
Jaarverslag en Financieel Jaarverslag Stichting Ontmoet Kentzou 2017 
 
Jaarverslag 
Na oprichting van de stichting op 16 november 2016 en de opening van de stichtings-
rekening op 4 januari 2017 bij de Regiobank in Bunnik zijn we aan slag gegaan met de 
voorbereidingen van onze vierde reis naar Kentzou. Deze vond plaats van 27 januari tot 
4 februari 2017. De eerste officiële reis naar Kameroen als stichtingsbestuur. Een dag tot 
dag reisverslag is te vinden op onze website www.ontmoet-kentzou.nl. 
 
Tijdens de reis hebben we kennis gemaakt met vertegenwoordigers uit alle lagen van de 
gemeenschap van Kentzou en veel ondernemers. Op donderdag 2 februari 2017 werd 
naar meer dan een jaar voorbereiding de samenwerking bekrachtigd met een feestelijke 
ondertekening van een vriendschapsverdrag “La Convention d’Amitié entre Kentzou et 
Ontmoet Kentzou”.  In aanwezigheid van de bevolking, de prefect, de sous-prefect en een 
senator van de eerste kamer van Kameroen.  
 

 
 
Tijdens de reis is gewerkt aan het versterken van de relatie met de gemeenschap en het 
verkennen van samenwerkingsmogelijkheden. Wij willen als stichting geen losstaande  
eigen projecten doen maar het werk van de stichting inbedden in bestaande regionale 
en lokale ontwikkelingsplannen. Een overzicht met mogelijke lokale partners en hun 
vragen is opgesteld. 
 
Om makkelijker sponsors, donateurs en subsidies te verwerven hebben we ervoor 
gekozen een ANBI erkenning aan te vragen.  De erkenning is op 13 juni 2017 
aangevraagd, nadat ook onze website www.ontmoet-kentzou.nl gereed was gekomen. 
Met dank aan Axel van Dijk voor het bouwen van de website. Op 3 augustus 2017 is de 
stichting erkend als ANBI instelling. Met terugwerkende kracht vanaf de oprichtings-
datum. 
 
Op 16 en 23 september 2017 vonden twee feesten plaats in Bunnik en in Reek , 
georganiseerd door bestuursleden, waar eenmalige donaties zijn ingezameld voor het 
stichtingswerk.  
 
Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor fondsenwerving lokaal in 
Kameroen en in Nederland en Europa heeft de penningmeester op 16 november 2017 
de workshop Change the Game bij Wilde Ganzen gevolgd. Informatie over deze andere 
aanpak is te vinden op https://www.wildeganzen.nl/change-the-game. 
 



Verder is eind 2017 contact gezocht met de stichting Diergeneeskunde In Ontwik-
kelingssamenwerking (www.dio.nl). DIO is verbonden aan de Faculteit Diergenees-
kunde van de Universiteit Utrecht. Dit was naar aanleiding van vragen van veehouders 
tijden onze reis over de verzorging van hun zieke dieren, vooral runderen. DIO heeft 
succesvolle programma’s in onder andere Malawi uitgevoerd om de veterinaire kennis 
van de lokale boeren te verbeteren. Wij hopen dat DIO met steun van onze stichting in 
Kentzou in 2018 ook een programma gaat opzetten. 
 
Daarnaast zijn contacten gelegd met de opleiding verpleegkunde van de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen om te bepalen onder welke voorwaarden het mogelijk is dat 
verpleegkundestudenten een afstudeeropdracht of stage in Kentzou kunnen lopen. 
In de reis van 2018 zal worden gekeken of aan die voorwaarden voldaan kan worden.    
 
Om verdere plannen op te pakken zijn we in afwachting van het ‘ontwikkelingsplan’ 
voor de regio Kentzou dat in wording is en waaraan wij als stichting een goede bijdrage 
kunnen leveren. Tijdens onze reis werd dit aangekondigd maar eind 2017 was dit plan 
nog niet gerealiseerd. Om de samenwerking tussen ons en Kentzou financieel verder 
vorm te kunnen geven moet er ook een lokale partner cq ‘zusterstichting’ 
(rechtspersoon) komen waarmee wij samen kunnen optrekken. Ook aan de 
totstandkoming daarvan is gewerkt in 2017.    
 
In 2017 heeft het bestuur, naast de reis naar Kentzou zelf, 6 keer vergaderd. 
 
Financieel Jaarverslag 
Bij de oprichting van de stichting is besloten dat het 2017 het eerste boekjaar is 
waarover verslag wordt gedaan. Ook financieel. Op 4 januari 2017 is rekening van de 
stichting geopend. Er is toen direct een donatie ontvangen van 410 euro als 
startkapitaal.  
 
Saldo betaalrekening per 1-1-2017   410 euro 
Saldo betaalrekening per 31-12-2017  4340,50 euro 
 
Uitgaven 2017 
KvK inschrijving    50  
Notariskosten    300 
Kosten gebruik betaalrekening  59,50 
Totaal       409,50 euro 
 
Inkomsten 2017 
Jaarlijks 
Donatie Voedselgroep Bunnik  500 
(2017 is het laatste jaar)  
Eenmalig 
Donatie ‘Startkapitaal Gezonde Focus’ 410 
Donaties ‘Feest Wyp en Marc’  710  
Donaties ‘Feest Leo en Jose’   3130 
Totaal       4750 euro 
 
Resultaat 2017     4340,50 euro 

http://www.dio.nl/

