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WERKZAAMHEDEN 
 

 

DOELSTELLING 

Stichting „Professor Gbas” levert financiële ondersteuning voor de medische beroepsopleiding van 

begaafde en intelligente jongeren uit de lagere sociaal-economische klasse in ontwikkelingslanden, in 

het bijzonder in Ghana. 

 

BESTUUR 

De bestuursleden van de Stichting staan vermeld op de voorgaande pagina. De bestuursleden ontvan-

gen geen vergoedingen van de Stichting. De bestuursleden hebben gelijke medezeggenschap zonder 

nader omschreven functies. 

 

WERKZAAMHEDEN 

De Stichting ontvangt en beheert donaties waarmee haar werkzaamheden worden bekostigd (zie de 

hieronder beschreven inkomsten), selecteert studenten van wie de opleidingen worden ondersteund 

(zie de hieronder beschreven selectie van nieuwe studenten), onderhoudt contacten met de donateurs, 

de ondersteunde studenten en anderszins lokale betrokkenen en voert een administratie van deze werk-

zaamheden. De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling 

(ANBI). 

 

WEBSITE 

Algemene informatie over de Stichting alsook verslagen van de werkzaamheden van de Stichting wor-

den gepubliceerd op haar website: www.profgbas.nl. De kosten voor de domeinnaam worden op per-

soonlijke titel gedragen door bestuurslid Koopman. 

 

INKOMSTEN 

De Stichting ontvangt donaties van individuen en andere stichtingen. Dit jaar zijn donaties in het bij-

zonder op twee manieren geworven met oog op de hieronder beschreven selectie van nieuwe studen-

ten. Ten eerste is een collecte gehouden tijdens het huwelijk van bestuurslid Koopman waarvan de op-

brengst ten goede is gekomen aan de Stichting; deze opbrengst bedraagt € 1.665,00. Ten tweede is de 

Stichting uitgenodigd door een andere anonieme stichting om een subsidieaanvraag te doen, die is 

toegekend; deze subsidie bedraagt € 10.500,00. 

 

SELECTIE VAN NIEUWE STUDENTEN 

Nu de ondersteunde studenten zijn afgestudeerd of bijna afstuderen, heeft de Stichting het plan op-

gevat om nieuwe studenten te werven. In het bijzonder richt de Stichting zich nu op vrouwelijke 

geneeskundestudenten, aangezien tot nog toe alleen mannelijke geneeskundestudenten zijn onder-

steund, vrouwelijke studenten moeilijker toegang hebben tot de geneeskundestudie dan mannelijke en 

het tekort aan verpleegkundigen afgenomen lijkt te zijn. Eén student, Awinbun Sambilla, is geselec-

teerd door Abu Sulemana volgens de gebruikelijke voorwaarden en procedures; gedetailleerde infor-

matie wordt opgenomen in haar ‘student file’. Momenteel wordt gezocht naar een tweede geschikte 

student. 
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 

 

 

BALANS 

Vaste activa 

De Stichting beschikt niet over vaste activa. 

 

Liquide middelen 

De Stichting beheert de liquide middelen op een stichtingrekening en een stichtingspaarrekening. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van de Stichting is berekend als het verschil tussen de activa en de voorziene pas-

siva. 

 

Voorzieningen 

De uitgaven van de Stichting bestaan grotendeels uit de financiële ondersteuning van de opleidingen 

van de volgende studenten. Deze voorziene studiekosten voor volgend jaar behelzen: 

 de kosten van de artsenregistratie voor Mohammed Tahiru; 

 de kosten van medische testen voor Benjamin Ayaaba; 

 de kosten van de verloskundige registratie voor Annastacia Azure; 

 de kosten van de verpleegkundige registratie voor Issah Ayaaba; 

 de kosten van de studie voor Awinbun Sambilla; 

 de kosten van de studie voor een nog te werven student. 

 

Verplichtingen 

De Stichting heeft geen andere verplichtingen dan de hierboven genoemde voorzieningen. 

 

 

RESULTATENREKENING 

Donaties 

Zie de hierboven beschreven bronnen van inkomsten. 

 

Rente 

Het vermogen van de Stichting op haar bestuurspaarrekening heeft dit jaar geen rente opgeleverd. 

 

Transactiekosten 

De Stichting maakt de financiële ondersteuning over middels banktransactie naar een lokale contact-

persoon met een Britse bankrekening of een lokale contactpersoon met een Nederlandse bankrekening, 

waarna zij de ondersteuning doorsturen aan de studenten via MTN Money Transfer. De transactie-

kosten van die laatstgenoemde route zijn verwaarloosbaar, die van de eerstgenoemde route bedragen 

€ 9,00 per transactie. 
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Studieondersteuning 

De dit jaar ondersteunde studiekosten behelzen: 

 het afstuderen en registreren als arts voor Wahab Laari; 

 het afstuderen en registreren als verpleegkundige voor Maria Abugri; 

 de eindexamens voor Annastacia Azure; 

 medische kosten voor Benjamin Ayaaba; 

 de herkansingseindexamens voor Issah Ayaaba. 

 

Dit jaar is 88% van de uitgaven van de Stichting ten goede gekomen aan de opleidingskosten van de 

ondersteunde studenten. Dit percentage is lager dan in voorgaande jaren doordat de opleidingskosten 

dit jaar relatief laag waren, nu de meeste studenten zijn afgestudeerd, terwijl de transactiekosten sta-

biel bleven. 


