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1. Inleiding 
De ELPG heeft een dubbele naam, nl een Nederlandse (ELPG) en een Engelse (GOAP). De 
Engelse naam wordt gebruikt in de projecten in Ghana en bij evt. overige buitenlandse 
contacten. 

Aan het beleidsplan van de ELPG is geen tijdspad gekoppeld; het is dus meerdere jaren 
geldig. Immers, het gebied waar de ELPG werkt is enorm groot en het bijbrengen van 
kennis over organische landbouw kan nog lang worden voortgezet. Wel wordt regelmatig 
bezien of het beleidsplan aanpassing verdient. 
 
2. Doelstellingen 
Volgens de statuten kent de ELPG twee doelstellingen: 

1. Door middel van voorbeeldprojecten en scholing in Ghana de lokale bevolking 
vertrouwd maken met methoden van ecologische landbouw waardoor duurzaam 
landgebruik ontstaat, honger en armoede wordt bestreden en het milieu verbetert. Het 
gaat daarbij veelal om kleinschalige landbouw, evt. gecombineerd met dito veeteelt. 

2. Aan de hand van deze projecten in Nederland werken aan bewustwording van de 
ontwikkelingsproblematiek en tevens het bieden van mogelijkheden voor daadwerkelijke 
hulp via giften aan de ELPG. 
 
In de praktijk is de eerste doelstelling breder. Tijdens het verstrekken van hulp is 
gebleken dat er op het platteland van Ghana veel noden zijn. Het leven is daar niet 
opgedeeld in vakjes, zoals bij ons. Boer-zijn in Ghana is een manier van leven; werken, 
wonen, dorpsleven, gezondheid, geloof, de natuur, alles is sterk met elkaar verweven. 
Bewoners zouden niet begrijpen dat de ELPG ze helpt op gebied van landbouw, maar niet 
omkijkt naar hun andere noden. Daarom wordt er in de projecten naast ecologische 
landbouw op veel andere gebieden gewerkt zoals scholenbouw, watervoorziening, training, 
gezondheidszorg, verbetering van de positie van de vrouw en bewustwording. De 
activiteiten van de ELPG betreffen vrijwel alle door de Verenigde Naties gestelde 
Millennium Doelen. 
 
3. Visie 
In veel sub-Saharalanden heerst honger en armoede; zo ook in Ghana, met name in het 
noorden. Een belangrijke oorzaak is uitputting van de grond door overbevolking, 
traditionele landbouw en onvoldoende kennis. Door het bijbrengen van kennis van 
biologische landbouw wil de ELPG de bevolking helpen om de opbrengsten van de 
landbouw te vergroten. Dat houdt tevens in duurzaam landgebruik en bescherming van 
het milieu. 
 
4. Werkwijze  
De ELPG ontwikkelt en ondersteunt projecten in het arme en droge Noorden van Ghana. 
Het zijn projecten van deskundige Ghanezen die zich enthousiast inzetten om de 
leefomstandigheden in hun streek te verbeteren. Zij geven met onze financiële steun en 
onze adviezen leiding aan projecten voor de mensen in hun gebied. 
 
5. Organisatie 
Algemeen 
Op 18 maart 1975 is Stichting ELPG notarieel opgericht en geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 41038779. 
 
Stichting ELPG is tevens door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) met Fiscaalnummer 8065.42.676. De ELPG wenst dat zo te houden en 
zal zich daarom aan de daarvoor geldende voorschriften houden. 
 
Bestuur 
Voorzitter:  Kees van Veluw 
Secretaris:  Rienke Nieuwenhuis 
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Penningmeester: Erik van Well 
Bestuurslid  Dick Heesen 
Bestuurslid  Gerard Kampman 
Bestuurslid  Sylvia Dorland 
Bestuurslid  Jan Peter Verhave 
Bestuurslid  Marretje Adriaansen 
 
Het bestuur vergadert ongeveer eens per 6 weken en houdt tussentijds contact per e-mail 
en telefoon. 
 
6. Projecten 
De projecten zijn zelfstandig. Zij dienen een voorbeeld te zijn voor de bevolking. Ze 
hebben alle het primaire doel om door verbreiding van de kennis van biologische landbouw 
zowel de opbrengst van de oogst als het milieu sterk te verbeteren. Het initiatief van de 
projecten ligt bij de groepen mannen en vrouwen in Noord-Ghana, een geïntegreerde 
aanpak geïnitieerd door de mensen zelf. De leiders van de projecten dienen 
projectvoorstellen in bij de ELPG op basis van de wensen en noden van de bevolking. In 
het ELPG-bestuur worden de voorstellen beoordeeld op inhoud en financiële haalbaarheid. 
Op basis daarvan kunnen voorstellen worden afgewezen, danwel alternatieven of 
beperkingen worden voorgesteld. De projectleiders voeren met hun staf de projecten uit 
ten gunste van de mensen in hun gebied. Ze doen dat met onze financiële steun en onze 
adviezen. Gestreefd wordt om met zo groot mogelijke efficiëntie de doelstellingen te 
bereiken, e.e.a. met erkenning van en rekening houdend met de eigenheid van de 
bevolking en hun cultuur. De projecten zijn doorgaans langlopend, omdat in een groot 
gebied steeds nieuwe mensen geschoold worden. 
 
7. Voorlichting in Nederland 
Voorlichtingsactiviteiten zijn gericht op het vergroten van draagvlak voor ontwikkelings-
samenwerking en het werven en behouden van donateurs. De donateurs worden op de 
hoogte gehouden van de activiteiten van de ELPG, van de voortgang in de projecten van 
de ELPG en van algemene onderwerpen betreffende ontwikkelingssamenwerking. Dat 
gebeurt door middel van de Rondzendbrief die enkele malen per jaar verschijnt en door 
informatie op Facebook en de website www.elpg.nl. Tevens wordt daarin financiële 
verantwoording afgelegd. Aan donateurs die daar toestemming voor hebben gegeven 
wordt de Rondzendbrief per e-mail toegestuurd, evenals aan andere betrokken of 
geïnteresseerde organisaties. Tevens worden de Rondzendbrief, het jaarverslag en het 
financiële jaarverslag geplaatst op de website van de ELPG. 
 
Voorlichting vindt ook plaats door het houden van voordrachten op enkele scholen, 
aanwezigheid op beurzen en via de website en facebook 
 
8. Financiën 
Financieel beheer 
De plannen voor ieder jaar zullen worden gebaseerd op de inkomsten van het afgelopen 
jaar, alsmede op te verwachten subsidie. Voor lange-termijn-verplichtingen zal voldoende 
dekking moeten zijn. 
 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar, waarbij voor bepaling van de kosten de 
activiteiten in dat jaar bepalend zijn; dat staat dus los van de datum dat de financiële 
steun wordt overgemaakt. Na afloop van het jaar controleert een accountant de boeken. 
 
De ELPG streeft er naar om een half jaar operationele kosten als reserve aan te houden. 
Dit is wenselijk, omdat op de verschillende door ELPG gefinancierde projecten circa 30 
mensen werkzaam zijn. Het kan niet zo zijn dat bij achterblijvende inkomsten deze 
mensen op korte termijn geen salaris meer zouden ontvangen. Daarbij dient wel rekening 
te worden gehouden met het feit dat het werk in Ghana doorgaans pas plaats vindt nadat 
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betalingen door de ELPG zijn gedaan. Die vooruitbetaling wordt deels wel tot de buffer 
gerekend. 
 
Werving inkomsten 
Voor de uitvoering van de projecten in Ghana is geld nodig, evenals voor bezoeken aan de 
projecten en voor enige operationele kosten in Nederland. De benodigde fondsen worden 
verkregen uit donaties van particulieren, scholen, kerken, bedrijven, fondsen en 
serviceorganisaties. Vanwege het afbouwen van hulp aan Ghana wordt steeds minder 
subsidie ontvangen van medefinancieringsorganisaties (MFO's). Meer nadruk wordt gelegd 
op het werven van financiering in Ghana zelf. 
 
Infrastructurele projecten 
De ELPG vraagt zoekt voor infrastructurele projecten (zoals gebouwen) eerst financiering 
bij donateurs of vermogensfondsen alvorens toezeggingen worden gedaan.  
 
Begroting en rapportering van projecten 
Voor ieder jaar moeten de projectleiders een begroting indienen voor de kosten van het 
project die zij door de ELPG gefinancierd willen zien. Significante afwijkingen van de 
goedgekeurde begroting worden niet geaccepteerd, tenzij er vooraf overleg over is 
geweest. Van projectleiders wordt verlangd dat ze regelmatig verslag uitbrengen, alsmede 
een financieel en inhoudelijk jaarverslag.  
 
9. Rapportering 
De ELPG brengt ieder jaar in de eerste helft van het jaar het inhoudelijke en financiële 
jaarverslag uit. Beide worden gepubliceerd op de website www.elpg.nl.  
 


