9 november 2016 werd EOF geselecteerd voor de verkiezing “Gouden Gans 2016”
Als partner van Wilde Ganzen -met een goedgekeurd project tussen 2013 en 2016- kon
EOF meedoen aan de verkiezing voor de "GOUDEN GANS" waarmee € 10.000,-
gewonnen kon worden voor het project van de gehandicapte kinderen in Ghana.
We zijn als 18e geëindigd van de 112 deelnemers, dus niet bij de top tien maar wel een
geweldig mooi resultaat.
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10 november 2016 PIF Master class Fondsenwerving & Communicatie
Veel organisaties zijn op zoek naar kennis en
kennisdeling over nieuwe manieren van
fondsenwerving, friendraising en het bouwen
van een actieve achterban. PIF-world deelt
hun kennis op het gebied van innovatie en
vraagstukken in de sector. Deze masterclass
biedt onze organisatie  een interessant en
vernieuwend perspectief op de sector én op

onze eigen activiteiten. Twee leden van de werkgroep hebben
een workshop crowdfunding van Pifworld gevolgd. Pifworld was te
gast bij het Liliane Fonds, Havensingel 26 in Den Bosch. Om
14:00 begon de workshop en werd ons door Robert van Roijen
een en ander duidelijk uitgelegd. Veel geleerd over de manier
waarop je nieuwe contacten kunt leggen via social media. We
denken zeker dat dit in de toekomst steeds meer gaat gebeuren.

23 november 2016
Op verzoek van EOF is er een gesprek geweest met Nienke Mauritz en Jolande
Koole van stichting Wilde Ganzen om een aantal zaken door te spreken.
In verband met een nieuw systeem bij Wilde Ganzen waren er wat
misverstanden inzake gemaakte afspraken. Het is nu weer voor iedereen
duidelijk hoe we in het vervolg met elkaar communiceren.

13 december 2016 uitreiking cheque door MOV Schaijk-Reek
De jaarlijkse tocht “Fiets mee met MOV” was in Schaijk succesvol verlopen. Dit
jaar was de jaarlijkse fietstocht op 18 september voor het eerst losgekoppeld van
de sponsoractie van de basisschoolleerlingen. De sponsoractie vond plaats rond
de herfstvakantie met daar bij de vraag of dit wel het meest geschikte tijdstip was.
Ondanks deze nieuwe opzet was er toch een prachtige opbrengst voor EOF.
Rinus van den Heuvel overhandigt namens MOV een cheque van €. 2.500,-

3 december 2016 Partindag in Nijkerk
De Partindag is een jaarlijkse ontmoeting van
kleinschalige Particuliere Initiatieven (PI) . Vanaf
de eerste minuut gaan mensen met elkaar in
gesprek waardoor het plenaire deel wat later
begon dan gepland.
Dagvoorzitter Evelijne Bruning (foto links) leidde
de dag verder op een vakkundige manier. Sara
Kinsbergen (foto boven)  kondigde haar nieuwe
onderzoek aan en Ralph Bodelier, schrijver van
een tiental boeken, verkondigde aan het einde
het “World's Best News”. Cijfers en feiten
gecombineerd met verhalen over geslaagde
projecten zorgden er voor dat iedereen tevreden
naar huis ging. Foto’s van de presentaties
tijdens de dag staan op de website van Partin.

Natasja Insing over duurzaamheid                       Aankondiging Partindag                        World’s Best News door Ralf Bodelier
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Veranderingen in ontwikkelingssamenwerking
Het bijhouden van ontwikkelingen binnen OS is belangrijk. De wereld verandert snel,
hulp aan ontwikkelingslanden ligt nog steeds gevoelig en het blijft afwachten of de
belastingvoordelen die de ANBI regeling biedt, behouden blijft. Ook de digitalisering
ontwikkelt zich snel met nieuwe mogelijkheden op het gebied van fondsenwerven. Denk
aan crowdfunding en apps die het de donateur steeds makkelijk moet maken om te
doneren. Afwachten of dat ook gaat gebeuren. We merken n.l. dat mensen op zoek zijn
naar meer betrokkenheid en niet langer “zomaar” geld geven.

Giftenaftrek moet blijven
De filantropische sector pleit voor het behoud van de giftenaftrek en de ANBI- en SBBI-
regelingen, omdat daar in Nederland een groot maatschappelijk belang mee gemoeid is.
Voor de uitvoeringsproblemen die in de verschillende evaluaties worden geconstateerd,
zijn werkbare oplossingen mogelijk. De sector denkt graag op constructieve wijze mee
over de manier waarop de uitvoering van deze regelingen kan worden verbeterd.

UBO-register
Ministerie Financiën wil dat bestuurders van goede doelen geregistreerd worden

als begunstigden. Het wetsvoorstel stelt dat "bij afwezigheid van een natuurlijk
persoon die economisch belang heeft bij de ideële instellingen" een
bestuurder als uiteindelijk belanghebbende in het UBO-register komt
te staan. Voor kleinschalige organisaties is dit niet van toepassing.
Het wetsvoorstel zorgt misschien wel voor een verzwaring van de
administratieve lasten voor de instellingen. Het voorstel van
Dijsselbloem is de uitwerking van een Europese richtlijn tegen
witwassen en de financiering van terrorisme. Van Lanschot zegt dat
het "feitelijk onjuist is" om een bestuurder van een goed doel of
vermogensfonds met de ANBI-status te registreren als (een minstens
25 procent) belanghebbende in economische zin. Die instellingen
hebben meestal een stichting of vereniging als rechtsvorm en dat zijn
geen rechtspersonen op aandelen. "Dus niemand kán daar een meer
dan 25 procent economisch belang bij hebben".

Einddatum gebruik acceptgiro uitgesteld
In mei 2017 kwam het bericht dat de einddatum voor het gebruik van de acceptgiro
voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Deze zou per 1 januari 2019 verdwijnen maar
Currence, eigenaar van de acceptgiro, heeft besloten deze einddatum voor
onbepaalde tijd uit te stellen. Onderzoek wijst namelijk uit dat de betaalkaart door
een grote groep wordt gebruikt en gewaardeerd. Wel blijft men gebruikers adviseren
om het verouderde betaalmiddel te vervangen door bijvoorbeeld IDEAL of digitaal
(incasso) machtigen.

Het Nederlandse ontwikkelingsbudget
1) In 2015 heeft de Nederlandse overheid 5.2 miljard euro aan hulp besteed. Dat is
0.76% van het BNP. Deze cijfers zijn echter geflatteerd want 31% van dit bedrag is in
Nederland zelf uitgegeven. Bijvoorbeeld aan de opvang van eerstejaars asielzoekers of
als subsidie voor het Nederlandse bedrijfsleven.

2) 5,2 Miljard euro is veel geld. Maar niet in verhouding met alle andere uitgaven van
de Nederlandse overheid. Gemiddeld geven de rijkste landen in de wereld, waaronder
Nederland, maar €0.003 van elke verdiende euro uit aan armoedebestrijding.

3) Het budget voor ontwikkelingssamenwerking staat voor minder dan 2% van de totale
uitgaven van het Rijk in 2015 voor volksgezondheid, onderwijs, zorg, sociale zekerheid,
werk en inkomen, etc. Dus 98%, bijna alles wat onze overheid kan besteden, wordt
besteed aan onze directe welvaart.

4) Sinds 2010, het aantreden van het eerste kabinet onder Minister President Mark Rutte, heeft Nederland steeds
minder hulp aan de allerarmste landen gegeven. En die trend lijkt de komende jaren door te gaan zetten, met een
historisch dieptepunt in 2019 waar we nog maar 0,46% van ons BNP besteden aan ODA.
Afname van het ODA budget in percentage van het BNP tussen 2010 en 2019 (Cijfers op basis van HGIS nota’s)

Meer informatie op Oxfam-Novib


