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VOOR
WOORD
Vele verslagen, jaarrapportages,
verantwoordingsdocumenten enz. over 2020 zullen
starten met de zin, ‘het was een bewogen jaar’. Zo ook dit
jaarverslag. Covid-19 heeft alles en iedereen in meer of
mindere mate in zijn greep gehad. Voor onze Stichting
‘Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst’ natuurlijk
ook, met dien verstande dat de echte impact vooral
gevoeld is in Mpongwe. Maar dat het een zeer bewogen
jaar was, komt ook door de noodzakelijke transities voor
de school (GKVTC) en het Guesthouse die zijn gerealiseerd
in Mpongwe tijdens deze pandemie.
Er is door GKMT fors ingegrepen in de wijze waarop de
toekomst van de school en het guesthouse geborgd
kunnen worden. Dit heeft alles te maken met de conclusie
dat het brede management, uitgevoerd door de board van
GCMF, niet tot de gewenste resultaten zouden leiden.
Onze verantwoordelijkheid als bestuur van GKMT richting
alle stakeholders die betrokken zijn bij de ontwikkelingen
in Mpongwe, hebben we genomen door te kiezen voor
een intensieve samenwerking met het Ministerie van
Landbouw in Zambia. Hoe dit is uitgevoerd en welke
consequenties deze keuze heeft gehad leest U in dit
verslag over het jaar 2020.
Rest ons iedereen te bedanken die op welke wijze dan ook
heeft bijgedragen aan onze Stichting ‘Geef de Kinderen
van Mpongwe een Toekomst’.
Het bestuur wenst u veel leesplezier.
Het GKMT-bestuur
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SAME
NVA
TTING

VISIE
GKMT gelooft dat goed onderwijs, kinderen, jongeren en
volwassenen in staat stelt een zelfstandig bestaan op te
bouwen.

MISSIE
GKMT biedt jongeren een relevante en adequate
(beroeps)opleiding die hen in staat stelt om niet alleen in
het werk maar ook in het leven te slagen. Ze doet dit door
studiebeurzen te verstrekken aan weeskinderen en
kwetsbare jongeren. Èn door jongeren en volwassenen op
te leiden in het George Korsten Vocational Training
College (GKVTC) en andere relevante activiteiten.
“Education is the most powerful weapon which you can
use to change the world” (Nelson Mandela).

THEORY OF CHANGE
Door middel van haar activiteiten streeft de stichting
ernaar om in het Mpongwe district een bijdrage te leveren
aan armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en het
creëren van ontwikkelingskansen. Dit tracht de stichting te
realiseren door zich te richten op drie pijlers:
1. Onderwijs, door de ondersteuning van weeskinderen
en kwetsbare jongeren in basisonderwijs, middelbaar
onderwijs, beroepsonderwijs en het aanbieden van
opleidingen in Landbouw en Techniek, inclusief
ondernemingsvaardigheden in het GKVTC.
2. Kennisuitwisseling, zowel intern (OVC’s, studenten en
kleine boeren) als extern (door uitwisselingsprogramma’s,
stagiaires en bouwgroepen).
3. Arbeid en inkomen, door het stimuleren en opzetten van
income generating projects vooral voor vrouwen en
kansarme jongeren en via het starten van kleine
businessunits in het GKVTC.
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BEREIKT SINDS 2001
1. Onderwijs
 Het GKVTC is een door TEVETA geaccrediteerd
onderwijsinstituut
 Tot nu toe 5 opleidingen aangeboden aan het GKVTC
 183 studenten zijn afgestudeerd aan het GKVTC,
waaronder 42 kleine boeren in biologische landbouw
 Via het OVC-project ontvangen gemiddeld 80
weeskinderen per jaar basisonderwijs, middelbaar
onderwijs en beroepsonderwijs.
 Via de bouw van de community scholen hebben
duizenden kinderen tot in de verste uithoeken van het
district Mpongwe toegang gekregen tot onderwijs.
2. Bouw, arbeid en inkomen
 Bij de bouw van onderstaande projecten zijn
honderden werknemers getraind ‘on the job’ en
hebben hiermee een eigen inkomen verworven:
 George Korsten Vocational Training College
 GCMF guesthouse en internetcafé
 Vijf community scholen en veertien klaslokalen in
het district.
 Vier lerarenwoningen
 Twee vaardigheidscentra in Mpongwe en Ibenga
 Kippenboerderij in Mpongwe en Ibenga
 Voedingscentrum, tuberculose afdeling en wasserij
gerenoveerd van het Mpongwe Mission Hospital.
 Water en sanitair: vijf latrines gebouwd, zeven
pompen geïnstalleerd en dertien waterputten
hersteld in het district.
 Switi village maïsmolen genereert inkomen voor
kwetsbare vrouwen
 Elektriciteit aangelegd in het GKVTC, Mpongwe
Upper Basic School en Switti village.

80-90
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3. Kennisuitwisseling
 Meer dan 125 studenten hebben sinds 2003 een
bijdrage geleverd aan het verbeteren van onderwijs en
gezondheidszorg en het bevorderen van economische
ontwikkeling en kennisuitwisseling in het district. Vier
hogescholen en één universiteit waren betrokken met
de faculteiten: Food and Business, Commercieel
Management, Bedrijfskunde, ICT, People and Business
Management, Hotelmanagement, Financieel
Management, International Tourism and Consultancy,
International Business and Languages, International
Food and Agribusiness, Milieukunde, Onderwijs, Social
Studie. European Studies en Gezondheidszorg.
 Bewustwording van jongeren in Nederland en
Mpongwe over elkaars leefsituatie met als
gemeenschappelijk thema ‘onderwijs en werk’.
Tweemaal heeft er een uitwisseling plaatsgevonden
van Nederlandse jongeren naar Mpongwe en eenmaal
van jongeren van Mpongwe naar Nederland.
 Driemaal heeft er een bouwkamp plaatsgevonden.
Groepen uit België, Nederland en Mpongwe hebben
kennis uitgewisseld over nieuwe bouwtechnieken en
oude ambachten.
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Studenten afgestudeerd aan het
GKVTC
Verschillende opleidingen
aangeboden aan het GVTC
Boeren volgden cursus organische
landbouw
Klaslokalen gebouwd
Community scholen gebouwd
Leraren woningen gebouwd
GKVTC-werkers slaagden voor
trade examen
Projecten voorzien van elektriciteit
De bouw van het George
Vocational Training College
afgerond, inclusief kippenboerderij
en varkenshouderij
Kwetsbare kinderen ontvangen
jaarlijks onderwijs via GCMF
Pompen geïnstalleerd
Latrines gebouwd
Waterputten hersteld
Afdelingen van het lokale
ziekenhuis gerenoveerd
Uitwisselingsprojecten tussen
Nederlandse en Zambiaanse
studenten
Bouwgroepen kwamen naar
Mpongwe
Nederlandse studenten deden hun
stage of afstudeerproject
kwamen naar Mpongwe
Inkomsten genererende
activiteiten opgestart
Guesthouse en internetcafe
gebouwd

HOOF
DSTU
K1
Terug in Nederland ontstond
er bij haar vrij snel een
droombeeld:
“Continuïteit van onderwijs voor weesen kwetsbare kinderen, jongeren en
volwassenen waarmee zij zich die kennis en
vaardigheden kunnen verwerven om aan de
armoede te ontkomen, hen een toegang biedt tot de
arbeidsmarkt en hen mogelijkheden biedt een
zelfstandig bestaan op te bouwen” (Ton KorstenKorenromp, 2001).
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Om van een droom werkelijkheid te maken is een
stichting nodig: ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een
Toekomst’ (GKMT) werd in hetzelfde jaar nog door
haar opgericht.

WAAROM, HOE, WIE, WAAR EN WAT

2001, Ton brengt een werkbezoek aan Mpongwe en
ziet:
 Dat dagelijks jonge mannen en vrouwen sterven
aan aids.
 Dat er iedere dag dus wel een begrafenis is.
 Dat het ziekenhuisje vol ligt, maar er veel te
weinig personeel is.
 Dat kinderen niet naar school gaan omdat ze
voor jongere broertjes en zusjes moeten zorgen
of omdat ze op het land moeten werken.
 Dat er bovendien veel te weinig leraren zijn om
goed onderwijs te kunnen verzorgen.
 Dat tieners verveeld rondhangen op de markt,
omdat er noch werk, noch vervolgonderwijs is.
 Dat om dezelfde reden veel tienermeisjes
zwanger zijn of een kind op de rug dragen.
 Dat veel grootouders de zorg op zich nemen voor
kleinkinderen, omdat hun eigen zoon of dochter
gestorven is.
 Dat er heel veel weeskinderen in het district zijn
(5000!).
Kortom: Dat veel kinderen in Mpongwe eigenlijk
helemaal geen toekomst hebben.

Het oorspronkelijke doel was de ondersteuning van
weeskinderen in het district door middel van
onderwijs. Dit doel is in de statuten door de jaren
heen aangevuld en meer geconcretiseerd in de
volgende doelstellingen:
 Bevorderen van onderwijs, gezondheidszorg en
economische ontwikkeling in het Mpongwe
district, in het bijzonder voor kwetsbare
kinderen, jeugd en vrouwen door middel van
stimulering van income generating activities
voornamelijk voor georganiseerde groepen.
 Ondersteunen van duurzame ontwikkeling en
armoedebestrijding en het creëren van
ontwikkelingskansen.
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1.3
MPONGWE
 Is als district opgericht in 1997.
 Beslaat ongeveer 8.000 km2.
 De grootste bron van inkomen is landbouw
(vooral maïs, pinda’s en sojabonen).
 Overige bronnen van inkomen zijn visserij en de
productie van houtskool.
 Weinig mensen werken in overheidsdiensten.
 Handel is in opkomst.
 Toeristische attracties zijn het Kashiba meer, het
Nampamba meer, de Kafue rivier en natuurlijke
bossen.

1.1
GKMT
GKMT heeft momenteel een bestuur met vier leden:
voorzitter, secretaris, penningmeester en lid zonder
portefeuille. Het bestuur is gekozen voor een
periode van twee jaar. Alle bestuursleden zetten zich
in op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.
 De stichting is geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 14074683.
 De stichting is door de belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) onder de naam: Geef de
Kinderen van Mpongwe een Toekomst.
 Fiscaal nummer: 811113905
 Adres: Dorpstraat 16, 6454 AG, Jabeek.
 Telefoonnummer: 046-4422435 of 06-58952705
 Website: www.mpongwe.nl
 Bankgegevens: ING: 9433564, IBAN:
NL16INGB0009433564 t.n.v. Stichting Mpongwe,
Jabeek.

Sociaaleconomische situatie
Mpongwe is één van de districten behorende tot de
Copperbelt provincie. In tegenstelling tot de andere
districten heeft Mpongwe nog niet kunnen
profiteren van de economische groei die vooral
plaatsvindt in de urbane gebieden van de
Copperbelt.

1.2
ZAMBIA
 Ligt in het zuidelijke deel van Afrika en heeft acht
buurlanden.
 Heeft een oppervlakte van achttien keer
Nederland.
 Er wonen ongeveer 18.400.000 mensen (2020).
 Werd onafhankelijk in 1964.
 Is voor 90% afhankelijk van de opbrengst van
kopermijnen en landbouw.
 Heeft goede landbouwmogelijkheden maar veel
gronden zijn nog niet ontgonnen.
 De werkloosheid is vooral op het platteland hoog
en een groot deel van de bevolking leeft mede
daardoor onder de armoede grens.

Er is veel werkloosheid in het Mpongwe district en
die is op twee manieren te verklaren:
 De visie op landbouw van kleinschalige boeren.
 Het ontbreken van een industriële sector.
De populatie van het Mpongwe district:
 Ongeveer 140.000 inwoners (2019).
 50,1% is man, 49,9% vrouw.
 Ongeveer 80% van de mensen leeft onder de
armoedegrens.
 De jaarlijkse bevolkingsgroei bedraagt 3,9%,
vooral als gevolg van migratie.
 Het percentage HIV besmette mensen in de
leeftijdscategorie van 15 tot 49 jaar was 12,9% in
1999 en is gedaald naar 11,3% in 2013.
 Vaak is het hoofd van een huishouden
(adolescent) vrouw.
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 Het district kent nog niet echt urbane gebieden,
hoewel Mpongwe township hard groeit.
 Verreweg de meeste mensen zijn actief in
kleinschalige landbouw.
 De afhankelijkheid van landbouw en het
regenseizoen heeft voor veel gezinnen voedsel
onzekerheid als gevolg.

te genereren. Hiermee is het OVC-programma
geheel donor onafhankelijk. Het guesthouse biedt de
gasten twaalf luxe kamers, een
internetcafé/copyshop, een keuken/bar/restaurant,
catering en de organisatie van evenementen. Tevens
biedt het voltijd werkgelegenheid aan tien lokale
mannen en vrouwen.

1.4
PROJECTEN
In de afgelopen 20 jaar is de lokale stichting door
vraag vanuit de gemeenschap uitgegroeid tot een
NGO van formaat met een focus op drie grote
projecten.

GKVTC bouw- en Onderwijsprogramma
Vanwege het gebrek aan kansen voor de jeugd in het
Mpongwe district en ook vanwege het tekort aan
geschoolde vakmensen, begon GCMF-eind 2011 haar
nochtans grootste en meest uitdagende project: de
eerste middelbare vakschool in het district.

Het OVC-programma
Meteen na de oprichting van GCMF in 2001, begon
het eerste en daarmee langst lopende programma
van de stichting: Het Orphans and Vulnerable
Children (OVC) programma. De stichting begeleidt en
financiert de schoolkosten van een wisselend aantal
kinderen afkomstig uit het gehele district. Deze
oorspronkelijk kansarme kinderen krijgen hierdoor
hun toekomst weer zelf in de hand en voor de
talentjes wordt zelfs hoger onderwijs mogelijk
gemaakt.

Een innovatief project waarbij het ontwerp en de
onderwijsvisie een belangrijke rol spelen. Het
George Korsten Vocational Training College 1
(GKVTC) zal, wanneer geheel afgerond, ruimte
bieden aan 300 voltijd studenten in een tiental
opleidingen en een honderdtal deeltijd studenten
(ouderen en kleinschalige boeren).
0F

Het GCMF guesthouse programma
De bouw van het GCMF guesthouse startte in 2007
en werd volledig afgerond in 2013. Door een hoge
bezettingsgraad en tevreden gasten lukt het ons
guesthouse om in 2020 voor 87 kinderen OVC gelden

Luchtfoto George Korsten Vocational Training Center
De school is vernoemd naar de in 2011 overleden echtgenoot
van Ton Korsten-Korenromp. Hij was een groot stimulator om in

Mpongwe de mogelijkheden van een school voor
beroepsonderwijs te onderzoeken.

1
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HOOF
DSTU
K2
Ondanks dat de toegang tot
onderwijs voor steeds meer
kinderen in Mpongwe gefaciliteerd
wordt door de Zambiaanse overheid
zijn her en der nog altijd kinderen te
vinden die ervan verstoken blijven. Soms
omdat ze weeskinderen zijn en niemand ze naar
school stuurt, maar vrij vaak omdat ouders zelfs
geen geld hebben voor de minimale benodigdheden
zoals een uniform of schoenen. Een hele kleine
bijdrage kan zo soms een leven van verschil maken.

2

Wanneer een kind –na een grondig assessment– is
opgenomen in het OVC-programma, betekent het
niet dat als vanzelfsprekend het programma ook
geheel doorlopen wordt. Het kind zelf, maar ook de
voogd en de school moeten laten zien dat ze
daadwerkelijk de wil hebben om school af te maken.
Helaas komen ook binnen het programma dropouts
voor. Afhankelijk van de reden (ziekte,
zwangerschap, etc.) kan een kind in sommige
gevallen heropgenomen worden.

HET OVC PROGRMMA

Het Orphans and Vulnerable Children (OVC)
programma is het eerste en daarmee langst lopende
programma van de stichting GKMT. Sinds 19 jaar
betaalt de stichting voor een groep kwetsbare
kinderen uit het Mpongwe district het schoolgeld en
andere middelen die nodig zijn om onderwijs te
volgen.

Jongeren die de middelbare school hebben voltooid
en hebben laten zien gemotiveerd te zijn om een vak
te leren, krijgen binnen het OVC-programma de
gelegenheid om onderwijs te volgen aan het George
Korsten Vocational Training College. Onder het mom
van maatschappelijke loyaliteit tekenen deze
afgestudeerde OVC’s een bonding overeenkomst
waarin ze beloven om gedurende twee jaar tien
procent van hun inkomen af te staan ten gunste van
de volgende generatie OVC’s.

2.1
VISIE
Een toekomst waarin geen enkel kind in het
Mpongwe district uitgesloten is van onderwijs.
2.2
MISSIE
De kinderen van Mpongwe een toekomst geven
door middel van een motivering-, financiering- en
begeleidingprogramma voor de meest kwetsbaren
van het district.
2.3

2.4
MIDDELEN
Het OVC-programma werd tot en met 2017 betaald
met inkomstenbronnen uit Nederland en Belgie.
GKMT heeft in 2008 een guesthouse laten bouwen d
in het volgende hoofdstuk uitgebreid beschreven
wordt. Het guesthouse is één van de inkomsten

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE
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genererende projecten van de stichting. Sinds 2018
sponsort het guesthouse alle kosten van het OVCprogramma voor de kinderen tot en met de
middelbare school. Het OVC-programma is daarmee
geheel donor onafhankelijk geworden.

College (GKVTC) in Mpongwe.

OVC’s hebben van 2018 tot 2020 na het afsluiten van
hun basisschool of middelbare school een opleiding
kunnen volgen aan het GKVTC. Dit onderwijs is wel
nog afhankelijk van sponsorgelden uit Nederland of
België.

45

2.5
CIJFERS EN RESULTATEN
 Het OVC-programma telde 86 kinderen aan het
begin van 2020.
 1 jongere is uitgevallen wegens zwangerschap.
 In 2020 zijn 2 nieuwe kinderen toegetreden tot
het programma.
 12 leerlingen deden hun ‘grade 9’ examan.
 4 leerlingen deden hun ‘grade 12’ examen.
 4 leerlingen deden hun ‘grade7’ examen.
 87 kinderen zijn verspreid over 13 scholen in het
district.
 Van de 87 leerlingen gaat 54% naar een
basisschool en 46% naar een middelbare school.
 Van de 87 kinderen is 57,5% dubbel wees, 42.5%
enkel wees.
 De groep van 87 kinderen bestaat uit 45 meisjes
en 42 jongens.

42

2.7
IMPACT
“Continuïteit van onderwijs voor wees- en kwetsbare
kinderen, jongeren en volwassenen geeft jongeren
de mogelijkheid om kennis en vaardigheden te
verwerven die hen helpt om aan de armoede te
ontkomen. Onderwijs biedt hen toegang tot de
arbeidsmarkt en geeft hen mogelijkheden om een
zelfstandig bestaan op te bouwen. Ook voorkomt
het volgen van onderwijs het drugs- en alcohol
gebruik en zwangerschappen op jonge leeftijd. Veel
jongeren hebben na de lagere school een hogere
beroepsopleiding gevolgd in Lusaka, Luanshya, Ndola
en Kitwe. Hieronder een getuigenis van één van de
weeskinderen die onderwijs volgt op Bwembelelo
Community School.

2.6
ORGANISATIE EN ACTIVITEITEN
Helaas zijn de activiteiten voor het OVC-programma
in 2020 verstoord door het Corona Virus en werden
scholen gesloten van maart 2020 tot augustus 2020.
Alleen de leerlingen uit de examenklassen kregen
les. De overheid introduceerde in die periode via het
Ministerie van Onderwijs online leerprogramma's en
tv-programma's.
De belangrijkste activiteiten van GCMF in 2020:
 OVC-coördinator Dismas brengt door middel van
informatie, educatie en communicatie via de
lokale radio in Mpongwe het OVC-programma
onder de aandacht.
 Heel regelmatig bezoekt het OVC-team op
vrijdagen scholen en controleert het de
aanwezigheid van de kinderen op de scholen,
checkt hun prestaties en overhandigt educatief
materiaal over OVC aan voogden, leraren en
andere belangrijke actoren om de rechten van
OVC-kinderen onde de aandacht te brengen.

2.8

EVALUATIE EN TOEKOMST

Uit de toegezonden verslagen blijkt dat de bijdrage
van het guesthouse aan het OVC-programma steeds
minder wordt. Werd in 2018 nog 74.000 K besteed
aan het OVC-programma, in 2019 daalde dit naar
41.000K en in 2020 naar 19.932K. Dit is een daling
van 75% in 3 jaar. Er is de laatste 2 jaar herhaaldelijk
aangedrongen bij het bestuur van GCMF om nieuw
beleid te ontwikkelen voor het OVC-project, waarin
het accent meer zou moeten komen te liggen op
instroom van leerlingen in het GKVTC en het
opnemen van kinderen die meer in de buurt wonen
van Mpongwe. De hoge transportkosten voor dit
programma staan niet meer in verhouding wat er
per kind aan schoolgelden betaald moet worden.
GCMF heeft het beloofde beleidsdocument niet
aangeleverd. De financiele verantwoording is
onvoldoende en de administratie is niet doorzichtig.
We hebben daarom eind 2020 besloten om naast de

Daarnaast motiveert het team OVC-dropouts die
gesponsord worden om een vaardigheidstraining te
volgen aan het George Korsten Vocational Training
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overdracht van de school, ook het guesthouse en het
OVC-project over te dragen aan het Ministerie van
Landbouw en ZCA Monze. Beide doelstellingen, te
weten het verwerven van eigen inkomen voor het
GKVTC en het ondersteunen van wees- en kwetsbare
kinderen blijven gehandhaafd. Voor het OVC-project
gaat ZCA nauw samenwerken met het Ministerie van
Social Welfare en Community Development in
Mpongwe.

and sell on the market. My entire life has been so
bad, such that at school I hardly find it difficult to
concentrate. Before reaching school, I am already
tired because of extra work I do from working in
people’s farms. I have been always in tears saying ‘’
who is going to help me in life’’ are prayers going to
be answered’’ I lamented. I hated this situation of
living without sponsorship. I saw myself rejected in
society. I could not see myself as equal to other
pupils. Not until one day I was told that the
foundation called GCMF in Mpongwe, helps
orphans and vulnerable children. I didn’t waste
time I rushed home and told my grandmother the
whole story. Until the following day, we went to
GCMF Guest House, where we were told to fill in
the application form. We were interviewed and
luckily after going through my story I was adopted
in the program. I now see light at the end of the
tunnel. I am really happy. My situation has changed
at school. I now reach school early and my
performance has improved and I am always the
best in class.
I wish GCMF Foundation to continue supporting us.
You are doing a great job to the community and
without your support a lot of us orphans would
have been pregnant or got married at an early
stage. We are told that the founder is from the
Netherlands Mrs.Korsten. Mrs Korsten, please
continue your support to Mpongwe. Our lives here
are changing because of this foundation”.

GKMT zet een nieuw fonds op voor het
ondersteunen van kwetsbare jongeren in het district.
Jongeren uit Mpongwe en omgeving kunnen bij
GKMT een beurs aanvragen om de tweejarige
landbouwopleiding aan het ZCA-college te volgen in
Mpongwe. Zij ondertekenen hierbij een contract
waarin aangegeven staat dat zij na het behalen van
het certificaat én bij het hebben van een betaalde
baan, 2 jaar lang 10% van hun salaris afgeven aan
het Orphans and Vulnerable Youth (OVY) fonds van
GKMT.
De selectie van de kandidaten, de monitoring en de
afdracht na de opleiding van de 10% ligt in handen
van ZCA Monze. De opbrengsten van die teruggave
gaat naar het schoolfonds.
Geselecteerde studenten rapporteren aan GKMT na
1 jaar en aan het einde van de opleiding met behulp
van evaluatieformulieren de resultaten en wat de
opleiding voor hen betekend heeft. Deze
zogenaamde ‘testimoniums’ kunnen op verzoek naar
de donoren gestuurd worden.
De kosten van een 2-jarige opleiding bedragen
ongeveer 8000K per jaar. Afhankelijk van de koers
van de Kwacha is dit ongeveer 400 Euro per jaar.
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“My name is Abigail
Chilanda. I am 16 year
and a double orphan. I
walk 7kms from my
home village to
Bwebelelo primary
School where I am
doing grade 9. My
entire life has not been
easy. Most of the times
I rarely attended
classes. Sometimes I
could stay for two
weeks without going
to school. When I am
not in school, I work in peoples farms to raise
money to pay for my school fees. I stay with my old
grandmother and we depend on what we cultivate
in the field which is not enough to feed ourselves

11
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Toen Mpongwe in 1997 een
onafhankelijk district werd en door de
jaren heen onder andere een gemeentehuis,
lokale ministeries, een postkantoor en een
politiebureau werden gebouwd, ontstond er een
grotere en meer veelzijdige lokale samenleving
met een groeiende behoefte aan een luxe
gastenverblijf.

HET GUESTHOUSE

De bouw van het GCMF guesthouse startte in 2007
en werd volledig afgerond in 2013. Het guesthouse
biedt haar gasten twaalf luxe kamers waarvan acht
zelfvoorzienend, een internetcafé/copyshop, een
keuken/bar/restaurant, catering en de organisatie
van evenementen. Ook biedt het voltijd
werkgelegenheid aan tien lokale mannen en
vrouwen.

Het OVC-programma en andere activiteiten van de
stichting GKMT groeiden met Mpongwe township
mee. Als consequentie raakten meer mensen
betrokken bij de stichting ter plaatse (het bestuur
en de komst van studenten en vrijwilligers) en zo
ontstond binnen de stichting naast behoefte aan
een eigen gastenverblijf ook behoefte aan
kantoorruimte.

3.1
VISIE
Een guesthouse dat werkgelegenheid creëert voor
lokale mensen, voorziet in behoeften vanuit de
lokale gemeenschap en voldoende inkomen
genereert om het OVC-programma geheel donor
onafhankelijk te financieren voor 100 kinderen.

GKMT besloot in te spelen op deze ontwikkelingen
en zag een uitgelezen mogelijkheid voor een
inkomen generend project. De bouw van een
gastenverblijf zou de stichting naast een eigen
inkomen ook een gezicht geven, in een behoefte
vanuit de gemeenschap voorzien en bovendien
een facilitair probleem van de stichting zelf
oplossen.

3.2
MISSIE
De kinderen van Mpongwe een toekomst geven
middels een donoronafhankelijk OVC-programma
dat gefinancierd wordt door een inkomen
genererend guesthouse welke een service biedt
die de te verwachten concurrentie voor zal zijn en
voor zal blijven.
3.3
MAATSCHAPPELIJKE WAARDE
Voor 1997 was Mpongwe gelegen in het grotere
district Masaïti. De kantoren van de lokale
gemeente en de lokale ministeries lagen op een
kilometer of 50 afstand van wat nu Mpongwe
township heet. In Mpongwe gebeurde, op wat
kleinschalige landbouw en een ruraal ziekenhuis
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De bouw van het
gastenverblijf ging in 2007 van start. De eerste
kamers en een kantoorruimte zijn in oktober 2008
in gebruik genomen en het internetcafé is ook
vanaf die datum operationeel.
Vanaf februari 2009 waren acht kamers in gebruik.
Daar GKMT in haar presentatie naar buiten
duidelijk de relatie van het gastenverblijf met de
stichting tot uiting wilde brengen, werd het
vernoemd naar de stichting Give the Children of
Mpongwe a Future: het GCMF guesthouse.
In 2011 is gestart met de bouw van het restaurant.
Deze was klaar in maart 2012 en werd in mei
geopend voor gasten en mensen uit de omgeving.
Na toezegging van een donor die het restaurant
mede financierde en de toezegging van een
aanvulling door Progressio/Cordaid is besloten om
het guesthouse geheel volgens de originele
plannen af te bouwen met vier extra kamers en
een tweede kantoorruimte voor het GCMFmanagement.
Aan het eind van 2012 is met deze bouw gestart
en midden 2013 zag de stichting één van haar
dromen verwezenlijkt: het GCMF guesthouse was
helemaal af volgens de originele tekeningen.
In 2014 werd in het restaurant een bar geopend
nadat dit meerdere malen door leden van de
lokale gemeenschap als wens was geuit.
3.4
MIDDELEN
Het GCMF guesthouse is gebouwd met
sponsorgelden aangevuld door Wilde Ganzen en
deels door Progressio/Cordaid, maar is sindsdien
geheel financieel onafhankelijk.
Kwaliteitverbetering en onderhoud worden door
het guesthouse zelf betaald en met het overige
geld financiert het guesthouse het OVCprogramma. In 2020 sponsorde het guesthouse de
onderwijskosten voor 87 kinderen welke verdeeld
waren over 13 scholen: 40 in de ‘high schools’ en
47 in ‘primary schools’.
Naast de verhuur van kamers, genereert het
guesthouse inkomen uit een internetcafé, een
bar/restaurant en een copyshop. Ook worden
evenementen georganiseerd zoals
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oudejaarsborrels. Het guesthouse wordt
afgehuurd voor bruiloften of evenementen,
georganiseerd door lokale mensen. Regelmatig
komen vanuit de overheidskantoren grote groepen
voor een workshop of lunch.
Voor het inkopen van waren maakt het
guesthouse tegen betaling van een
kilometervergoeding gebruik van de GCMF-auto
en de GCMF-truck.










May
June
July
August
September
October
November
December

53%
55%
60%
62%
61%
78%
84%
65%

Doordat het guesthouse een eigen borehole en
watertoren heeft, is het niet afhankelijk van
gemeentewater. Sinds midden 2015 beschikt het
over een generator die het probleem van de
steeds frequenter wordende uitval van stroom
voor een deel oplost.

3.5
ORGANISATIE EN ACTIVITEITEN
Eind december 2017 benoemde het bestuur van
GCMF een nieuwe guesthouse manager, Zifa
Nkoma. Na het vertrek van de vrijwilligers in
augustus 2018 krijgt Zifa er een taak bij en wordt
hij algemeen manager van GCMF. Een deel van zijn
taken als guesthouse manager wordt
overgenomen door Beatrice Nsofu, die al lang de
supervisie heeft over de keuken en het restaurant.

3.6.2
Maaltijden en drankjes
De inkomsten van de maaltijden en de drankjes
zijn sterk gedaald in 2020 vanwege
overheidsmaatregelen in verband met corona en
de daling van bezoek:
- maaltijden van 665 naar 372,
- drankjes van 2150 naar 749.

In 2020 leidt de manager een team van acht
mensen bestaande uit twee bewakers 2, een
schoonmaker, twee kokkinnen, een barkeeper,
een receptionist en een tuinman. Hij legt
verantwoording af aan het GCMF-bestuur en
wordt administratief ondersteund door de GCMFaccountant.
Naast eerdergenoemde sociale activiteiten die in
het guesthouse worden georganiseerd, speelt het
een actieve rol tijdens nationale (feest)dagen zoals
bijvoorbeeld: World AIDS Day, Women’s Day en
Youth’s Day.
3F

3.6

3.6.3
Internet Cafe
De problemen met de internetprovider van de
afgelopen jaren speelden ook weer in 2020 een
negatieve rol. Er is echter ook onvoldoende
gedaan om het internetcafé rendabel te maken.
Het inkomen van het internetcafé was in 2020
rond K5.100. Dit was in 2019 een bedrag van
K13.000

INKOMSTEN

3.6.3
Evenementen
In 2020 organiseerde het guesthouse twee
bruiloften, twee workshops en een kitchenparty
en een 19-tal buffetlunches voor porganisaties.
Ook hier weer een daling ten opzichte van het jaar
ervoor.

3.6.1
Bezetting van de kamers
De inkomsten van de kamerverhuur zijn iets
gedaald ten opzichte van 2019. De gemiddelde
kamerbezetting voor 2020 was 57,3. De
kamerbezetting per maand wisselt sterk (in 2020
met name vanwege de pandemie).




2

January
February
March
April

49%
48%
36%
37%

Dag en nachtwaker, de dagwaker doet ook onderhoud.
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doelstellingen:
1. Een gueshouse bij uitstek te zijn dat voldoet
aan de verwachtingen van de
belanghebbenden door uitzonderlijke
dienstverlening.
2. De bezettingsgraad van de kamers verhogen
van gemiddeld 67 % procent per jaar naar 90%
eind 2021.
3. Voldoen aan de missie om wees- en kwetsbare
kinderen te ondersteunen met behulp van de
inkomsten uit het guesthouse.

Bruiloft 2019

3.6.4
Kwaliteitsverbetering
Vanwege de daling in inkomsten uit de exploitatie
van het guesthouse, zijn het aantal noodzakelijke
aanpassingen en reparaties zeer beperkt
uitgevoerd. Het minimale is gedaan, maar om de
kwalitit op peil te houden is dit onvoldoende
geweest. Uiteraard heeft corona hier invloed op,
maar we moeten vaststellen dat er onvoldoende
werk is gemaakt om de doelstellingen zoveel
mogelijk te realiseren. Met name onze
constateringen op het gebied van de kwaliteitsachteruitgang, daling van inkomsten en ontbreken
van creatieve alternatieven, heeft ons doen
besluiten om tot een nieuwe constructie van het
eigenaarschap te komen.

Om deze doelstellingen te realiseren heeft het
management in 2018 een strategie met concrete
activiteiten ontwikkeld. In 2019 is het guesthouse
er onvoldoende in geslaagd om doelstelling 2 en 3
te realiseren. In 2020 heeft deze trend zich helaas
verder doorgezet en is GKMT tot de conclusie
gekomen dat er ingegrepen moet worden om de
oorspronkelijke doelen waarvoor het guesthouse
is opgezet te kunnen borgen.De gemiddelde
kamerbezetting viel in 2020 lager uit dan in 2019
en de bijdrage van het guesthouse aan het OVCproject was lager dan in 2019. Hoewel het aantal
kinderen in het project niet gedaald, is het
guesthouse onvoldoende ingesprongen op het
beleid van het Ministerie van Onderwijs om de
schoolgelden te verlagen en deze vrijgekomen
gelden in te zetten voor sponsoring van jongeren
in het GKVTC. Eind 2020 is derhalve besloten om
het guesthouse over te dragen aan ZCA Monze
zodat met een nieuw management en een
bewezen partner, het guesthouse voor de
toekomst een bijdrage blijft leveren aan de
community in Mpongwe.

3.7
IMPACT
Het guesthouse biedt haar gasten een veilige
omgeving. Naast de sponsoring van de 87 OVCkinderen in 2020 is helaas erg weinig additionele
impact gerealiseerd.
3.8
EVALUATIE EN TOEKOMST
In 2018 heeft het guesthouse management een
businessplan geschreven met een aantal

Luchtfoto Guesthouse
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In de afgelopen jaren is een
toenemend aantal jongeren
vertrokken uit het Mpongwe
district op zoek naar voortgezet
onderwijs. Anderen die achter zijn
gebleven, hebben vaak de
mogelijkheden en de financiën niet om een
beroepsopleiding buiten het district te volgen
en blijven werkloos thuis.
Het opzetten van het GKVTC is een oplossing om
deze belangrijke groep jongeren toekomstperspectief te bieden. Door deze jongeren te
ondersteunen kan de stichting een bijdrage leveren
aan het vormen van een middenklasse. Een VTC in
Mpongwe betekent het ontwikkelen en behoud van
kennis en een verdere ontwikkeling van de regio.

4

GKMT is in december 2011 gestart met de bouw van
een duurzame, flexibel indeelbare en uitbreidbare
school voor beroepsonderwijs met geaccrediteerde
opleidingen. Een innovatief project waarbij het
ontwerp en de onderwijsvisie een belangrijke rol
spelen.

HET VTC, BOUW

Vanwege gebrek aan kansen voor de jeugd en een
tekort aan geschoolde vakmensen in het Mpongwe
district, begon GKMT eind 2011 haar nochtans
grootste en meest uitdagende project: Het George
Korsten Vocational Training College (GKVTC) 3

Het ontwerp maakt maximaal gebruik van de locatie
en het klimaat en is zeer flexibel en demontabel. De
school wordt gebouwd met zoveel mogelijk 0materialen, 0-instalaties, 0-energie en 0-water.
Hiermee wordt bedoeld dat geen extra of in ieder
geval zo min mogelijk extra materialen, installaties,
energie en water in het gebouw gestoken wordt.

6F

4.1
VISIE
Een toekomst waarin het Mpongwe district zelf
voorziet in beroepsonderwijs en niet langer
afhankelijk is van geschoolde werkkrachten van
buiten het district.

Materialen die voor de bouw gebruikt worden zijn
lokaal beschikbaar en aan het eind van de
levensfase van de gebouwen weer teruggegroeid in
de natuur. De waterbehoefte voor keuken, toilet,
wassen, de groentetuin en de landbouw wordt
zoveel mogelijk gehaald uit opgevangen regenwater
en wordt ook gedeeltelijk hergebruikt.

4.2
MISSIE
De kinderen van Mpongwe een toekomst geven
door jongeren een relevante en adequate
beroepsopleiding te bieden die hen in staat stelt niet
alleen in het werk maar ook in het leven te slagen.
4.3
3

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

Het GKVTC is de eerste middelbare vakschool in het Mpongwe

district.
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De gebouwen zijn in traditionele ronde vorm
gelegen, waardoor in het midden een open gebied
ontstaat. In dit gebied zijn gewassen en bomen
geplant. Het ontwerp heeft hierdoor een intieme
uitstraling.
Uit een analyse naar de cultuur in Zambia is
gebleken dat het koken en het bijeenkomen van
mensen centraal staat in het dagelijkse leven. Binnen
de cirkel zijn daarom de gebouwen gelegen met
gezamenlijke functies die ook tevens
ontmoetingsplekken zijn. Dit zijn het auditorium, de
keuken, het restaurant en het
voedselverwerkingslokaal.

Een van de pluimveestallen

Varkensstallen
Er werden twee aparte varkenstallen gebouwd,
eentje voor zwangere zeugen (farrowing) en eentje
voor de overige varkens (fattening)

Het project voldoet aan alle TEVETA eisen en de
minimum building environment standards in Zambia.
In december 2016 is het GKVTC als
onderwijsinstelling door TEVETA4 geaccrediteerd
hetgeen in 2019 voor drie jaar verlengd werd.
In 2019 concludeerden we, dat het lokale GCMFbestuur niet in staat is om van het GKVTC een
bloeiende school te maken. In nauw overleg werd
door GKMT, GCMF en ZCA Monze besloten, om
zowel het ownership van het GKVTC alsook de
supervisie van de bouw over te dragen aan ZCA
Monze.

Farrowing stal

4.4
CIJFERS EN RESULTATEN IN 2020
In 2020 heeft ZCA Monze de supervisie van de bouw
overgenomen van GCMF. Door deze overname is de
bouw in een stroomversnelling gekomen.
Doelstelling van GKMT en ZCA Monze was, om de
gehele bouw gereed te krijgen voor september 2020,
zodat de eerste 80 studenten vanuit ZCA Monze
volwaardig onderwijs konden genieten. Ondanks
logistieke problemen vanwege COVID werd deze
doelstelling behaald en zijn de volgende projecten
opgeleverd:
Fattening stal

Pluimvee-stallen
Afgelopen jaar werden twee pluimveestallen
gerealiseerd.

4

Gebouw voor Voedselbereiding
Een gebouw voor voedselbereiding werd gereed
gemaakt.

Technical Education Vocational and Entrepreneurship Training

Authority.
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studenten verwelkomd.

4.5
IMPACT
 Het project biedt al 10 jaar werkgelegenheid aan
een groot aantal lokale werkers.
 ZNBC5 heeft het project twee keer als
nieuwsonderwerp uitgezonden op de nationale
televisie.
 Het GKVTC heeft éénmaal met een artikel in de
Sunday Times of Zambia gestaan en tweemaal in
de Zambia Daily Mail.
 Het curriculum voor de organic farming cursus is
door GCMF ontwikkeld in samenwerking met
TEVETA en door TEVETA als nationale standaard
geadopteerd.
 Het omringende land is door de gemeente
gekaveld met een high-cost residential and
commercial bestemming.
 De tekeningen voor de bouwvergunning van het
GKVTC worden door de Provincial Planning Office
in Ndola als nieuwe standaard gepresenteerd
tijdens bijvoorbeeld workshops.
 Zeventien van de door GCMF opgeleide
timmermannen en metselaars hebben met
succes een TEVETA Trade Test Level III examen
afgelegd en hebben in 2017 in een gezamenlijke
officiële plechtigheid een TEVETA-certificaat
ontvangen.

4.7
EVALUATIE 10 JAAR BOUWPROCES
In december 2020 hebben GKMT samen met een
van de grote donoren Wilde Ganzen een uitgebreide
evaluatie gemaakt van 10 jaar bouwproces. De
eindconclusie van dit overleg was, dat er ondanks de
vele hobbels er een mooi VTC staat.
De belangrijkste lessons learned:
 De scope en de begroting van het
bouwproject is vele malen verhoogd op
vraag van lokaal bestuur en aanwezige
vrijwilligers. Achteraf gezien hadden we de
scope beter klein gehouden en uitgebreid
op basis van het succes van het VTC
 Het lokale GCMF-bestuur was origineel 10koppig en bestond uit notabelen. Dit is in de
loop der jaren uitgebreid naar 15 met leden
met andere belangen dan oorspronkelijk
vooropgesteld door GKMT en GCMF. Hier
hadden we moeten ingrijpen
 Het vertrek van de Nederlandse vrijwilligers
in 2018 was te abrupt. Een geleidelijke
uitfasering was wellicht beter geweest

4.6
EVALUATIE BOUWPROCES 2020
Het jaar 2020 was een succesjaar voor het GKVTC.
Alle openstaande bouwprojecten werden onder
supervisie van ZCA Monze gereed gebracht en er
werd in september een grote lichting nieuwe

Bovenaanzicht campus
5

Zambia National Broadcast Channel.
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uitgesteld tot nader orde.
5.1
VISIE
Het opleiden van ondernemers
voor de toekomst, die problemen
kunnen oplossen, kritisch en
onafhankelijk kunnen denken en goed
kunnen communiceren. Het uiteindelijke doel is
de jeugdwerkloosheid en armoede in Zambia aan te
pakken.
5.2
MISSIE
Onze missie is het aanbieden van relevante en
adequate beroepsopleidingen die jongeren in staat
stellen om te slagen, niet alleen in het werk, maar
ook in het leven.
5

5.3
MAATSCHAPPELIJKE WAARDE
Wegens gebrek aan kansen voor de jeugd en een
tekort aan geschoolde vakmensen in het Mpongwe
district in Zambia, begon de stichting Give the
Children of Mpongwe a Future (GCMF) eind 2011
haar grootste en meest uitdagende project: het
George Korsten Vocational Training College (GKVTC).
Een innovatief project waarbij het ontwerp en de
onderwijsvisie een belangrijke rol spelen. Een
project dat past binnen de cultuur van Zambia, de
werkgelegenheid stimuleert, op het klimaat is
afgestemd en dat geheel zelfvoorzienend is in haar
water, elektra, materiaal en voedselbehoefte. Het
Ministerie van Onderwijs is nauw betrokken bij het
vormgeven en uitvoeren van het onderwijs.

HET VTC, ONDERWIJS

Na het besluit van het bestuur van GKMT eind 2019
om de koers in te zetten voor een overdracht van
het GKVTC aan het Ministerie van Landbouw onder
het management van ZCA Monze, bracht een
delegatie van ZCA Monze in januari 2020 een bezoek
aan Nederland om te verkennen of een overname
van het GKVTC voor hen interessant en haalbaar zou
zijn. Na enkele gezamelijke sessies waren beide
partijen enthousiast, spraken hun vertrouwen in
elkaar uit en bepaalden de koers. Tijdens de
besprekingen werd vastgesteld dat enkele
investeringen noodzakelijk zijn voor een door ZCA
Monze verzorgde start van het onderwijs per 1
september 2020. In de verkenningsfase heeft het
bestuur van GKMT gezocht naar een overnamepartij
waarbinnen de visie, missie en doelstellingen van het
GKVTC pasten en zoveel mogelijk geborgd konden
worden. Op 1 februari 2020 is de overdracht van het
GKVTC aan het Zambiaanse Ministerie van
Landbouw officieel door het bestuur van GCMF
vastgesteld tijdens buitengewone algemene
vergadering. De officiële overdracht zou 1
september zijn, maar is door de Covid pandemie

19

Wat betreft het onderwijs slaagden alleen
universiteiten erin om online les te geven.
Landbouw is een praktisch vak, hetgeen online
lesgeven bemoeilijkt. Ook hadden de meeste
studenten die uit zeer arme gezinnen komen geen
smartphone, waardoor er moeilijk gecommuniceerd
kon worden.
De docent van de landbouwopleiding heeft vanaf
september hard gewerkt om de gemiste stof in te
halen. Ook heeft de stage enorm geholpen om
theorie en praktijk te integreren.
De sluiting van het GKVTC heeft tot gevolg gehad dat
de studenten die de cursus Ontwerpen en Naaien
volgden, niet meer zijn teruggekomen in september.

5.4
MIDDELEN
De lopende kosten van het onderwijs is gedurende
de laatste 3 jaar gefinancierd door stichting Latoer
en de inkomsten van schoolgelden van de
studenten. Vanaf 1 september tot 1 januari 2021
heeft GKMT nog extra middelen ingezet voor de
nieuwe 2-jarige opleiding onder ZCA Monze, Campus
Mpongwe

5.5
DOELSTELLINGEN 2020
Het jaar 2020 stond voornamelijk in het teken van
het afronden van de bouw van de school en het
verzorgen van de lopende cursussen.
Na overdracht van de school in februari aan ZCA
Monze zijn de volgende doelstellingen geformuleerd
en activiteiten gepland voor 2020:
 Het afbouwen van de gebouwen, te weten
de kippenboerderij, de varkenshouderij,
praktijklokaal 3, de inrichting van
internaatgebouw 4, het gebouw voor
‘Foodprocessing en de omheining
(Financiering GKMT en uitvoering door
ZCA).
 Het continueren van de 1-jarige TEVETAcursus ‘General Agriculture’ (Financiering
Latoer).
 Het continueren van de 1-jarige cursus
‘Design and Tailoring’ (Financiering Latoer).
 De voorbereidingen voor de 2-jarige
opleiding ZCA-opleiding ‘General
Agriculture’ (financiering GKMT)
 De uitvoering van de 2-jarige opleiding
‘General Agriculture’ (gedeeltelijke
financiering GKMT tot 31 December).

5.6.

Lopende cursussen
Begin 2020 telde het GKVTC 21 studenten.
 4 studenten van de mei groep 2019
‘General Agriculture’ die in januari
terugkomen van de landbouw stage.
 8 studenten van de septembergroep 2019
‘General Agriculture’.
 4 studenten van de januari groep 2020
‘General Agriculture’
 5 studenten van de september groep
‘Design and Tailoring’.

ORGANISATIE EN ACTIVITEITEN

Covid 19 pandemie
Het coronavirus heeft veel negatieve gevolgen gehad
voor zowel docenten als studenten van het GKVTC.
Van maart tot september zijn de scholen gesloten
geweest vanwege de Covid Pandemie.
We waren verplicht om werkers en de docent door
te betalen in deze periode. Het sluiten van het
GKVTC heeft tot gevolg gehad dat het onderwijs
ingehaald is in de periode van september tot eind
december 2020. Dit betekende 4 maanden langer
door betalen van de salarissen voor de staf van het
GKVTC die bij de TEVETA-landbouw cursus betrokken
waren.

Laatste groep Landbouwstudenten onder GKVTC
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In september 2020 zijn 69 studenten ingestroomd in
de nieuwe 2-jarige opleiding in ‘General Agriculture’
onder ZCA Monze.

huishouding, 1 concierge, 1 administratief
medewerker.

Stages
Studenten die de landbouwopleiding hebben
gevolgd, hebben in de volgende bedrijven 3
maanden stagegelopen: Zataka, Zambeef, Nsobe
game park, Seedco en Still Water. Dit om de
integratie tussen theorie en praktijk te bevorderen.
Ook konden ze hier praktische vaardigheden in de
praktijk brengen die op het GKVTC ontbraken zoals
het houden van pluimvee en dieren. Enkele
studenten kregen na de stage een baan aangeboden.
September groep ZCA Monze-Campus Mpongwe

Visitatie TEVETA
In september 2020 bezocht Teveta het GKVTC, om te
controleren of de school alle noodzakelijke
voorbereidingen had getroffen voor de examens en
de nodige hygiënische maatregelen waren genomen
in verband met de Covid 19 pandemie.

Verandering governance structuur
Met de overdracht van het GKVTC naar het
Ministerie van Landbouw heeft GKMT de school
teruggegeven aan de community. Het bestuur heeft
er alle vertrouwen in dat ZCA Monze de school op
een professionele manier zal runnen. Er is volgens
het bestuur van GKMT gezocht naar een duurzame
oplossing voor de school, waarbij de school
behouden blijft voor de gemeenschap van Mpongwe
en geheel Zambia.vann vraagt een meer intensieve
benadering waarbij alle belanghebbenden worden
betrokken. Het is belangrijk dat we leraren en le

Examens
Alle examens zijn uitgesteld tot december 2020.
In december hebben 13 van de 16 leerlingen in
Algemene Landbouw hun TEVETA-examen afgelegd.
Twee studenten zijn niet meer op komen dagen in
augustus en 1 student is tijdens de opleiding gestopt
door persoonlijke problemen. De studenten ‘Design
and Tailoring‘ hebben gekozen om niet deel te
nemen aan de TEVETA-examens.
Evaluaties
Alle studenten vullen bij de start van de opleiding
een ‘baseline questionnaire’ in waarin hun
persoonlijke situatie wordt vastgelegd. Voor de start
van de stage vullen ze een standaard
evaluatieformulier in.
Tijdens de stage worden studenten beoordeeld door
de stage instelling en aan het eind van de opleiding
beschrijven studenten aan de hand van open vragen
hun ervaringen met de opleiding en stage.

Staf ZCA Monze Campus Mpongwe per 1 september 2020

Monze Campus Mpongwengen van mStaf ZCA
Monze Campus Mpongeddelbare scholen, de District

Personeel
Van februari tot september is met een minimale
bezetting gewerkt. Eén docent voor Algemene
Landbouw en twee bewakers voor de nacht, een
administratief medewerker, een kok, een conciërge.
De kokkin en conciërge maken ook schoon.
Vanaf de komst van de nieuwe lichting van 69
studenten in september bestaat de staf uit 16
personen: 4 docenten, 1 boerderij-assistent, 2
bewakers, 3 koks, 1 algemeen werker, 1 hoofd

6
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en kunnen herbenoemd
worden.
 In geval van één of meer
vacatures in het bestuur
behoudt het bestuur zijn
bevoegdheden.
 De bestuurders ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door
hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.
Voorzitter: Ton Korsten-Korenromp
 Oprichtster stichting.
 Gepensioneerd, voorheen Senior Docent aan de
Faculteit Gezondheid en Zorg van Zuyd
Hogeschool.
 Begeleidster van stagiairs voor Mpongwe.
 Voorheen werkzaam geweest voor Terre des
Hommes in India, PUM Netherlands Senior
Expert.
Secretaris: Michael van Zinnicq Bergmann
 Senior International Officer aan Zuyd Hogeschool,
Maastricht.
6.1

Penningmeester: Marcel Didden
 Energie Architect bij energiebedrijf ENGIE
 Installeerde samen met vrijwilligersorganisatie ‘Energy Assistance’ in 2017 de
elektriciteitsvoorziening van het GKVTC in
MPongwe

Het bestuur in Nederland

De stichting GKMT bestaat uit een dagelijks bestuur
van 4 personen (voorzitter, secretaris,
penningmeester en lid). Het bestuur is gekozen voor
een periode van twee jaar. Alle bestuursleden zetten
zich op vrijwillige basis in en ontvangen geen
vergoeding.

Lid van het bestuur: Leon Weijs
 20 jaar actief in het hoger onderwijs in
verschillende functies zoals opleidingsmanager
en projectmanager.
 Momenteel als consultant/ projectmanager
werkzaam bij Fontys Venlo.

Het benoemingsbeleid is in de statuten vastgelegd:
 Minimaal drie en maximaal vijf bestuurders.
 De bestuurders worden benoemd en geschorst
door het bestuur.
 De bestuurders worden benoemd voor twee jaar
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Taken bestuur
De belangrijkste taak van het bestuur is het
ontwikkelen en vaststellen van het beleid en het
toezien op de uitvoering van dat beleid. Aangezien
de stichting geen directie kent, voert het bestuur
noodgedwongen alle directietaken zelf uit, zoals
fondsenwerving, pr-activiteiten, contact met alle
belanghebbenden, het aanvragen van subsidies, het
financieel en projectmanagement en het maken van
het jaarverslag.

bestuur de lopende zaken te laten besturen en te
zorgen voor een correcte overdracht van de school
aan ZCA Monze. Bovendien is besloten om
gedurende 2020 alle financiële transacties die
noodzakelijk waren voor de continuering en afbouw
van de schoolactiviteiten en –faciliteiten onder het
direct beheer van GKMT te plaatsen. Mede daardoor
is besloten om een 2-koppig interimbestuur te
formeren:
Voorzitter: Anthony James Kalima
 Hoofd Britonester Pre- and Primary Private
School.
 Gepensioneerd en voorheen hoofd van de
Basisschool van Mpongwe.
 Caritas contactpersoon voor Mpongwe District.
 Diverse adviserende functies in Mpongwe.

Het bestuur in Nederland heeft in 2020 vijfmaal
vergaderd. Daarnaast is er dit jaar veelvuldig
onderling contact via e-mail en telefoon geweest. De
belangrijkste onderwerpen tijdens de
bestuursvergaderingen en de adviescommissie zijn
geweest:

Sectretaris: Rose
 Hospital Administrator Mpongwe Mission
Hospital.
 Senior Nursing Officer District Health Mpongwe.

 Intensivering van de contacten met ZCA Monze
 De verdere bouw van de school
 Het onderwijs in tijden van corona en de zorg
voor de ingeschreven studenten en het personeel
verbonden aan de school in de transitie-periode
 De Vastenactie
 Rapportages afgeronde projecten en evaluatie
met donoren
 De positie van GCMF en het financieel
management in Mpongwe
 Beleid voor de toekomst inzake de relatie tussen
ZCA Monze en GKMT

Comite’s
Met de terugtreding van het bestuur, de installering
van het interimbestuur én het ingang zetten van de
overdracht van de school aan ZCA Monze, zijn alle
relevante ‘comitees’ komen te vervallen.
Hoofdtaak voor het interimbestuur was de
rimpelloze overdracht van alle faciliteiten en
middelen gerelateerd aan de school aan ZCA Monze.
Het guesthouse is gedurende 2020 nog een
onderdeel onder verantwoordelijkheid van GCMF
(en dus het interim-bestuur). Ook dit project wordt
overgedragen aan ZCA Monze. Het
overdrachtsproces is in 2020 ingezet en wordt in
2021 voltooid. Daarmee zijn in principe de relaties
tussen GKMT en GCMF op (strategisch)-bestuurlijk,
financieel en operationeel/organisatorisch vlak
verbroken.

Adviesgroep
Het bestuur wordt ondersteund door een Raad van
Advies. Deze bestaat uit:
80B

 Theo Goossens: Interim en projectmanager, PUM
Netherlands Senior Expert.
 Gijs de Bont: Voorzitter van het bestuur van de
stichting Biezonderwijs
De adviescommissie is 2x bij elkaar geweest.
6.2
HET BESTUUR IN MPONGWE
GCMF in Mpongwe had in voorgaande jaren een
bestuur van vijftien registered trustees die een
wisselend aantal keer per kwartaal vergadert. Dit
bestuur bestond uit vertegenwoordigers van de
sectoren: Gezondheidszorg, Onderwijs, Landbouw,
het District Development Co-ordinating Committee,
District Aids Task Force, de Mpongwe Baptist
Association, het lokale bedrijfsleven en de
Chieftainess. Door de geconstateerde
tekortkomingen is besloten om per 1 februari 2020
het bestuur te laten ontbinden en een interim-
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General Manager Guesthouse
De General Manager is de linking pin tussen het
bestuur in Nederland (GKMT) en Zambia (GCMF). De
hoofdtaak in 2020 lag met name bij de lopende
zaken van de exploitatie van het guesthouse en de
secretariële- en rapportage werkzaamheden ten
behoeve van het interimbestuur van GCMF.
Het DDCC
Het bestuur werkt nauw samen met
Het DDCC6 in Mpongwe om de doelstellingen van de
stichting in lijn te houden met de doelstellingen van
het DDCC. In dat licht is in januari 2020 contact
opgenomen met het DDCC inzake de geconstateerde
problemen met het bestuur van het GCMF in het
algemeen en de school in het bijzonder. De Council
en District Officer is op de hoogte gebracht van de
strategie van GKMT inzake de overdracht van de
school aan ZCA Monze. Het behoud van de school
voor de community in Mpongwe werd door alle
betrokkenen als absolute noodzaak beschouwd om
daarmee een bijdrage te leveren aan het welzijn van
de regio.

Bezoek ZCA Monze aan bestuur en adviescommissie GKMT

6.3

Wilde Ganzen
In 2020 is het project met Wilde Ganzen officieel
afgerond met een eindrapportage en een goede,
open evaluatie aangaande de leer- en
aandachtspunten bij een project als dit. Overall is
geconstateerd dat een intensieve samenwerking met
lokale partners extra tijd en energie kost waarbij
goed oog moet worden gehouden op de rechten,
plichten, intenties en verantwoordelijkheden van
alle betrokkenen. Wilde Ganzen en GKMT komen
samen tot de conclusie dat er voor de toekomst van
de regio Mpongwe een nuttige bijdrage is geleverd
in de vorm van een prachtige school met veel
potentie. De samenwerking is door beide partijen als
zeer waardevol ervaren.

Samenwerking in de provincie
De gesprekken met de Council, de
Ministeries, TEVETA en andere relevante partijen als
Mpongwe Business Association aangaande het
GKVTC in het Mpongwe District zijn in 2020
afgeschaald vanwege de transitie naar het
eigenaarschap door het Ministerie van Landbouw
met ZCA Monze als uitvoerder en drijvende kracht
achter de beoogde toekomst.

Vastenactie 2018
Vastenactie heeft onze aanvraag om het onderwijs
en de businessunits te ondersteunen, goedgekeurd.
In 2017 is met ondersteuning van vier grote
parochieverbanden in Overijssel, Gelderland en
Limburg via Het Eigen Doelen Project van
Vastenactie de gehele elektriciteit aangelegd. In
2018 zijn met ondersteuning van de dekenaten
Schinnen en Sittard-Geleen veel
onderwijsleermiddelen aangeschaft en de store
room verbouwd tot industriële keuken. Helaas
hebben we voor 2019 en 2020 moeten constateren
dat het bestuur van GCMF heeft gefaald in de
correcte afhandeling van de verplichtingen die horen
bij de ondersteuning door Vastenactie. Er is niet
voldaan aan de rapportageverplichtingen waardoor
Vastenactie heeft besloten om GCMF én de
betrokken bestuursleden op de zwarte lijst te zetten.
Uiteraard heeft dit besluit van Vastenactie, GKMT
gesterkt in de keuze voor een andere strategie ten

Zambian College of Agriculture Monze (ZCA Monze
Begin september 2019 is een MoU ondertekend met
het Zambian College of Agriculture in Monze. Het
bestuur van GCMF kreeg de opdracht om eind
september een blauwdruk aan te dragen hoe de
samenwerking vorm zou kunnen krijgen. Eind
december 2019 was dit draaiboek ondanks
herhaalderlijk aandringen nog steeds niet
aangedragen. Het ontbreken van elk initiatief om de
samenwerking concreet vorm te geven heeft begin
2020 geleid tot het besluit om het GKVTC in zijn
geheel over te dragen aan het Ministerie van
Landbouw met ZCA Monze als uitvoerende instantie
voor het onderwijs.

6
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aanzien van de toekomst van de school en de relatie
met GCMF te herzien

zijn alle donoren, subsidiegevers en
samenwerkingspartners.

Stichting Latoer
We zijn de stichting Latoer veel dank verschuldigd
voor sponsoring van de ‘lopende kosten’ voor het
onderwijs gedurende 3 jaar.

Subsidiegevers die een aanvulling geven op de
ingezamelde gelden, zoals Wilde Ganzen,
Vastenactie en Latoer, ontvangen uitgebreide
rapportageverslagen volgens de formats (financiële
en inhoudelijke criteria) van deze organisaties. Naar
grote donoren worden deze formats ook
aangehouden.

Vrijwilligers in Nederland en België
Zowel in Nederland als in België is een groep
vrienden actief betrokken bij het werk van de
stichting in Mpongwe. Zij verrichten werkzaamheden
in het kader van draagvlakversterking en
fondsenwerving.

De stichting vindt het belangrijk om aandacht te
besteden aan klachten, ideeën, opmerkingen en
wensen van belanghebbenden en donoren.
In 2020 zijn er geen klachten binnengekomen van
welke aard dan ook.

Bij de uitvoering van de activiteiten van het bestuur
en de projectactiviteiten is de inzet van vrijwilligers
in Nederland onontbeerlijk. De groep Stasegem
België heeft actief aan draagvlakversterking en
fondsenwerving gedaan. De groep Vrienden van
Mpongwe heeft de organisatie en verspreiding van
de nieuwsbrief op zich genomen. Het webbeheer en
de inrichting van de website is in handen van Patrick
Hanckmann. Graag willen wij hier alle vrijwilligers
van harte bedanken voor hun inzet en
betrokkenheid. Heel veel dank.
6.4

Donoren worden op verschillende manieren
betrokken bij en geïnformeerd over de activiteiten
van de stichting, onder meer door het versturen van
bedankbrieven, nieuwsbrieven en jaarverslagen (per
post of per email al naar gelang de voorkeur).
GKMT en GCMF zijn te vinden op de website, Het
GKVTC is te vinden op Facebook en het guesthouse
op Facebook en Booking.com

COMMUNICATIE

Er is een aparte link voor sponsoren en
subsidiegevers op de website. Hiervan maken op dit
moment zestien organisaties gebruik. Het jaarverslag
en de nieuwsbrieven zijn voor iedereen toegankelijk
op de website.

Bezoeken
Ton Korsten-Korenromp, de voorzitter, heeft in
februari, samen met bestuurslid Leon Weijs een
bezoek van drie weken gebracht aan Mpongwe. Doel
was een onvoorwaardelijke overdracht van de
school aan ZCA Monze door het bestuur van GCMF
te reraliseren. Tijdens dit bezoek is aan leden van
met Ministerie van Landbouw en de staf van ZCA
Monze een rondleiding verzorgd en de potentie van
de school enerzijds, maar ook de urgentie van een
noodzakelijke transitie kenbaar gemaakt. In 2020 zijn
door beperkingen vanwege corona helaas geen
bezoeken meer mogelijk geweest.

6.5

Het beleid van de stichting is erop gericht om een
structurele bijdrage te leveren aan duurzame
ontwikkeling, armoedebestrijding en het creëren van
ontwikkelingskansen voor kwetsbare groeperingen
in het Mpongwe district7. Dit betreft vooral
weeskinderen, jongeren en vrouwen.
Het beleid maakt ze concreet door zich te richten op
drie genoemde pijlers in de samenvatting.

Communicatie via email en telefoon
Het internet heeft ook in 2020 vele problemen
gekend. Maandelijks wordt een inhoudelijk en
financieel rapport gemaild van alle projecten naar
het bestuur in Nederland. Het bestuur in Mpongwe
houdt kantoor in het guesthouse.

Met het creëren van ontwikkelingskansen wil de
stichting aansluiten bij de adviezen van het WWRrapport. De adviezen zijn te vinden in het rapport:
Minder pretentie, meer ambitie. Ontwikkelingshulp
die verschil maakt

Communicatie met achterban
De stichting vindt het belangrijk om haar contact
met de achterban en belanghebbenden goed te
onderhouden en uit te breiden. Belanghebbenden
7

RESERVES EN INVESTERINGSBELEID

GKMT gebruikt geen donaties voor financiële
speculaties, noch in de valutamarkten, noch in
andere beleggingen. Alle reserves staan op de
bankrekening.

Het meerjaren beleidsplan van de stichting is beschikbaar op de

website onder het kopje 'jaarverslagen'
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wervingsmethodes toe.
 De kosten voor
fondsenwerving staan in redelijke
verhouding tot de verwachte
opbrengsten.

De beoogde fondsenwerving wordt
vooraf vastgelegd in de begroting waarbij
opgenomen is waarvoor de middelen uit
fondsenwerving zijn bedoeld en hoeveel
daarvoor nodig is.
Voor het Nederlandse bestuur is fondsenwerving
een belangrijke verantwoordelijkheid.

7

Donateurs zijn enorm belangrijk om de doelstelling
van de stichting te realiseren. De stichting tracht
zoveel mogelijk structurele donoren te verwerven.
Deze doneren een vast bedrag per maand of jaar en
dragen daartoe bij aan de continuïteit van het
onderwijsproject.
De stichting heeft een klein aantal trouwe
particuliere donateurs en organisaties die de
stichting een warm hart toedragen. Daarnaast zijn er
enkele vermogensstichtingen die projecten
ondersteunen. De relatie met donateurs wordt
hecht gehouden door hen schriftelijk te bedanken
voor hun gift en hen te wijzen op uitgekomen
nieuwsbrieven en het jaarverslag op de Website.

FONDSENWERVING

De stichting GKMT tracht met beperkte middelen
een zo hoog mogelijk resultaat te bereiken. Er zijn in
2020 geen kosten gemaakt voor fondsenwerving.
Dit jaar hebben we niet meegedaan met de
Vastenactie omdat een organisatie bij Vastenactie
maar drie jaar achter elkaar een “Eigen Doel’ project
mag indienen. Wel heeft één parochie de
Vastenactieopbrengst aan de stichting overgemaakt.
Ook is er online en via Faceboek geworven voor het
Mondkapjes project in Zambia. Hier waren geen
kosten aan verbonden.

De stichting is tot nu toe bijna volledig afhankelijk
van inkomsten uit donaties uit Nederland en België.
Het beleid is er sinds 2016 op gericht om ook
fondsen in Zambia en daarbuiten te werven door het
GCMF-bestuur. Tot nu toe heeft dit geen resultaat
opgeleverd.

De stichting hanteert een aantal gedragscodes bij
het werven van fondsen. Deze zijn ontleend aan de
gedragscodes van de commissie Wijffels. Dit
betekent in de praktijk het volgende:
 Bij het werven van fondsen worden de potentiële
gevers open en helder geïnformeerd over de
inzet van de verkregen middelen en het aandeel
van de opbrengsten dat voor het betreffende
doel is bedoeld.
 Als een project niet kan worden uitgevoerd
neemt de stichting contact op met de donor(en).
 De stichting past geen agressieve

Met de nog resterende gelden van Vastenactie,
Wilde Ganzen en Latoer is de afronding van de bouw
gerealiseerd en het onderwijs gecontinueerd.
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vertrouwen in het bestuur van GCMF, zijn alle
betalingen voor de exploitatie van het GKVTC buiten
GCMF om georganiseerd zodat de bouwactiviteiten,
de werknemerssalarissen en andere noodzakelijke
verplichtingen voor de exploitatie van de school
gegarandeerd zijn. Ondanks deze verstrekkende
ingrepen is het systeem van controle en beoordeling
van de jaarrekening uiteraard ook voor het boekjaar
2020 door de accountant in Nederland uitgevoerd.

RISICOANAGEMENT

Financiële risico’s worden zoveel mogelijk beperkt
door het beleid van de stichting dat een project pas
gestart wordt als er voldoende middelen zijn. De
bedragen worden vervolgens in fasen per project
naar de stichting in Mpongwe overgemaakt. Om te
voorkomen dat er tussen de projecten met gelden
wordt geschoven heeft sinds 2015 elk project een
aparte rekening bij de Natsave8 bank in Mpongwe
gekregen.

In het jaarverslag van 2019 is aangegeven dat er
risico’s lagen bij de borging van de behaalde
resultaten en er een groot afbreukrisico werd
geconstateerd voor de toekomst.
De samenwerking met de board van GCMF is geheel
herzien en de overdracht van de school alsmede het
guesthouse naar de community van Mpongwe in de
hoedanigheid van het Ministerie van Landbouw is
ingezet. Daarmee zijn de risico’s beperkt dat alle
investeringen uit het verleden zouden verdampen en
de doelstellingen niet zouden worden gerealiseerd.
Door uitsluiting van GCMF als lokale NGO die uit ons
onderzoek als incompetent en in bepaalde mate
onbetrouwbaar naar voren kwam, is een goede stap
gezet naar een blijvende impact in de regio.
De overdracht van de school en het guesthouse
impliceert voor de toekomst een minder formele
relatie met ZCA Monze. GKMT wordt een
vriendschappelijke partner die naar zijn
mogelijkheden ondersteuning biedt. De risico’s
worden daarmee sterk verminderd.

Voor het GKVTC waren in 2020 voldoende middelen
aanwezig voor de afronding van de tweede fase van
de bouw, de aanschaf van onderwijsleermiddelen en
de financiering van de cursussen. Echter, vanwege
de geconstateerde tekortkomingen door de board
inzake het overall management van het GKVTC, zijn
we genoodzaakt geweest een compleet nieuwe
koers te varen waarbij de school gedurende het jaar
2020 is overgedragen aan het Ministerie van
Lanbouw van Zambia met als uitvoerder van het
onderwijsprogramma ZCA Monze.
Dit heeft geresulteerd in een jaar van veel controles
op de boekhouding en een intensief verblijf in
Mpongwe om de lopende zaken te organiseren en te
financieren. Vanwege het ontbreken van
8

National Saving and Credit Bank
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FINANCIËN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die
door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen
aanpassingen plaatsgevonden.
De balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 zijn beoordeeld door
accountantskantoor J.J.G. Wilms. De beoordelingsverklaring is als punt 9.5 toegevoegd aan het jaarverslag.

9.1

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
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9.2
TOELICHTING OP DE BALANS
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting. De bestemmingsfondsen bestaan uit
geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op
naam).
9.3

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
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8.1

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor
gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De voorzitter bezoekt
het project op eigen kosten. De kosten zijn verantwoord onder de doelbestedingen (reizen bestuur naar
projecten). De stichting heeft geen werknemers in dienst.

8.2
ALGEMENE TOELICHTING
De stichting heeft tot doel een structurele bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding
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en het creëren van ontwikkelingskansen voor kwetsbare groeperingen in het Mpongwe district. Dit betreft
vooral weeskinderen, jongeren en vrouwen.
De stichting is erkend als ANBI9 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het jaarverslag wordt
gepubliceerd op de website van de stichting.
De financiën zoals weergegeven in deze jaarrekening omvatten alleen de financiën van de stichting in
Nederland. GCMF publiceert haar eigen jaarrekening waarin de financiën van de stichting in Zambia te vinden
zijn. Deze jaarrekening is te vinden op onze website. De kosten in Mpongwe omvatten projectuitgaven zoals
lonen, materialen, verzekeringen, administratiekosten, vergunningen en bestuursgerelateerde kosten. De
projectbetalingen vanuit Nederland naar Zambia worden gedaan na goedkeuring van het budget. Dit budget
bestaat uit directe projectuitgaven, vermeerderd met 12% bestemd voor overhead en managementkosten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die
door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen
aanpassingen plaatsgevonden.
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen
naar de toelichting.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Stelsel- en schattingswijzigingen
Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
Activa en passiva worden over het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingprijs.
Toelichtingen op posten in de balans en de staat van baten en lasten zijn in de jaarrekening genummerd.
Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves en fondsen
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is
vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Bestemmingsfondsen
9
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Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, wordt dit deel
aangemerkt als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een
bestemming aan de middelen gegeven.
GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening volgt een bestendige gedragslijn.
Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in
een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald.
Baten algemeen
Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. Alleen voor handelswaar wordt
de brutowinst verantwoord (opbrengst minus inkoopprijs).
Baten nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst
verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
OVERIGE GEGEVENS
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het GKMT-bestuur vastgesteld en door de leden goedgekeurd op 15 februari 2021.
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming/ bestemming van het saldo van baten en lasten.
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is
opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming
goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
ANBI
Met de invoering van de nieuwe regelgeving inzake schenkingen en fiscale aftrekbaarheid zijn wij door de
belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling.
Privé giften en periodieke privé giften
Als u privé een goed doel met een ANBI-status steunt, heeft bij de belastingaangifte te maken met een niet
aftrekbaar drempelbedrag (1% van uw inkomen, minimaal 60 euro).
Een periodieke privégift leidt tot 100% belastingaftrek. Bovengenoemde drempels en maximum zijn niet van
toepassing op periodieke giften. Van een periodieke gift is sprake als u minimaal vijf jaar lang, minstens eens
per jaar, een vast en gelijkmatig bedrag betaalt aan een goed doel. De gift moet daarnaast eindigen bij
overlijden. Tot 2013 was het struikelblok dat een periodieke gift vastgelegd moest zijn in een notariële akte.
Sinds 2014 zijn de regels veranderd. Nu is het voldoende als een periodieke gift vastligt in een onderhandse
akte, oftewel, in een akte die u zelf mag maken.
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