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1 Algemene gegevens 

1. Naam en adres organisatie: Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen 

(Stichting WOL) 

Kapelweg 6A 

1906 EA Limmen 

2. Jaar van oprichting: 1986 

3. Stichtingsdatum: 06-03-1991 

4. Kamer van Koophandel: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland 

Dossiernr. 41240665 

5. RSIN1: 8167 88 637 

6. Website: www.stichtingwol.com  

7. Facebook https://www.facebook.com/StichtingWOL  

8. Gegevens contactpersoon: Yvonne Zomerdijk-Vermeer (voorzitter) 

Tel: 072 5052680 

E-mail: yvonnezomerdijk@quicknet.nl  

9. Bankgegevens: BIC: RABONL2U 

IBAN: NL18 RABO 0336 4265 77 

t.n.v. Stichting WOL te Limmen 

10. Partnerorganisatie in Burkina 

Faso: 

Association Développement Sans Frontière (DSF) 

BP 152, Ouahigouya 

Burkina Faso, West Afrika 

11. Jaar van oprichting: 1995 

12. Erkenningdatum: 12-12-1997 

13. Dossiernummer: 97-040-MATS-HC-SG-YTG-DAAP 

14. Contactgegevens contactpersoon: Dhr. Salifou Sodré 

Tel: 00226 40 55 43 46 (kantoor) 

Tel: 00226 70 25 51 84 (mobiel) 

E-mail: assodsf@fasonet.bf  

 

Vanaf september 2011 staat WOL in Burkina geregistreerd als ONG (Organisation Non 

Gouvernementale / NGO – niet regeringsgebonden organisatie) onder dossiernummer 2011-

051/MATDS/SG/DGLPAP/DOASOC. De heer Salif Sodré van DSF is onze vertegenwoordiger in 

Burkina. 

 

Stichting WOL is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). 

Dit betekent dat giften aan de WOL aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen, mits de schenking 

voldoet aan de overige eisen van de belastingdienst. 

 

                                                
1 Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer 

http://www.stichtingwol.com/
https://www.facebook.com/StichtingWOL
mailto:yvonnezomerdijk@quicknet.nl
mailto:assodsf@fasonet.bf
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2 Introductie: 

Stichting WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen) is een kleine organisatie van 

vrijwilligers, gevestigd in Limmen (gemeente Castricum). WOL bestaat sinds 1986. Ze is destijds 

opgericht om ook op lokaal niveau iets te doen aan ontwikkelingssamenwerking. Vanaf 1995 werkt 

WOL samen met een vaste partner in Burkina Faso, de vereniging Développement Sans Frontière 

(DSF). 

DSF is in 1994 opgericht door een groepje jonge onderwijzers in Burkina Faso die iets wilden doen 

aan het verbeteren van de leefomstandigheden op het platteland in de provincie Yatenga. WOL 

heeft DSF ondersteund om een formele vereniging te worden. DSF werd op 12 december 1997 als 

vereniging erkend. De leden van DSF vertegenwoordigen kleine organisatie zoals bijvoorbeeld 

oudercomités van dorpscholen, vrouwengroepen en groepen onderwijzers. Zelf participeert DSF in 

nationale netwerken waar onderwijsontwikkelingsorganisaties uit het hele land samenwerken. 

2.1 Algemene doelstelling 

WOL heeft als doelstelling de bewustwording te bevorderen op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking door het verstrekken van informatie, het inschakelen van organisaties 

bij acties en projecten en het betrekken van belangstellenden bij de activiteiten. Om dit vorm te 

geven is WOL een samenwerkingsverband aangegaan met DSF om zo ontwikkelingsprojecten in 

Burkina Faso te ondersteunen. 

2.2 Visie en missie 

De visie van Stichting WOL is gebaseerd op solidariteit met de mensen in ontwikkelingslanden en 

op de internationaal erkende verdragen voor mensenrechten. Daarin is vastgelegd dat ieder mens 

recht heeft op vrede,veiligheid en bestaanszekerheid. WOL wil een steentje bijdragen om de 

levensomstandigheden van de plattelandsbevolking van Burkina Faso te verbeteren door hen te 

ondersteunen in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties om zo hun eigen 

bestaanszekerheid te kunnen realiseren. 

In samenspraak met onze partner DSF zijn we tot de conclusie gekomen dat onderwijs de sleutel is 

tot duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en vrede. WOL ziet het daarom als haar missie om 

DSF te ondersteunen om toegankelijk onderwijs voor iedereen in de provincie Yatenga te 

realiseren. Onderwijs dat past bij de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking.  

In de samenwerking met onze partner gaan we uit van gelijkwaardigheid, vriendschap en 

vertrouwen. Elkaar kennen, in elkaars land geweest zijn en elkaars gastvrijheid en vriendschap 

ervaren hebben zijn belangrijke onderdelen van de samenwerkingsband tussen WOL en DSF.  

2.3 Werkwijze 

WOL werft in Nederland fondsen om, in samenwerking met DSF, ontwikkelingsprojecten in Burkina 

Faso te realiseren. Aan de hand van deze projecten wordt voorlichting gegeven over de 

problematiek van ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor de situatie in Burkina Faso. 

Doordat WOL in Nederland uitsluitend met vrijwilligers werkt, zijn er nauwelijks overheadkosten en 

worden de inkomsten vrijwel volledig aan de projecten besteed. 

(Onderwijs)projecten in Burkina worden opgezet na een zorgvuldige probleemanalyse en 

belangenonderzoek. De projecten sluiten aan bij nationale onderwijs- en 

armoedebestrijdingsplannen van Burkina Fase. 

WOL heeft er voor gekozen om een langdurige samenwerkingsrelatie aan te gaan met DSF. Wij 

gaan er van uit dat bijvoorbeeld een bouwproject niet voltooid is als het schoolgebouw staat, maar 

dat het dan pas begint. Want hoe zorg je ervoor dat het management de school zelfstandig 

draaiende kan houden? Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit en duurzaamheid van het onderwijs op 

de school gewaarborgd is en blijft. Door met het zoeken naar antwoorden op deze vragen naast 

DSF te blijven lopen en in te kunnen spelen op veranderingen en bijkomende zaken, hopen wij 

onze projecten tot een duurzaam succes te maken. 
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3 Het bestuur van WOL 

Het bestuur bestaat in juni 2013 uit 6 leden: Yvonne (Y.) Zomerdijk-Vermeer (voorzitter), Johanna 

(J.H.) Klein (secretaris), Trudi (G.E.M.) Meijer-Koot (penningmeester) en de algemene 

bestuursleden Dineke (A) Vahl, Gerrel (G.G.) Wissink en Ton (A.J.M.) Mutsaers. Alle bestuursleden 

zijn vrijwilligers en voeren naast hun bestuurstaken ook vrijwilligerstaken uit. Naast de 

bestuursleden zijn er nog een aantal vrijwilligers betrokken bij de stichting. 

 

3.1 De taken van de bestuursleden 

De voorzitter: 

 Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers; 

 Het naar buiten treden namens de stichting; 

 Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten in 

Nederland 

 Meedenken / beoordelen van projectvoorstellen uit Burkina Faso 

 Opstellen van beleidsplannen, jaarverslagen, projectplannen, subsidieaanvragen en 

rapportages 

 Bijhouden van literatuur / informatie over ontwikkelingssamenwerking en de rol van het 

westen hierin. 

 Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking; 

 Het rapporteren over bovenstaande tijdens de bestuursvergaderingen. 

 Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met 

betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn 

 

De secretaris: 

 Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen 

 Behandelen en archiveren van de inkomende en uitgaande post en e-mail; 

 Het naar buiten treden namens de stichting; 

 Meedenken over voorlichtings- en fondswervingsactiviteiten in Nederland 

 Meedenken / beoordelen van projectvoorstellen uit Burkina Faso 

 Mede opstellen van beleidsplannen, jaarverslagen, projectplannen, subsidieaanvragen en 

rapportages 

 Mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten in Nederland 

 Bijhouden van literatuur / informatie over ontwikkelingssamenwerking en de rol van het 

westen hierin. 

 Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen; 

 Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met 

betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn 

 

Stichting Werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking 

Limmen (WOL) 

Bestuur 

Voorzitter Secretaris 
Penning-
meester 

Algemene 
bestuurs-

leden 

Vrijwilligers 

Website Ondersteuning 
activiteiten NL 



BELEIDSPLAN 2013-2018   

 Pagina 6 van 20 

De penningmeester: 

 Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande 

inkomsten en uitgaven; 

 Financiële administratie van de stichting in het algemeen; 

 Financiële administratie van de projecten; 

 Meedenken / beoordelen van projectvoorstellen uit BF 

 Meedenken over voorlichtings- en fondswervingsactiviteiten in NL 

 Het aangeven van de documentatie die de accountant nodig heeft om het onafhankelijke 

financiële jaarrapport op te stellen 

 Het naar buiten treden namens de stichting; 

 Mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten in Nederland 

 Volgen van wettelijke, juridische regelingen m.b.t. fondsenwerving 

 Bijhouden van literatuur / informatie over ontwikkelingssamenwerking en de rol van het 

westen hierin. 

 Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuurvergaderingen; 

 Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met 

betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn 

 

De algemene bestuursleden: 

 Meedenken / beoordelen van projectvoorstellen uit BF 

 Meedenken over voorlichtings- en fondswervingsactiviteiten in NL 

 Het naar buiten treden namens de stichting; 

 Bijhouden van literatuur / informatie over ontwikkelingssamenwerking en de rol van het 

westen hierin. 

 Mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten in Nederland 

 Het rapporteren over uitgevoerde taken tijdens de bestuursvergaderingen. 

 Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met 

betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn. 

 

4 Vrijwilligers 

4.1 Taken vrijwilligers 

De volgende taken worden vervuld door vrijwilligers. Ook bestuursleden kunnen deze 

vrijwilligerstaken mede uitvoeren: 

 Voorlichting en fondsenwerving: 

 Mede organiseren van fondsenwervende activiteiten en voorlichting 

 Bemensen informatiestands 

 Geven van gastlessen en presentaties 

 Bijhouden van het donateurbestand; 

 Contacten onderhouden met donateurs en sponsors 

 Werven van nieuwe donateurs en sponsors 

 Publiciteit: 

 Schrijven, drukken en verspreiden van de Nieuwsbrief uit Yatenga 

 Aanleveren van inhoud voor de eigen website van WOL, de Facebook pagina en andere 

websites waar informatie over WOL op staat 

 Aanleveren van kopij voor regionale nieuwsbladen 

 Maken van PR materiaal 

 ICT: 

 Onderhouden van de technische kant van de website 

 Ondersteunen bij elektronische communicatie 

 Vertaling: 

 Vertalen van correspondentie en documenten van het Frans naar het Nederlands en 

andersom 
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 Samenwerkingsverbanden: 

 Onderhouden van contacten met andere organisaties en samenwerkingsverbanden 

 Participatie in samenwerkingsverbanden 

 

Naast deze algemene bestuurs- en vrijwilligerstaken kan ook voor een specifieke klus een 

gespecialiseerde vrijwilliger tijdelijk belast worden. Het gaat dan om taken die de mogelijkheden 

van de vaste bestuursleden en vrijwilligers te boven gaan. Te denken valt hierbij aan het doen van 

onderzoek en het geven van advies omtrent het functioneren van WOL en DSF als organisaties of 

omtrent de werkwijze bij de uitvoering van de projecten in Burkina. 

4.2 Vergoedingen 

Vrijwilligers (inclusief bestuursleden) kunnen gemaakte kosten en tijdsinvestering, in het kader van 

de uitvoering van de taken voor de stichting, declareren.  

Voor het uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen houden wij rekening met de maximum bedragen 

die de belastingdienst hanteert. Wij blijven onder dit maximum bedrag zitten waardoor de 

vrijwilliger geen belasting hoeft te betalen over de vergoeding en de stichting deze vergoedingen 

niet hoeft door te geven aan de belastingdienst. Dit betekent: 

 Vrijwilligers van 23 jaar en ouder kunnen een vergoeding krijgen van maximaal € 4,50 per uur 

met een maximum van € 150 per maand en € 1500 per jaar. 

 Vrijwilligers jonger dan 23 jaar kunnen een vergoeding krijgen van krijgen maximaal € 2,50 

per uur met een maximum van € 150 per maand en € 1500 per jaar. 

 Vrijwilligers kunnen een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten, bijvoorbeeld reiskosten, 

kosten voor papier, inkt en postzegels, etc. Voor reiskosten gemaakt met eigen auto kan een 

kostendekkende kilometerprijs vergoed worden. 

 

Omdat stichting WOL door de belastingdienst is aangewezen als ANBI, kunnen vrijwilligers kosten 

aftrekken van de inkomstenbelasting, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen. De vrijwilliger 

ziet af van de vergoeding en mag dit als gift aftrekken. De hoogte van de gift is gelijk aan het 

bedrag van de vergoeding (voor autokosten geldt een vast bedrag). Stichting WOL geeft een 

verklaring af dat de vrijwilliger zich ook daadwerkelijk heeft ingezet voor de stichting en/of de 

kosten heeft gemaakt.  

 

Bovenstaande informatie heeft betrekking op de situatie geldig voor juni 2013. Actuele informatie 

over vrijwilligersvergoedingen en aftrekken van giften is te vinden op de website van de 

belastingdienst www.belastingdienst.nl . 

 

WOL streeft er naar om de vergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers zo laag mogelijk te 

houden, zodat zo veel mogelijk inkomsten aan de doelstelling besteed kan worden. De laatste jaren 

zijn de overheadkosten altijd onder de 5% gebleven en het streven is dit ook in de toekomst zo te 

houden. 

4.3 Werving vrijwilligers en bestuursleden 

De projecten in Burkina Faso zijn zeer succesvol en mede daardoor is het dringend gewenst dat 

zowel het besuur al het corps vrijwilligers uitgebreid worden. Het blijkt in de praktijk moeilijk 

belangstellenden te vinden. Het bestuur zet de activiteiten om te komen tot de gewenste 

uitbreidding door met gebruikmaking van alle beschikbare middelen als de vacaturebanken van en 

voor vrijwilligers en de publieke en de sociale media. 

Het bestuur realiseert zich dat van de vrijwilligers veel gevraagd wordt, maar het geeft veel 

voldoening mee te mogen werken aan het uit de armoede en onzekerheid komen van mensen op 

een kansloos lijkend platteland. Directe en indirecte contacten met een denk- en leefwereld die ons 

vreemd geworden is werken verrijkend. 

Van bestuursleden en andere vrijwilligers wordt niet alleen inzet en verantwoordelijkheid gevraagd, 

er komt in de persoonlijke belevingswereld ook veel voor terug. 

http://www.belastingdienst.nl/
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Coordinator (Hoofd 
uitvoerend orgaan) 
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Programma 
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Alfabetisering 

Programma 
verantwoordelijke  

Post- alfa 

Programma 
verantwoordelijke 

Lokaal bestuur 

Secretariaat 
Project-
manager 

Boekhouder 

Bewakers 

Chauffeurs 

Organigram van het uitvoerend bureau 

4.4 Communicatie met donateurs en belangstellenden 

Alle donateurs en belangstellenden ontvangen minimaal 1 keer per jaar de Nieuwsbrief uit Yatenga 

over de besteding van de fondsen en uitvoering van de projecten in Burkina Faso. Donateurs die 

bijdragen aan een speciaal fonds (bijvoorbeeld voor het schapenproject of het scholieren 

adoptieproject) ontvangen hier aparte informatie over. 

Met medefinancieringpartners voor een groot project worden afspraken gemaakt over uitvoering, 

verslaggeving en rapportage. Na voltooiing van het project ontvangen de medefinancieringpartners 

een eindrapportage met financiële verantwoording. Bij een meerjarenproject wordt minimaal 1 

keer per jaar een tussenrapportage gemaakt. 

Medefinancieringpartners en donateurs van wie we meer dan 1.000 euro hebben ontvangen, 

ontvangen het jaarverslag. 

4.4.1 Klachten 

Klachten, opmerkingen en vragen worden via post of e-mail in ontvangst genomen. Eenvoudige 

zaken worden direct door een van de bestuursleden beantwoord of opgelost. Zwaarwegende zaken 

worden in het bestuur besproken. De indiener krijgt bericht wanneer het besproken wordt en 

binnen twee weken na de vergadering antwoord. 

 

5 Onze partner DSF 

De vereniging DSF 

(Association Développement 

Sans Frontière) is in 1994 

opgericht door een groepje 

jonge onderwijzers die iets 

wilden doen aan het 

verbeteren van de 

levensomstandigheden op het 

platteland van de provincie 

Yatenga. WOL heeft DSF 

ondersteund om een formele 

vereniging te worden en als 

zodanig is DSF op 12 

december 1997 erkend.  

De Assemblée Générale 

(algemene 

ledenvergadering) 

is het hoogste 

gezagsorgaan. Zij 

vergadert een maal 

per jaar of zo vaak 

als nodig is. De 

leden 

vertegenwoordigen 

kleine organisaties, 

bijvoorbeeld een 

oudercomité van 

een dorpsschool, 

een vrouwengroep 

uit een dorp, een 

groep onderwijzers 

van een school, 

etc. Zo’n 120 

Algemene ledenvergadering van de 
Association Développement Sans 

Frontière 
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Organigram van de vereniging DSF 
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groeperingen uit de regio Noord zijn bij DSF aangesloten. De leden kiezen uit hun midden een 

bestuur, die een mandaat voor drie jaar krijgen. Bestuursleden kunnen steeds herkozen worden. 

Het uitvoerend orgaan bestaat uit medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de 

projecten en programma’s en medewerkers voor ondersteunende diensten. 

DSF participeert in nationale netwerken waar onderwijsontwikkelingsorganisaties uit het hele land 

bij zijn aangesloten. In de regio Noord van Burkina Faso (4 provincies) is DSF de ‘antenne’ in het 

netwerk van organisaties die zich inzetten voor millenniumdoel 2 ‘Education for All’. 

DSF is een non-confessionele, a-politieke organisatie. Het bestuur en de leden van DSF zijn er van 

overtuigd dat onderwijs de weg is naar duurzame armoedebestrijding, ontwikkeling en vrede. De 

leden van DSF willen een voorbeeld zijn van een vreedzame en harmonieuze samenwerking, 

ongeacht iemands etnische afkomst, religie, geslacht of maatschappelijke positie. Bestuursleden en 

medewerkers zijn afkomstig uit verschillende etnische groepen en religieuze gemeenschappen 

(Moslims, Katholieke en Protestantse Christenen, Animisten). De visie en werkwijze van DSF zijn 

gebaseerd op de internationale verdragen van de Verenigde Naties over mensenrechten, de 

rechten van het kind, vrouwenrechten en de rechten van gehandicapten. 

DSF is uitgegroeid tot een professionele en toonaangevende onderwijsontwikkelingsorganisatie met 

verschillende nationale en internationale partners. DSF adviseert de overheid van Burkina Faso in 

het hele onderwijshervormingsproces dat gaande is en het behalen van de millenniumdoelen op 

het gebied van onderwijs en gelijke rechten en kansen voor jongens en meisjes / mannen en 

vrouwen in het onderwijs. In dit hele proces werken zij samen met zowel de formele autoriteiten 

als de religieuze en traditionele leiders. 

DSF heeft haar kantoor in Ouahigouya, de hoofdstad van de provincie Yatenga. Het uitvoerende 

werk verricht DSF in de hele regio Noord van Burkina Faso (4 provincies). Tot de belangrijkste 

doelstellingen van DSF behoren: 

 het terugdringen van de onwetendheid en het analfabetisme 

 het wegnemen van barrières die de toegang tot onderwijs bemoeilijken 

 het uitbreiden van onderwijsmogelijkheden 

 kwaliteitsverbetering van het bestaande onderwijs 

 ontwikkelen van nieuwe onderwijsmogelijkheden die beter afgestemd zijn op de 

ontwikkelingsbehoefte van de bevolking 

 door middel van onderwijs economische ontwikkeling op gang te brengen en de 

levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren. 

Om haar werk te kunnen uitvoeren is DSF afhankelijk van financieringspartners. Waar mogelijk 

maakt DSF gebruik van nationale fondsen. In een van de armste landen van de wereld zijn de 

middelen uit deze fondsen beperkt. DSF heeft ook een aantal internationale partners waarmee ze 

onderwijsontwikkelingsprogramma’s uitvoert, o.a. ICCO en Stichting Kinderpostzegels.  

 

WOL en DSF worden zich er steeds meer van bewust dat afhankelijkheid van fondsen geen ideale 

situatie is. Het huidige beleid is er dan ook op gericht om de organisatie te reorganiseren om meer 

zakelijker te gaan werken en om in Burkina inkomsten generende activiteiten op te zetten, die de 

zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de vereniging bevorderen. 

 

6 Resultaten beleidsplan 2007-2013 

In het beleidsplan 2007-2013 waren een aantal activiteiten beschreven die WOL van plan was te 

ondernemen. Deze activiteiten hebben tot prima resultaten geleid, zowel in Nederland als Burkina 

Faso. 

6.1 Resultaten in Nederland 

1. Contacten met professionele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking (ICCO, COS, NCDO) 

voor inhoudelijke en financiële ondersteuning: 
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 WOL is vaste partner van Impulsis (loket voor PI’s bij ICCO). Veel deelprojecten van 

onderwijscomplex Zoodo zijn door Impulsis mede gefinancierd. WOL participeert in 

Onderwijsgroep van Impulsis. 

 COS is inmiddels opgeheven. WOL werkte met COS samen in kader van voorlichting en 

bewustwording. In 2009 was WOL een van de vijf genomineerden voor de Millennium 

Award, georganiseerd door COS en Noord Hollands Dagblad. 

 In 2008 heeft WOL subsidie ontvangen voor de bouw van het college op Zoodo. Inmiddels 

is NCDO veranderd in een kenniscentrum. WOL is aangesloten bij kennisplatforms van 

NCDO (One World, My World) 

2. Contacten Gemeente Castricum: 

 Jaarlijkse subsidie als bijdrage in de organisatiekosten 

 WOL participeert in Platform Internationale Samenwerking Castricum onder voorzitterschap 

van de burgemeester. Verschillende activiteiten binnen de gemeente in het kader van de 

millenniumdoelen zijn gerealiseerd. 

 WOL heeft een gemeentelijke waarderingsspeld ontvangen voor het promoten van de 

millenniumdoelen en de bijdrage aan internationale samenwerking. 

 Yvonne Zomerdijk, voorzitter WOL is door gemeente voorgedragen voor de prijs van 

“Meest Onbegrensde Gemeentemens 2007” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) en heeft deze prijs gewonnen. 

3. Contacten in de regio 

 Basisscholen: Jaarlijkse activiteit in samenwerking met de Corneliusparochie met 2 

basisscholen in Limmen 

 Gebruik van ruimten van de Cornelius parochie voor voorlichting en evenementen 

 Jaarlijkse collecte in Corneliuskerk. Pastor benoemd tot ambassadeur van DSF. 

 Tweemaal is deelproject van onderwijscomplex door kerken in de HALE-regio aangenomen 

als Vastenactieproject met subsidie van Cordaid. 

 Jaarlijkse collecte en bijdrage van Protestantse Gemeente Limmen 

 Rotary Club CAL: matching grant is niet gelukt. Wel is in samenwerking met de Rotary Club 

een kunstveiling georganiseerd. 

 Jaarlijkse donatie van Stichting Castricum Helpt Muttathara en Wereldwinkel Castricum 

 

 
VNG prijs voor Meest Onbegrensde Gemeentemens 

 
Kunstveiling in samenwerking met Rotary CAL 

 

4. Burkina Faso Platform 

 WOL participeert nog steeds in bestuur van het BF Platform. 

 Medeorganisator van tweejaarlijkse landelijke BF dag 

 Facebook pagina voor BF Platform opgezet 

5. Donateurs en sponsors 

 Een à twee maal per jaar toezending van Nieuwsbrief 

 Sponsor ontvangen jaarverslagen en projectrapportages 

 Jaarlijkse informatieavond 
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 450 donateurs 

 Per project financiële ondersteuning uit meerdere particuliere (vermogens) fondsen 

 Oprichten van een aparte stichting Fietsen voor Burkina (2008-2011) om een 

sponsorfietstocht van NL naar BF te organiseren in het najaar van 2010: 20 fietsers, 4 

begeleiders en honderden supporters. Inzamelingsresultaat ruim € 150.000, waarvan € 

108.700 voor Onderwijscomplex Zoodo en de rest voor andere onderwijsprojecten in 

Burkina Faso en Mali. 

6. Capaciteitsopbouw WOL 

 Verdere expertise opbouw 

 In 2011 behaalde WOL de 36e plaats in de Trouw Top 60 voor Internationale hulp. Op deze 

lijst staan goede doelen die volgens de onderzoekers alles in zich hebben om effectief te 

zijn. 

 Uitbreiding van vrijwilligers blijft moeizaam 

7. Uitwisselingen 

 Tussen 2007 en 2013 is Salif Sodré, coördinator van DSF tweemaal in Nederland geweest. 

 Tussen 2007 en 2013 is een delegatie van WOL (bestuursleden en donateurs) 6x naar 

Burkina gereisd 

 In december 2009 is Yvonne Zomerdijk in Burkina benoemd tot Çhevalier de l’ordre du 

Mérite Burkinabè’, een nationale ridderorde in BF. 

 In november 2010 arriveerden de groep fietsers na een tocht van 3 maanden in Burkina. 

 

 
WOL delegatie in Burkina 

 
Salif Sodré van DSF in Nederland 

 

6.2 Resultaten in Burkina 

Vrijwel alle gestelde resultaten uit het beleidsplan 2007-2013 zijn gehaald. Sommige onderdelen 

zijn overgenomen / gerealiseerd met steun van andere partners van DSF. 

6.2.1 Onderwijscomplex 

1. Realisatie onderwijscomplex: 

Bouwen en inrichten van schoolgebouw voor 

basisonderwijs met 6 klassen 

Volledig gerealiseerd. Basisonderwijs gestart in 

2007. 

Bouwen en inrichten van schoolgebouw voor 

voortgezet onderwijs met 6 klassen 

Schoolgebouw met 8 klaslokalen gerealiseerd. 

Voortgezet onderwijs gestart in 2008. 

Bouwen en inrichten van 5 praktijklokalen voor 

techniek, mode en kleding, metaalbewerking, 

horeca, bouw. 

Praktijklokalen gerealiseerd voor fiets- en 

bromfietstechniek (start opleiding 2009), mode 

en kleding (start opleiding 2010) en lassen en 

metaalbewerking (start opleiding 2011). 

Juni 2013 in aanbouw: grote loods bij 

techniekopleidingen en autowerkplaats voor 
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nieuw opleiding autotechniek. 

Bouwen en inrichten van mediatheek met ICT 

lokaal, toegang tot internet, vakbibliotheek en 

videotheek. 

Mediatheek met computerlokaal (2012), 

bibliotheek en twee traininglokalen. 

Computerlokaal met 20 computers, waarvan 4 

met internet. Bibliotheek met schoolboeken, 

handboeken, naslagwerken, romans van 

literatuurlijst, leesboeken en kinderboeken. 

Bouwen van personeelswoningen voor 

bewakers en een muur om het complex 

Stenen omheining van 765 meter en twee 

bewakerswoningen 

Aanleg van water, sanitaire- en 

elektriciteitsvoorzieningen en fietsenstallingen 

Watertoren met waterleiding naar kraantjes bij 

alle gebouwen, 6 toiletgebouwen met 30 

latrines, complex aangesloten op gemeentelijk 

elektriciteitsnet, 2 fietsenstallingen. 

Aanleg van sportfaciliteiten Sportveld met doelpalen, pilonnen, klein 

sportmateriaal 

Bouw en inrichting van een keuken, 

schoolkantine en winkel / magazijn 

Schoolkantine met keuken en magazijn 

gerealiseerd. In 2010 in gebruik genomen. 

Bouw en inrichting van vergaderruimte, 

congreszaal, tentoonstellingsruimte en werk- en 

kantoorruimten 

Gebouw voor de schooladministratie met 

vergaderruimte en werk- en kantoorruimte voor 

personeel 

2. Aanbieden van passend onderwijs met gelijke kansen voor jongens als meisjes: 

Organiseren en uitvoeren van voorlichtings- en 

promotiecampagnes om leerlingen te werven 

Voorlichtingscampagnes op basisscholen en 

voor ouderraden, radio-uitzendingen, 

publicatieborden. 677 leerlinge bij aanvang 

schooljaar 2012-2013. 

Ontwikkelen en implementeren van een 

financieringsmodel om het onderwijs voor de 

plattelandsbevolking betaalbaar te maken 

Heeft DSF via andere kanalen een bijdrage aan 

geleverd, o.a. door opzetten van inkomsten 

generende activiteiten voor gealfabetiseerde 

ouders. 

Coördineren van werving gastgezinnen Niet uitgevoerd. Is de verantwoordelijkheid van 

de ouders gebleven. 

Organiseren en houden van bijeenkomsten met 

ouders en gastgezinnen over logeeropvang voor 

dorpskinderen in de stad, m.n. om de veiligheid 

van meisjes te waarborgen. 

Zie vorige item. Veiligheid van meisjes en 

(voorkomen van) tienerzwangerschappen is nog 

steeds een punt van zorg. In samenwerking 

met ICCO en SKN voert DSF campagne omtrent 

seksuele en reproductieve gezondheid van 

jongeren. Zwangere meisje en jonge moeders 

worden op Zoodo gestimuleerd om hun 

opleiding af te maken. Lukt dit niet op het 

college, dan in het beroepsonderwijs, waar de 

baby’s meegenomen mogen worden naar 

school. 

Organiseren en uitvoeren van cursussen voor 

leraren en docenten omtrent beroepsethiek en 

de filosofie van DSF 

Alle leraren en docenten van Zoodo zijn 

geschoold in de filosofie van DSF en het 

bevorderen van gelijke kansen voor meisjes en 

jongens. Jaarlijks vindt er op Zoodo een cursus 

plaats voor leraren en docenten van andere 

scholen. 

Organiseren van bijscholingscursussen voor 

leraren over seksuele omgang tussen jongens 

en meisjes 

Is onderdeel van het programma dat DSF 

uitvoert met ICCO en SKN. 

3. Ontwikkeling curricula: 

Organiseren van studiereizen en intercollegiale Studiereizen naar andere opleidingen voor lager 
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uitwisseling voor docenten beroepsonderwijs. Aansluiting bij landelijke 

koepel ter bevordering van lager 

beroepsonderwijs. 

Trainen van onderwijsmedewerkers in het 

ontwikkelen van curricula voor de verschillende 

opleidingsniveaus 

Curricula voor beroepsonderwijs worden 

overgenomen van een school in Ouagadougou 

(CFIAM) 

Ontwikkelen en implementeren van curricula, 

afgestemd op het levensritme op het platteland 

en de ontwikkelingsbehoefte van de bevolking 

Is onderdeel van het programma dat DSF met 

ICCO uitvoert. 

4. Opleiding en bijscholing onderwijsmedewerkers 

Ontwikkelen van cursussen en opleidingen voor 

alfabetiseringsmedewerkers, leraren, docenten. 

Maken van cursusmateriaal. 

Organiseren en uitvoeren van cursussen en 

opleidingen 

Scholing van alfabetiseringsmedewerkers is 

onderdeel van het programma dat DSF met het 

FONAENF uitvoert. Scholing docenten en 

leraren vindt plaats op het complex in 

samenwerking met de provinciale 

onderwijsdienst. 

Organiseren van cursussen ICT voor 

onderwijsmedewerkers 

Leraar van onderwijscomplex is getraind in ICT. 

Alle medewerkers van DSF en Zoodo zijn 

getraind in computervaardigheden. 

5. Realiseren van stageplaatsen: 

Organiseren van bijeenkomsten met 

ondernemers in de stad. Werven van 

stageplaatsen. Alfabetiseren en/of bijscholen 

van praktijkopleiders. 

Samenwerking met regionale ondernemers. 

Stageplaatsen in Ouahigouya en Ouagadougou 

 
Mooie schoolgebouwen op Onderwijscomplex Zoodo 

6.2.2 Scholieren Adoptieproject 

Uitbreiding van het project van 35 scholieren in 

naar 50 scholieren 

Schooljaar 2012-2013 ontvingen 52 jongeren 

een onderwijs- studie- of starters beurs: 

 32 voor het algemeen voortgezet onderwijs 

 14 voor het beroepsonderwijs 

 2 voor de lerarenopleiding 

 3 voor de universiteit 

 1 als starter in het arbeidsproces 
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6.2.3 Schapen voor schoolmateriaal 

Structurele financiering schapenproject Tussen 2007 en 2013 zijn ruim 400 schapen 

beschikbaar gesteld. Doelstelling van het 

schapenproject is gewijzigd. Overheid van 

Burkina is verantwoordelijk voor 

beschikbaarstelling schoolmateriaal op de 

basisscholen. Schapenproject maakt nu 

onderdeel uit van programma om groepen 

gealfabetiseerde ouders te helpen om 

inkomsten generende activiteiten op te zetten, 

waaronder het houden van schapen.  

6.2.4 Kleine vraaggerichte projecten 

In de afgelopen jaren heeft WOL nog twee projecten ondersteund: 

1. Vanaf 2009 een jaarlijkse bijdrage voor de DSF Cup, een sport en cultuur evenement waar 

tientallen dorpsscholen uit de provincie Yatenga aan deelnemen 

2. In 2012 een noodhulpactie in verband met de voedselcrisis in Burkina. In 105 

alfabetiseringscentra met crèche en op 5 basisscholen hebben zijn in de eerste helft van 2012 

voedsel voor 420.000 maaltijden verstrekt. 

 

Scholieren Adoptieproject 

 

Voedselhulp 2012 

7 Doelen en beleid 2013-2018 

De doelen en het beleid van de WOL richten zich in Burkina Faso op: 

 De ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso waar onder verdere uitbouw van het 

onderwijscomplex Zoodo. 

 De ondersteuning van haar partner DSF in Burkina Faso bij de verzelfstandiging en bij de 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs  

Om deze ambities mogelijk te maken ontplooit de WOL in Nederland activiteiten gericht op: 

 Publiciteit, voorlichting en fondsenwerving in de regio 

 Netwerken en samenwerking met andere PI’s en NGO’s  

 Capaciteitsopbouw van Stichting WOL 

 

Tot 2015 sluiten de doelen en het beleid aan bij de internationaal opgestelde millenniumdoelen om 

in 2015 de armoede gehalveerd te hebben t.a.v. 1990. Ondertussen kijken wij ook verder: Hoe te 

anticiperen op de Post2015 periode? Wij verwachten dat kwaliteitsverbetering van het onderwijs, 

mogelijkheden om een leven lang te blijven leren en het toerusten van jongeren en volwassenen 

met beroepscompetenties een belangrijke rol gaat spelen. Met ons onderwijscomplex willen we hier 

aan bijdragen. 
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7.1 De ontwikkelingsprojecten 2013-2018 in Burkina Faso. 

Voor de komende jaren zal de aandacht gericht zijn op het verduurzamen van de verworvenheden 

uit de vorige beleidsperiode. Het gaat om de volgende projecten: 

 Onderwijscomplex Zoodo 

 Scholieren Adoptie Project 

 Schapenproject 

 DSF cup 

 Verdere professionalisering van DSF 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat DSF een beroep op WOL doet voor hulp in een specifieke 

situatie, zoals in 2012 de hulp tijdens de voedselcrisis. 

7.1.1 Onderwijscomplex Zoodo 

Hoewel er in Burkina een leerplicht is tot 16 jaar, gaat maar een kwart van de jongeren naar het 

voortgezet onderwijs. De millenniumdoelen hebben er voor gezorgd dat in de regio bijna alle 

kinderen naar de basisschool gaan. Helaas heeft uitbreiding van het vervolgonderwijs hiermee 

geen gelijke tred gehouden. De vraag naar plaatsen is veel groter dan het aanbod. 

De kwaliteit van onderwijs op Zoodo is beter dan op de meeste scholen in de regio, maar er moet 

nog veel verbeterd worden. Op het college en lyceum wordt theoretisch onderwijs gegeven zonder 

didactische hulpmiddelen. De school beschikt wel over schoolboeken en naslagwerken, maar 

aanschouwelijk onderwijs en mogelijkheden om dingen te onderzoeken waardoor leerlingen de stof 

beter begrijpen, is niet aanwezig. Veel leerstof wordt uit het hoofd geleerd en leerlingen moeten dit 

bij proefwerken en examens reproduceren. Begrip waarom het gaat, wordt nauwelijks aangeleerd 

door gebrek aan aanschouwelijk materiaal. Het beroepsonderwijs staat nog in de kinderschoenen. 

In de komende jaren zullen wij het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs uitbreiden en 

versterken. Ook zal er gezocht worden naar duurzame financiering van het onderwijscomplex en 

afnemende afhankelijkheid van buitenlandse donoren. 

 

De doelen voor het onderwijscomplex zijn: 

 Uitbreiden van de mogelijkheden voor het formele voortgezet onderwijs. 

 Kwaliteitsverbetering van het formele voortgezet onderwijs. 

 Uitbreiden en (verder) ontwikkelen van beroepsonderwijs. 

 Voorkomen dat jongeren opnieuw tot analfabetisme vervallen door gebrek aan passend 

onderwijs. 

 Jongeren (vak)vaardigheden en ondernemerschap bijbrengen om een plaats op de arbeidmarkt 

te veroveren en/of om een eigen onderneming op te zetten. 

 Kwaliteitsverbetering van het lokale bedrijfsleven. 

 Bestrijden van voortijdige schooluitval onder meisjes als gevolg van een zwangerschap. 

 Versterken van Zoodo als onderwijsorganisatie en structurele, duurzame financiering van het 

onderwijs. 

 

Bij het beroepsonderwijs gaat het om: 

 Loods bij de bestaande techniekopleidingen 

 Beroepsopleiding autotechniek 

 Uitbreiding van de modevakschool 

 Theorielokalen bij de beroepopleidingen 

 Bijscholen instructeurs 

 Per beroepsopleiding 50 leerlingen. 

 Jaarlijks per beroepsopleiding 15 à 25 gekwalificeerde jongeren voor de arbeidsmarkt. 

 75% van de gekwalificeerde jongeren hebben binnen 6 maanden werk gevonden, zijn een 

eigen onderneming begonnen of vervolgen hun opleiding op een hoger niveau. 

 Trainingen verantwoord ondernemerschap voor jongeren die van de beroepsopleidingen af 

komen en voor lokale ondernemers / stagebedrijven 

 Starterskits en/of startkapitaal voor beginnende vaklui / ondernemers 
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 Ontwikkelen van inkomsten generende mogelijkheden om het beroepsonderwijs duurzaam te 

financieren. 

 Op langere termijn: uitbreiden van de beroepsopleidingen met alle in Burkina erkende 

vakopleidingen voor lager beroepsonderwijs: elektricien, loodgieter, administratiemedewerker, 

metselaar, timmerman. 

 

Bij het algemeen voortgezet onderwijs gaat het om: 

 Uitbreiding theorielokalen algemeen voortgezet onderwijs 

 Practicumlokalen biologie en natuur- en scheikunde 

 Aanvulling leermiddelen 

 Bijscholen van leraren 

 Overgangspercentage leerlingen naar een hogere klas minimaal 80% 

 Slagingspercentage voor het BEPC en BAC minimaal 75% 

 

Daarnaast gaat het nog om een paar algemene verbeteringen voor zowel het onderwijscomplex 

Zoodo als de begeleidende organisatie DSF: 

 Verbetering waterleidingsysteem 

 Verbetering computerlokaal / aanleg vaste internetverbinding 

 Opzetten van trainingen in het toepassen van de mogelijkheden op de computer 

 Opzetten en bevorderen van samenwerkingsverbanden 

 Crèche voor de kinderen van leerling/tienermoeders 

 Slaapzaal voor meisjes van het platteland 

 Personeelswoning voor de schooldirecteur en zijn gezin 

 Eigen kantoor voor DSF op het terrein 

 

Onderwijscomplex Zoodo 

 

1. Hoofdingang 

2. Basisschool 
3. College 
4. Mediatheek 
5. Verpleegpost 
6. Bewakerswoningen 
7. Toiletten 
8. Fietsenstallingen 
9. Modevakschool 
10. Fiets- en 

bromfietstechniek 
11. Lassen en 

metaalbewerking 
12. Schoolkantine 
13. Watertoren 
14. Schooladministratie 
15. Sportveld 
16. Plaats toekomstige 

autowerkplaats 
17. Plaats toekomstige 

loods 
18. Nieuwe ingang 

techniekafdeling 
19. Plaats toekomstige 

theorielokalen 
20. Plaats toekomstige 

practicumlokalen 
Onderwijscomplex Zoodo op Google Earth: 13o 33l 05.06ll N – 2o 24l 14.64ll W. 
Vanuit Ouahigouya ligt het links van de grote weg naar Ouagadougou, aan de 

zuidkant van Ouahigouya (Datum beeldmateriaal: 27-05-2012) 

 

7.1.2 Scholieren Adoptie Project 

In 2013 maakten 52 jongeren deel uit van het project. Het streven is om gemiddeld 50 jongeren 

uit kansarme families per schooljaar te ondersteunen met een onderwijs- of studiebeurs. Bij 

voldoende resultaat worden de jongeren net zo lang ondersteund tot zij hun opleiding voltooid 
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hebben. Indien nodig kan de jongere na voltooiing nog eenmaal een bedrag krijgen om te starten 

op de arbeidsmarkt. 

De beurzen worden gefinancierd uit bijdragen van ‘adoptieouders’ in Nederland. Deze betalen 

jaarlijks 350 euro per jongere. Iedere jongere is gekoppeld aan een vaste adoptieouder. Minimaal 

1x per jaar ontvangt de adoptieouder een brief en een foto van de jongere. WOL stelt de 

adoptieouders minimaal 2x per schooljaar op de hoogte van de voortgang van de school- of 

studieresultaten van de jongeren. 

7.1.3 Schapenproject 

Dit project is in 2000 opgezet onder de naam ‘Schapen 

voor Schoolmateriaal’ met als doel de allerarmste 

gezinnen op het platteland van Yatenga te ondersteunen 

bij de aankoop van schoolmateriaal om hun kinderen 

naar school te laten gaan. Inmiddels is de overheid van 

Burkina verantwoordelijk voor het verstrekken van gratis 

schoolmateriaal op de basisscholen. Vanaf 2013 gaan we 

evengoed door met het project. Nu niet meer om direct 

schoolmateriaal voor de kinderen te kunnen kopen, maar 

om gealfabetiseerde ouders op het platteland aan te 

moedigen hun geleerde vaardigheden toe te passen op 

economische activiteiten. Groepen gealfabetiseerde 

ouders, meestal moeders, krijgen een aantal schapen om 

daar een veehouderij mee te beginnen. Gemaakte winst gebruiken zij voor het verbeteren van hun 

levensomstandigheden. 

In Nederland kunnen donateurs het symbolische bedrag van 50 euro doneren voor dit project. Zij 

krijgen dan een foto van een schaap en een schoolgaand kind uit een deelnemend gezin. 

7.1.4 DSF Cup 

De DSF Cup is een jaarlijks terugkerend evenement dat DSF organiseert om het basisonderwijs te 

promoten en om kinderen sportieve competenties bij te brengen. Teams uit de provincie Yatenga 

kunnen zich inschrijven voor voetbal, atletiek, voordracht en dans en muziek. WOL zal jaarlijks 

1.000 euro bijdragen aan de organisatie van dit evenement. Hiervoor worden niet geoormerkte 

donaties gebruikt en/of donaties die door basisscholen in Nederland zijn ingezameld. 

7.1.5 Verdere professionalisering van DSF 

WOL beschouwt het als een belangrijk doel ervoor te zorgen dat haar partner DSF in Burkina Faso 

zich ontwikkelt naar een professionele en duurzame organisatie die in staat is om lokaal de fondsen 

te genereren die hiervoor nodig zijn. WOL zal DSF steunen bij het veranderingsproces dat nodig is 

om de omslag te maken van een ontvangende consumerende organisatie naar een zelfstandig 

opererende organisatie. Dit is een langzaam proces. WOL streeft ernaar dit doel over 5 jaar bereikt 

te hebben. 

7.2 Publiciteit, voorlichting en fondsenwerving in NL 

De activiteiten in Nederland richten zich op voorlichting en bewustwording t.a.v. de ongelijke 

welvaartverdeling in de wereld. In dit kader geeft WOL gastlessen en presentaties. Jaarlijks wordt 

er een informatieavond gegeven voor donateurs en belangstellenden. 

Ook is er ieder jaar een educatieve activiteit in samenwerking met de MOV-groep (Missie, 

Ontwikkelingsamenwerking en Vrede) van de Corneliuskerk en de basisscholen in Limmen. 

Donateurs worden op de hoogte gehouden door middel van de ‘Nieuwsbrief uit Yatenga’ die 2 maal 

per jaar wordt uitgegeven. De Nieuwsbrief gaat vergezeld met een acceptgirokaart. Donateurs van 

het scholieren adoptieproject ontvangen twee maal per jaar specifieke informatie over dit project. 

Tussentijdse informatie over de projecten in Burkina en activiteiten in Nederland wordt 

gepubliceerd in de regionale huis-aan-huis bladen, op de website van WOL en op de Facebook 

pagina van WOL. Zowel op de website als op de Facebook pagina bevindt zich een doneerknop. 

Verhaal van een van de vrouwen uit het 

schapenproject: 

In mijn dorp ben ik nu een van de 
vrouwen die, dank zij de begeleiding van 
DSF, geslaagd zijn om een 
veeteeltproject op te zetten. Door de 
financiële middelen en de training heb ik 
mijn droom kunnen realiseren. Ik heb nu 
een paar schapen die al door kopers 
besteld zijn voor het offerfeest. Met het 
voorschot dat zij mij betaald hebben, kan 
ik mijn eigen feest en dat van mijn 4 
kinderen voorbereiden. Door de schapen 
beschik ik over een geldbedrag dat ik 
nooit voor mogelijk had gehouden. Ik 
ben zo ontzettend blij! 
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Deze donaties verlopen via Stichting Geef Gratis. WOL ontvangt van het gedoneerde bedrag 90%. 

De andere 10% gebruikt Stichting Geef Gratis om een aantal fondsenwervende diensten te 

ontwikkelen en gratis te leveren aan de aangesloten organisaties. Meer informatie: 

http://www.tienprocent.info en http://www.geefgratis.nl . 

 

Naast bijdragen van particuliere donateurs vraagt WOL medefinanciering van de projecten aan bij 

subsidieverstrekkers, vermogensfondsen en goede doelen fondsen van bedrijven en andere 

organisaties. 

Donateurs die ten minste 1.000 euro hebben gedoneerd aan een groot project, ontvangen een 

tussen- en/of eindrapportage met financiële verantwoording over dit project. Dit rapport wordt, 

evenals het jaarverslag, gepubliceerd op de website van WOL. Indien gewenst kunnen donateurs 

(op eigen kosten) de projecten in Burkina Faso bezoeken. 

Op de website van WOL wordt nieuws over de projecten gegeven en is allerlei achtergrond 

informatie te vinden over de stichting en de projecten in Burkina. WOL streeft een zo groot 

mogelijke transparantie na. Het beleidsplan, de jaarverslagen en de projectrapportages worden op 

de website gepubliceerd. WOL heeft geen CBF of ander keurmerk in verband met de (hoge) kosten 

die hieraan verbonden zijn. Wel levert WOL ieder jaar het jaarverslag in bij het CBF en deze wordt 

gepubliceerd op de website van het CBF en in hun jaarverslag. Ook levert WOL jaarlijks de 

gegevens aan bij de Kennisbank Filantropie. 

7.2.1 Geefwet en ANBI status 

De Geefwet is een samenstelsel van faciliteiten ten behoeve van de goede doelen sector uit een 

aantal fiscale wetten. Een aantal van die faciliteiten is er in het bijzonder op gericht het geven aan 

goede doelen te bevorderen. Hierbij kan worden gedacht aan de giftenaftrek in de 

inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en de vrijstelling van schenk- en erfbelasting 

voor verkrijgingen door of van goede doelen instellingen. De faciliteiten zijn voor een belangrijk 

deel gekoppeld aan het hebben van de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) voor 

de verkrijgende of uitdelende instelling. Instellingen kunnen door de Belastingdienst als ANBI 

worden aangemerkt als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Stichting WOL heeft deze ANBI 

status. 

Vanaf 1 januari 2014 worden een aantal wijzigingen in de Geefwet van kracht. Een van de 

wijzigingen betreft de publicatieplicht van ANBI’s om een aantal gegevens aan elke 

belanghebbende beschikbaar te stellen en te publiceren op internet. De publicatieplicht heeft tot 

doel de transparantie in de goede doelen sector te bevorderen. Voor WOL betekent dit dat wij 

verplicht zijn om te publiceren: 

- De officiële naam en eventueel ook de meer populaire naam; 

- RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer); 

- Contactgegevens, vestigingsadres of postbusnummer en telefoonnummer of e-mailadres; 

- Doelstelling, dat wil zeggen kort en begrijpelijk het doel, de missie en de bestaansreden; 

- Actueel beleidsplan, eventueel een publieksvriendelijke versie van de hoofdlijnen van het 

beleidsplan; 

- De samenstelling van het bestuur en het beloningsbeleid; 

- Een verslag van de uitgeoefende activiteiten; 

- Inzage in de financiële huishouding door publicatie van de (samenvatting van de) balans en de 

staat van baten en lasten, met een toelichting.  

ANBI’s mogen de informatie op hun eigen website publiceren of hiervoor gebruikmaken van 

gemeenschappelijke voorzieningen die aangeboden worden door bijvoorbeeld brancheorganisaties.  

Zoals al eerder beschreven is, publiceert WOL zowel haar activiteiten jaarverslagen als haar 

financiële jaarverslagen op de eigen website en worden de financiële gegevens gepubliceerd op de 

websites van het CBF en de Kennisbank Filantropie. 

 

Een andere wijziging betreft de notariële akte voor periodieke schenkingen. Deze is vanaf 1 januari 

2014 niet meer nodig. Per 1 januari 2014 wordt het mogelijk om ook periodieke giften die via een 

onderhandse schenkingsovereenkomst tussen gevende en ontvangende partij worden vastgelegd 

http://www.tienprocent.info/
http://www.geefgratis.nl/
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fiscaal aftrekbaar te maken. De Belastingdienst zal hiertoe een eenvoudige model-

schenkingsovereenkomst als downloadbaar bestand ter beschikking stellen op 

www.belastingdienst.nl dat door beide partijen moet worden getekend. Naar verwachting zal 

hiermee de drempel voor het doen van een periodieke schenking voor veel donateurs zijn 

weggenomen. 

7.3 Netwerken en samenwerken 

In de overtuiging dat je samen meer kunt bereiken wil WOL constructief samenwerken met 

organisaties met dezelfde soort doelstellingen. Daarom is WOL actief lid en medebestuurslid van 

het Burkina Faso Platform. In dit Platform zijn particuliere initiatieven verenigd die projecten in 

Burkina Faso ondersteunen. Ook Faso Yelle, de vereniging van Burkinabè in Nederland, participeert 

in dit Platform. De leden informeren elkaar over zaken die de projectuitvoering in Burkina 

betreffen, maken gebruik van elkaars netwerk in BF en elkaars transportmogelijkheden. Eenmaal 

per twee jaar wordt er een landelijke Burkina Faso dag georganiseerd.  

Ook is WOL actief lid van Partin, de brancheorganisatie voor particuliere initiatieven in 

ontwikkelingssamenwerking. Partin wil het PI een stem geven bij discussies over 

ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van het kleinschalige particulier initiatief. 

Andere belangrijke doelen zijn het delen van kennis en het bevorderen van duurzaamheid. Leden 

van Partin werken in digitale werkgroepen (worknets.com) samen aan gemeenschappelijke doelen 

en belangen.  

Binnen de gemeente Castricum participeert WOL in het Platform Internationale Samenwerking 

waarin, onder voorzitterschap van de burgemeester, groepen uit Castricum vertegenwoordigd zijn 

die iets hebben met internationale samenwerking. Er wordt samengewerkt aan activiteiten om de 

millenniumdoelen onder de aandacht van de inwoners van Castricum te brengen. 2013 en 2014 zal 

in het teken staan van jonge ondernemers. Het streven is dat leerlingen van de international 

business klas van het JPT College in Castricum samen met leerlingen van onderwijscomplex Zoodo 

gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een onderneming in Burkina op te zetten. Als 

dit project slaagt zal de klas in oktober 2014 naar Burkina gaan. 

Naast deze fysieke netwerken is WOL ook aangesloten bij een aantal digitale netwerken: 

www.oneworld.nl en www.myworld.nl . 

Door gebruikmaking van de expertise en de netwerken van deze organisaties, kan de WOL haar 

eigen deskundigheid vergroten en de kwaliteit van haar eigen interne organisatie verbeteren. 

7.4 Capaciteitsopbouw WOL 

WOL draait volledig op vrijwilligers. Er is een harde kern van zestal leden die samen het bestuur 

vormen. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers die op ad hoc basis af en toe hand- en 

spandiensten verrichten. Maandelijks vergadert het bestuur over de voortgang van de projecten in 

Burkina Faso en om afspraken te maken m.b.t. het organiseren en uitvoeren van activiteiten in 

Nederland. WOL wil graag meer mensen, met name jongeren, bereid vinden om mee te helpen. Zij 

moeten er voor zorgen dat de komende 5 jaar de stichting voldoende vrijwilligers heeft om haar in 

dit beleidsplan gestelde ambities te bereiken. 

Door onderlinge kennisuitwisseling, zelfstudie, het volgen van scholing of training bij een 

professionele organisatie  en/of het deelnemen aan landelijke publieksdagen wordt de 

deskundigheid vergroot. Ook zijn de leden geabonneerd op (gratis) vakbladen uit de sector 

ontwikkelingssamenwerking. 

Voor het vergroten van de deskundigheid met betrekking tot het begeleiden van de projecten in 

Burkina Faso wordt WOL bijgestaan door Impulsis. Naast financiële ondersteuning biedt Impulsis 

ondersteuning bij de vergroting van de deskundigheid op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking en het samenwerken met en begeleiden van de partner in het 

ontwikkelingsland. In het kader van de internationale aandacht voor het opzetten van 

beroepsonderwijs en het stimuleren van startende ondernemers zal de komende jaren de 

deskundigheidsbevordering liggen op kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs. 

 

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.oneworld.nl/
http://www.myworld.nl/
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8 Uitwisselingen 

De dialoog met de partner is een belangrijk element in de samenwerking tussen WOL en DSF. De 

moderne digitale mogelijkheden faciliteren de mogelijkheden om in dialoog te treden. Naast de 

formele projectplannen, contracten, verslagen en financiële verantwoordingen wordt er ook op 

informele wijze informatie uitgewisseld in de vorm van foto’s en verhalen. Regelmatig is er overleg 

tussen WOL en DSF via Skype. In Burkina wordt het gebruik van Facebook ook steeds populairder. 

Medewerkers van DSF en onderwijscomplex Zoodo en leerlingen uit onze projecten zullen 

gestimuleerd worden om de sociale media te gebruiken om hun ervaringen met ons te delen. 

Omgekeerd zal WOL ook proberen om groepen jongeren te stimuleren om met jongeren in Burkina 

contact te maken via de sociale media. 

Eenmaal per jaar of per twee jaar gaat een delegatie van WOL naar Burkina Faso. De delegatie 

bestaat uit bestuursleden en/of donateurs. WOL probeert ook andere belangstellende te stimuleren 

om een bezoek aan Burkina te brengen. 

Alle uitwisselingen hebben tot doel de dialoog te bevorderen en de beeldvorming over elkaars land 

en levenswijze te verbeteren. 

 

9 Begroting 2013-2018 

Voor onderstaande projecten en activiteiten is geld nodig: 

 

1. Uitbreiding en kwaliteitsverbetering Onderwijscomplex Zoodo 800.000 

2. Ondersteuning DSF komende 5 jaar 30.000 

3. Scholieren Adoptie Project: 5 jaar x 50 jongeren à € 350 87.500 

4. Schapenproject: € 1.500 per jaar 7.500 

5. DSF Cup: € 1.000 per jaar 5.000 

6. Uitwisseling 4.000 

7. Activiteiten en organisatie in NL à ± € 5.000 per jaar 25.000 

Totaal 959.000 

 

Toelichting: 

1. De financiering van het onderwijscomplex en de ondersteuning van DSF worden gedekt door 

eigen fondsenwerving, subsidie van professionele ontwikkelingsorganisatie en donaties of 

sponsoring van particuliere (vermogens)fondsen en bedrijven. Voor het jaar 2013 en 2014 

hebben wij van Impulsis al € 33.000 toegezegd gekregen, mits wij zelf in het kalenderjaar € 

66.000 inzamelen. 

3. Het scholieren Adoptie Project wordt volledig betaald door de bijdragen van ‘adoptieouders’ die 

een eigen scholier sponsoren voor 350 euro per schooljaar. 

4. Het genoemde bedrag voor het schapenproject is afhankelijk van het aantal aanmeldingen 

voor sponsoring van een schaap. Het streven is dit project jaarlijks uit te breiden met 30 

nieuwe schapen. 

5. De DSF cup wordt gefinancierd uit kleine acties van basisscholen, aangevuld met niet 

geoormerkte donaties. 

6. Bestuursleden en donateurs die naar Burkina gaan betalen dit in principe zelf, tenzij er sprake 

is van noodzaak van een extra reis naar Burkina. Dan worden deze kosten in het betreffende 

project verrekend. Naast de eigen reiskosten betalen de reisgenoten ook de kosten die DSF 

maakt voor hun bezoek aan Burkina. 

7. Algemene bestuurskosten, de kosten voor de uitgave van de nieuwsbrief en kosten op het 

gebied van deskundigheidsbevordering worden zo veel mogelijk betaald uit de gemeentelijke 

subsidie. Overschrijden de kosten de ontvangen subsidie, dan worden ze verrekend met de 

ontvangsten voor projecten. Ook kosten die gemaakt worden in het kader van fondsenwerving 

worden verrekend met de ontvangsten voor projecten. De WOL streeft ernaar dat dit nooit 

meer is dan 5% van de inkomsten uit fondsenwerving. 


