Jaarplan en begroting 2019
Stichting “Climbing the right tree”
Oprichting
Stichting “Climbing the right tree” is opgericht op 13 November 2017 en is geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 70071454. Het bestuur van de Stichting heeft dit
beleidsdocument vastgesteld in zijn vergadering van .....en zal het document jaarlijks evalueren en
indien nodig herzien.

Bestuur
Het bestuur van Maxim Nyansa bestaat uit de volgende personen:
Klaas Brongers

Voorzitter

Diana van der Stelt

Secretaris

Julie Bissonnette

Penningmeester

Doel
“Climbing the right tree” heeft als doel het creëren van loopbaankansen voor jonge mensen in Afrika
door middel van ICT.

Strategie
De Stichting realiseert de komende drie jaar zijn doelstelling door het financieel en praktisch
ondersteunen van
-

Geïntegreerde programma’s voor de transformatie van het onderwijs in West Afrika
Trainings- en arbeidsmarktprogramma’s voor jonge afgestudeerden in ICT uit arme gezinnen,
die weinig kans maken op de arbeidsmarkt.

De Stichting maakt voor het realiseren van zijn doelen in West Afrika gebruik van samenwerking met
Maxim Nyansa IT Solutions Foundation gevestigd in Accra. Deze NGO geregistreerd onder Ghanees
recht draagt zorg voor de uitvoering van door de Stichting gefinancierde projecten in Ghana.
Daarnaast kan de Stichting besluiten om samen te werken met andere niet-winstbeogende
instellingen met een vergelijkbare doelstelling voor zover dat bijdraagt aan de doelstelling.
Zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten heeft de stichting geen winstoogmerk. Verder is statutair
vastgelegd dat ieder batig liquidatiesaldo van de stichting ten goede moet komen aan een ANBI met
een vergelijkbare doelstelling of aan een organisatie in het buitenland met een vergelijkbare
doelstelling.

Werkzaamheden van de Stichting
De stichting verricht ter ondersteuning van zijn doelstelling de volgende werkzaamheden:






Het werven van vrijwilligers die als IT trainer naar Afrika worden uitgezonden
Het aangaan van samenwerkingsverbanden met bedrijven en onderwijsinstellingen in
Nederland die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling
Het organiseren en verlenen van professionele ondersteuning van zijn zusterorganisatie in
Ghana bij de vakinhoudelijke ontwikkeling van trainingsprogramma’s en onderwijsinnovaties
gericht op het onderwijs in West-Afrika.
Het werven van donaties van ICT hardware (in natura) en opslag en verscheping naar
bovengenoemde programma’s.

Meer informatie over de werkzaamheden van de Stichting en de zusterorganisatie in Ghana zijn
te vinden op de website www.climbingtherightttree.com en www.maximnyansa.com

Het werven van gelden
De Stichting werft gelden van particulieren, bedrijven en vermogensfondsen ten behoeve van de
realisatie van de doelstelling via bovengenoemde programma’s.

Het beheer van vermogen
De Stichting werft gelden met het doel deze op korte termijn (binnen één jaar) te besteden aan
programma’s in Afrika en heeft als doel het eigen vermogen beperkt te houden tot een voor de
continuïteit van de organisatie noodzakelijke waarde.

Bestedingsbeleid
In principe besteedt de Stichting zo min mogelijk middelen in Nederland. Elk jaar wordt een
begroting opgesteld die erop gericht is een bijdrage te leveren aan de bureaukosten van onze
samenwerkingpartner “Maxim Nyansa IT Solutions” in Ghana, zodat we zeker zijn van een
professionele uitvoering van de door ons gewenste projecten ter plaatse.
Programma’s in Afrika worden verder uitgevoerd op het moment dat daarvoor via
fondsenwerving de noodzakelijke middelen zijn ontvangen of toegezegd. Deze worden een jaar
vooruit gepland waarna de noodzakelijke fondsenwerving zeer gericht wordt uitgevoerd en elk
project wordt uitgevoerd zodra de betrokken middelen voorhanden zijn.
De Stichting streeft ernaar om ook in Afrika verschillende belanghebbenden actief te betrekken
bij de projecten die met haar middelen worden uitgevoerd en er zo voor te zorgen dat de lokale
gemeenschap zich verantwoordelijk voelt voor het behoud van de projectresultaten. Door
middel van zogenaamde “memoranda of understanding” worden afspraken gemaakt over de
bijdragen van betrokken donor partijen.

Beloningsbeleid
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en de bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.
Bestuursleden en vrijwilligers kunnen sobere gemaakte onkosten declareren. Vrijwilligers en
bestuursleden die naar Afrika reizen voor programma’s die door de Stichting zijn gefinancierd
dragen hiervoor zelf de bijhorende reiskosten. Zij kunnen voor eventuele fiscale aftrekbaarheid
van deze kosten gebruikmaken van de ANBI status van de Stichting.
De Stichting streeft ernaar niet alleen te werken met een onbezoldigd bestuur maar ook om zijn
werk zoveel mogelijk door vrijwilligers te laten uitvoeren, dit geldt ook voor hoogwaardig werk
door advocaten, ontwikkelingsconsultants, IT-specialisten, fondsenwervers,
onderwijsspecialisten en accountants die in onze opdracht werken.
Tegen betaling van een commercieel tarief worden alleen werkzaamheden uitgevoerd wat
betreft de hosting van de website en andere IT voorzieningen. Voortvloeiend uit onze
doelstelling wordt betaald werk bij voorkeur in Afrika uitgevoerd, zodat ook daardoor
loopbaankansen voor jonge mensen worden gecreëerd.

Resultaten 2018
Voor het eerste jaar van onze stichting zijn eind 2017 de volgende doelstellingen geformuleerd:
1. Het financieren van een gratis intensief trainingsprogramma voor jonge IT-ers uit arme
gezinnen (minstens eenmaal per jaar) en het werven van trainers die vanuit Nederland als
vrijwilliger aan deze programma’s deelnemen.
Dit doel is gerealiseerd. We hebben een major donor gevonden die dit programma heeft
gefinancierd. 15 jongeren zijn getraind, 4 Nederlandse trainers zijn naar Ghana gereisd om
trainingen te geven op vrijwillige basis. Er zijn bovendien specialisatieprogramma’s
uitgevoerd voor nog eens 20 jongeren op het gebied van
Software development
Hardware en netwerken
Data science
2. Het verzenden van containers met computer hardware voor projecten op middelbare
scholen (streven is 2x per jaar).
Dit doel is gerealiseerd. In mei is een eerste container naar Ghana verstuurd. Er bleken forse
problemen te ontstaan bij de inklaring van de humanitaire goederen vanwege verkeerde
voorlichting van onze partners in Ghana door importeurs in de haven van Tema. Na
interventie op politiek niveau is de container met 2 maanden vertraging alsnog ingeklaard
met een schadepost van ongeveer EUR 5000. Inmiddels wordt met een andere
contactpersoon in de haven samengewerkt en is een nieuwe procedure van kracht om tijdig
de juiste papieren voor een volledig belastingvrije inklaring veilig te stellen. Voorraad voor
een 2e container is inmiddels aanwezig en zal begin 2019 worden verscheept.
3. Het financieren van een bus die in Ghana kan worden gebruikt voor het vervoer van
computer hardware naar scholen op het platteland.
Dit doel is gerealiseerd. We hebben een major donor gevonden die een bus heeft
gefinancierd. Vanaf Oktober rijdt er een Toyota Hiace rond. Een technisch team in Ghana
heeft de computers uit de container in Augustus en September van groot onderhoud en open
office software voorzien. Met de bus zijn vervolgens 10 ICT labs ingericht op scholen in drie
verschillende regio’s in Ghana. Op dagen dat de bus niet voor Maxim Nyansa rijdt wordt deze
commercieel verhuurd om inkomsten voor de stichting te genereren.
4. Het aangaan van een aantal samenwerkingsverbanden met partijen die een bijdrage leveren
aan onze doelstellingen.
Dit is doel gerealiseerd.
a. Met ITS IT Services voor scholen in Leidschendam is een afspraak gemaakt dat alle
tweedehands hardware uit de scholen die zij ondersteunen (250 scholen in de Randstad)
voor donatie aan Climbing the Right Tree beschikbaar is. Sinds september wordt ongeveer
1 x per drie weken een bestelbus vol computers, smartboards etc. Opgehaald.
b. Met Computer Shiksha in India is een Memorandum of Understanding getekend. De
secretaris van Climbing the right tree en de directeur van Maxim Nyansa zijn in India
geweest in Augustus 2018 om de ICT projecten voor scholen van deze organisatie te
onderzoeken. Computer Shiksha heeft vervolgens drie trainers naar Ghana gestuurd om
een eerste groep leraren te trainen (train the trainer) en heeft gratis
digitaliseringlesmateriaal en drie jaar gratis technisch support voor onze scholen
projecten ter beschikking gesteld.
c. OenI consultancy heeft professionele scrum trainers naar Ghana gestuurd om daar IT
trainees voor te bereiden op hun internationaal certficeringsexamen. Deloitte Nederland
heeft ons geholpen met het ontwikkelen van een business game op het gebied van

project management. De game is in Juli gebruikt voor een training PMP gegeven door een
Ghanese projectmanager.
d. Macina Foundation is een kleine stichting met een computerschool in Kokrobite, vlak bij
Accra. Wij hebben afgesproken met hen te gaan samenwerken.
e. Stichting de Baanderij in Gouda verzorgt op non profit basis onze internationale
transporten.
5. Het medefinancieren van de bureaukosten van onze samenwerkingspartner in Ghana. Naast
“overhead” gaat het hier om twee trainers die als medewerker in dienst zijn van de
organisatie en een kantoor waar mede een trainingslokaal is gevestigd.
Dit doel is gerealiseerd. Door een major donor zijn gelden ter beschikking gesteld waardoor
een deel van de salariskosten van de directeur en het volledige salaris van een logistiek
manager gedekt zijn.
6. Daarnaast zullen we de Nederlandse fondsenwerving ter hand nemen voor de financiering
van projectvoorstellen van onze samenwerkingspartner in Ghana.
Dit doel is onvoldoende gerealiseerd. Een team vrijwilligers heeft maandelijks een of
meerdere grote en kleinere steunaanvragen geschreven en verstuurd. Bijna alle aanvragen
zijn afgewezen. Het blijkt zeer lastig te zijn om als nieuwe speler in deze “overbeviste vijver”
voet aan de grond te krijgen.
7. We ondernemen in Nederland PR activiteiten die onze doelstelling ondersteunen, onder
andere door middel van een ambassadeursnetwerk.
Dit doel is gedeeltelijk gerealiseerd. We zijn actief op social media en sturen elke 2 maanden
nieuwsbrieven uit maar we hebben het idee dat het beter kan, en dat we inspanningen
moeten plegen om meer vrijwilligers en donateurs te werven. Aan twee marketeers is
gevraagd om op vrijwillige basis een voorstel voor ons te maken hiervoor.

Bijzondere meevallers
a. In Veenendaal heeft een Nederlands sociaal ondernemer ons een representatieve
kantoorruimte en opslag ruimte gratis ter beschikking gesteld. We zijn daardoor in staat
om zelf onze hardware in te pakken en op te slaan en bieden een aantrekkelijke
werkplek voor vrijwilligers. Het kantoor aan Plesmanstraat 58C is met tweedehands
meubels en een verfje tegen minimale kosten aantrekkelijk ingericht door vrijwilligers.
Het kantoor is feestelijk geopend door de directeur van Maxim Nyansa, Stanley Dankyira,
met een receptie en presentatie voor onze relaties in Nederland.
b. Een Nederlands sociaal ondernemer koopt eind 2018 in Accra de villa waar Maxim
Nyansa afgelopen jaar twee grote apartementen heeft gehuurd voor het
trainingsprogramma voor IT trainees en de lerarentrainingen met Computer Shiksha. Het
pand zal tegen zachte voorwaarden voor een groot deel aan Maxim Nyansa worden
verhuurd en beschikt over:
4 luxe apartementen (elk 3 slaapkamers en badkamers)
2 studios /kantoorruimtes
Een hardware workshop en computeropslag plaats.
Twee leslokalen.
Een ruime compound met parkeerplaats voor 8 auto’s.
Het gebouw is nu deels verhuurd aan derden en moet voor een deel nog worden
afgebouwd, en zal in de loop van 2019/20 verder voor Maxim Nyansa beschikbaar
komen.
In december 2018 is Maxim Nyansa met het kantoor en hardware opslag en workshop
verhuisd naar de villa en is het kantoor “ de Shuttle” afgestoten.
c. Onze Ghanese zusterorganisatie heeft tweemaal het 8 uur journaal gehaald op de
nationale televisie in Ghana en heeft (uit noodzaak geboren vanwege de problemen met
de douane medio 2018) contacten met een groot aantal parlementariers en ministers
van diverse politieke partijen die hun scholenprojecten promoten in regio’s in het hele
land.
d. Het digitaliseringsprogramma voor scholieren van Computer Shiksha in het Engels is
volledig door Maxim Nyana overgenomen en draait inmiddels op een aantal scholen.
Scholieren krijgen een uitgebreide praktische training en sluiten het programma na 16
maanden af met een diploma.
e. Diana van der Stelt is uitgenodigd als lid van het redactieteam van IT professionals die
wekelijks een artikel schrijven over IT in de Business Financial Times, het “FD van Ghana”.
In 2018 verschenen twee artikelen van haar in de krant.
f. Met EXIN is een overeenkomst gesloten voor de accreditatie van onze Ghanese
zusterorganisatie als examen agentschap in West-Afrika. Dit examen agentschap gaat live
begin 2019 en zal voor een duurzame inkomstenbron van onze zusterstichting gaan
zorgen.

Doelen 2019
Ons doel voor 2019 is om Climbing the right tree te consolideren als een betrouwbare stichting in
Nederland met steun van een vaste groep individuen en organisaties die een gezonde basis
vormen voor de levensvatbaarheid van de stichting voor de komende vijf jaar.
1. 30.000 eur voor trainingsprogramma’s voor jonge IT professionals
2. 2 (indien mogelijk 3) containers verscheept met gedoneerde computers en smartboards naar
Ghana.
3. 12 trainers voor de trainingsprogramma’s voor jonge IT professionals naar Ghana
uitgezonden als vrijwilligers.
4. 3 nieuwe major donors en 20 kleinere donateurs.
5. Een team vrijwillligers voor de logistiek in Nederland.
6. Een team vrijwilligers voor de PR /communicatie in Nederland.
7. 5 ambassadeurs die voor Climbing the right tree op stap gaan.
8. Het aangaan van een samenwerkingsverband met nieuwe partijen:
KNVI samenwerking wordt concreet gemaakt
Twee nieuwe ICT bedrijven die ons voor langere tijd willen ondersteunen
Een studentenvereniging en/of Hogeschool die vrijwilligers wil leveren in de regio
Veenendaal.
9. Twee belangrijke media-exposures in Nederland.
10. Aanvragen van het CBF keurmerk voor kleine goede doelen.

Begroting 2019
Inkomsten

€

Giften individuen
Major donor
trainingsprogramma
Major donors voor
scholen programma’s

Totaal

Uitgaven
25.000 Eigen algemene kosten
30.000 PR materiaal
25.000 Cofinanciering
schoolprojecten
Donatie voor
trainingsprogramma
Kosten opslag en container
vervoer 3 containers
80.000 Totaal

Publicatieplicht
De stichting voldoet aan zijn publicatieplicht door middel van de website
www.climbingtherighttree.com

Den Haag, 14 December 2018.

€
3.000
2.000
25.000
30.000
20.000
80.000

