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1. DE STICHTING 

 
1.1. Korte beschrijving 

Op 30 september 2014 is ten overstaan van mr. S.A.M. Hament, notaris te Almere bij Notarisunie, 

Stichting Sideon opgericht. De stichting heeft haar zetel te Almere. 

 

Overeenkomstig de akte van oprichting1 heeft de stichting ten doel het bevorderen van de 

technische, sociale, economische en wetenschappelijke ontwikkeling van duurzame energie en al 

hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

De Stichting zal voor het realiseren van haar doelstelling vermogen trachten te verwerven uit 

subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten. Voor het verkrijgen van deze middelen 

heeft de Stichting een ANBI-beschikking verkregen van de Belastingdienst. Door deze beschikking 

zijn de gedane giften voor de gevers aftrekbaar voor de belastingen. Hiermee kan een grotere 

doelgroep worden bereikt. 

 

Aangezien de doelstelling zonder winstoogmerk zullen worden bereikt en de verkregen middelen 

uitsluitend zullen worden aangewend voor de realisatie van de doelstelling heeft het bestuur 

besloten als rechtsvorm een stichting te gebruiken. 

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden. Bij oprichting van de Stichting is benoemd tot 

bestuurder de heer T.L. Djimtche. De heer Djimtche is benoemd in de functie van voorzitter. De 

andere bestuursleden zijn ……………………………….(secretaris) en ……………………… 

(penningmeester). Met deze functionarissen is de benodigde functiescheiding op bestuursniveau 

gewaarborgd. 

 

1.2. Vestigingslocatie 

De Stichting is gevestigd in Almere aan de Rogier van Otterloostraat 71 te Almere. De te realiseren 

doelen van de Stichting zullen zich hoofdzakelijk bevinden in het geboorteland van de heer Djimtche 

i.c. Kameroen. 

 

                                                 
1
 Bijlage 1: Akte van oprichting Stichting Sideon 
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1.3. Samenwerkingsverbanden 

Voor de realisatie van haar doelen zal de Stichting gebruik gaan maken van gerenommeerde 

partijen in het land waar de doelen gerealiseerd zullen worden. Deze partijen zullen aan een kritisch 

onderzoek worden onderworpen op het gebied van naleving van de lokale wet en regelgeving.  

 

Voor wat betreft de fondsenwerving zal de Stichting aansluiting zoeken bij particulieren, bedrijven en 

charitatieve instellingen die de te realiseren doelstellingen een warm hart toe dragen. 

 

1.4. Contacten met instanties 

De Stichting heeft inmiddels een tweetal project geïdentificeerd dat voldoet aan haar doelstellingen.  

Het eerste project betreft het realiseren van zonne-energie teneinde daarmee de energievoorziening 

in de regio Oost van Kameroen te bevorderen. In dit kader heeft de Stichting een vooronderzoek 

naar de haalbaarheid van zonne-energie laten uitvoeren door Energy Indeed. 

 

Het tweede project betreft het realiseren van waterbronnen aangebracht in rivierbeddingen in 

Kameroen. Deze waterbronnen worden aangedreven door middel van zonne-energie en zullen 

gericht zijn op het irrigeren van landbouwgrond. Deze manier van irrigatie kost een relatief lage 

investering (gebruik van zonne-energie en er behoeven geen putten te worden gegraven) en levert 

een hoog (maatschappelijk) rendement op. Dit project wordt ontwikkeld in samenwerking met Aqua-

Etiam. 

 

Naast de hiervoor genoemde concrete projecten is de Stichting ook voornemens om te gaan 

participeren in lokale ondernemingen en samenwerkingsverbanden. De Stichting zal dit gaan doen 

door het verstrekken van micro-krediet aan partijen die tot doel hebben de leefomstandigheden in 

Kameroen op sociaal, maatschappelijk, economisch en wetenschappelijk gebied te verbeteren. In dit 

kader is de Stichting inmiddels een oriënterend onderzoek gestart naar een samenwerking met 

Société Coopérative de Production et de Development de la Kadey “Coopca/Prode”.  
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1.5 ACTIEPLAN COOPCA PRODE BATOURI 

In samenwerking met SIDEON 

 

1.Op welke terreinen heeft uw 
onderneming een positieve 
impact? 

 
 
 

 Opleiding, recycling, studiebezoek en uitwisseling van haar leden. 

 Eventueel ook op de toepassing van de statuten en het toezien op de naleving van 
de statuten, van onderlinge en andere reglementen aan de basis voor al haar 
leden. 

 Op haar eigen zelf-financiering door het betalen van contributies, een sociaal deel 
op een vaste tijd door alle leden. 

2.Wat is het business model van 
uw bedrijf? 

Een coöperatieve vereniging met raad van bestuur van de productie en van de 
ontwikkeling van de Kadey (COOPCA/PRODE), wettelijk erkend.  

3.In welke regio is uw bedrijf 
werkzaam? In de regio “Est” (is: oost) in Kameroen. 

4.In welk stadium verkeert uw 
bedrijf? 

In het stadium van herstructurering en vormgeving van de verschillende onderdelen 
(10 maanden oud). 

5.In welke sector is uw bedrijf 
werkzaam? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANDBOUW: 
a) Plantaardige productie: mais, maniok, soja, citrusvruchten, moringa, rijst 
b) Dierlijke productie: gevogelte, varkens, kleine herkauwers, visteelt 
c) Ambachtelijke productie: decoratie, bouw, conservering en opslag 
SECONDAIRE ACTIVITEITEN 
a) Onderwijs, opleidingen, informatieverschaffing, de capaciteiten van de leden 

versterken 
b) De productie veilig stellen of mogelijk maken, de oogst binnen halen, bewerken 

en behandelen en het product en het op de markt brengen. 
c) Het ondersteunen en het onderhandelen over ondersteuning bij 

ontwikkelingspartners ten behoeve van haar leden. 
d) De toepassing van ICT ondersteunen. 

6.Geef meer bijzonderheden 
over het probleem dat uw 
onderneming oplost.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scholing van haar leden in wetgeving, dierlijke, plantaardige en ambachtelijke 
productie, bouw, decoratie en boekhouding op de computer met het oog op het 
realiseren van een ontwikkeling 

 Scholing van jongeren zonder werk in landbouw- en veeteelttechnieken, in 
milieubescherming, met begeleiding en nascholing 

 De cultuuroppervlakken van elk lid vergroten door landbouw van de tweede 
generatie (mechanisatie in het vooruitzicht) 

 Vergroting van de productie van elk lid in de sectoren landbouw, ambachtelijke 
veeteelt door het leren beheersen van cultuurmethodes en cultuur technieken op 
basis van verbeterde zaden 

 Verbetering van intellectuele levenskader van elk lid door verhoging van het 
schoolniveau, studiereizen en uitwisseling, door het verbeteren van de 
woonsituatie, door een verzekering te realiseren voor de gezondheid van mensen, 
dieren en gewassen. Bevordering van de zakenwereld, het leven in een 
gemeenschap, door te sparen en door te lenen en door de solidariteitskas van de 
organisatie.  

 Ontwikkeling van de locatie het creëren van banen en andere formele en informele 
activiteiten (mengvoerders maken, sapverwerking, productie eenheden voor zaden 
en fokdieren in een sociaal-cultureel centrum. 
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 Het opnemen van de leden binnen de activiteiten van de onderneming. Haar 
autonomie bevorderen door het creëren van activiteiten die inkomsten 
opbrengen. 

 Het terugdringen van de uittocht van het platteland door cultuur, maatschappijleer 
en burgerschapskunde. 

 Vergroting van de inkomsten (sociaal kapitaal, spaartegoed en krediet, diverse 
contributies en vooral winstaandelen van elk lid). 

7. Wat is jullie markt  De lokale markt en later import in RCA, Congo, Tsjaad, Gabon en Equatoriaal Guinée.  

8. Hoe groot is de marktkans? 
 
 

De vergroting van de bevolking in onze regio door de massale komst van 
vluchtelingen en NGO’s. De zeer grote vraag naar plantaardige, dierlijke en 
ambachtelijke en bewerkte producten. De deviezen die in omloop zijn.  

9. Help ons uw tot nu toe 
afgelegde traject te 
begrijpen(sleutelinvesteerders
, strategische partners, 
klanten) 

Terugbrengen van het aantal werklozen en de armoede in onze locatie, economische 
en sociale ontwikkeling.  
 
 
 

10. Aantal werknemers 
 

Er zijn momenteel 20 (twintig) leden en nog andere aanvragen tot lidmaatschap in 
afwachting van de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.  

11. Klanten die bediend 
worden/producten die 
verkocht worden 

Producten op het veld (10 ha mais in wording) en contracten voor pré financiering. 
 
 

12. Inkomsten van dit jaar 
 
 
 
 
 

Resultaat van de verschillende bijdragen: 1.755.000 FCFA, als volgt opgebouwd: 
1. Sociaal deel: 1.000.000 FCFA op een geblokkeerde rekening 
2. Spaartegoed en krediet: 475.000 FCFA, heden toegekend aan de leden 460.000 

FCFA 
3. Bedrijf: 215.000 FCFA waarvan 95% gebruikt als kantoorbenodigdheden 
4. Solidariteitsfonds: 65.000 FCFA op rekening 

13. Is er intellectueel eigendom 
dat exclusief is voor jullie 
onderneming? 

 
 
 

Ja, er is exclusief intellectueel eigendom binnen ons bedrijf 
a) Landbouwtechnici (2) 
b) Veeteelttechnici (2) 
c) Banktechnici (2) 
d) Technici in bouw en decoratie (3) 
e) ICT-ers, centrale computer (systeembeheerders) (1) 

14. Wat voor investering zoekt 
u? 

 
 
 

Voor het in het leven roepen van infrastructuur en uitrusting opde gebieden: 
landbouw, veeteelt, ambachtswerk, visteelt, bouw, informatica en decoratie, 
computercentrum (centrale computer). 
Een gegarandeerde investering op de spaar- en kredietrekening en verzekeringen 
voor ziektekosten, dieren en planten. 

15. Hoe is de verwachte timing? 
 

 Deels aan de gang, deels op korte termijn, deels op lange termijn afhankelijk van het 
betreffende terrein.  

16. Waar zal het geld voor 
gebruikt worden? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Om de administratie van de onderneming op te zetten.  

 Voor het creëren van activiteiten die inkomsten genereren 
(landbouwproductie) 

 Voor het functioneren avn de spaar- en kredietkas 

 Voor de ziektekostenverzekering van de leden van de onderneming 

 Voor conservering en opslag 

 Voor het in de markt zetten van de producten 

 Om de werknemers te betalen 

 Voor de opleidingen 
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2. DE PROJECTEN 

 

2.1. Algemeen 

Zoals in voorgaand hoofdstuk beschreven zijn er op dit moment een drietal initiatieven te 
onderkennen bij Stichting Sideon: 

1. Het realiseren van projecten op het gebied van zonne-energie 

2. Het realiseren van waterbronnen 

3. Het verstrekken van micro-krediet 

4. Het realiseren van een computercentrum 

Behoudens de hiervoor genoemde projecten zijn er nog meer initiatieven te onderscheiden. Voor 
een overzicht van deze initiatieven wordt verwezen naar de website van Stichting Sideon, 
www.sideon.org.  

 

2.2. Het realiseren van zonne-energie 

De heer Djimtche heeft vanwege zijn culturele achtergrond een zeer grote binding met Kameroen. 

Bij de diverse bezoeken die de heer Djimtche aan zijn geboorteland heeft gebracht heeft hij 

geconstateerd dat de energievoorziening in Kameroen belemmerend werkt in de groei- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van het land.  

Om deze belemmering weg te nemen heeft de stichting zich ten doen gesteld initiatieven te 

ontplooien om de energievoorziening te verbeteren. Een van de mogelijkheden betreft het realiseren 

van projecten op het gebied van zonne-energie. 

In dit kader heeft de Stichting een vooronderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van zonne-

energie in Kameroen. Uit het door Energy Indeed opgestelde onderzoeksrapport2 zijn de volgende 

conclusies af te leiden: 

 90% van de bevolking in stedelijke gebieden heeft de beschikking over elektriciteit (tegenover 

23% op het platteland). 

 Delen van het elektriciteitsnetwerk valt regelmatig uit, waardoor nog geregeld gebruik wordt 

gemaakt van alternatieve (vervuilende) energiebronnen (w.o. dieselgeneratoren). 

 Door de ligging is Kameroen een aantrekkelijk land voor de opwekking van zonne-energie. 

 In Kameroen zijn een aantal partijen aanwezig die bezig zijn met het realiseren van projecten op 

                                                 
2
 Bijlage 3 “Vooronderzoek zonne-energie Kameroen” 
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het gebied van zonne-energie. 

 Voor de financiering van projecten kunnen verschillende partijen (zowel lokaal als internationaal) 

worden benaderd. 

 De prijzen van zonne-energiesystemen zijn dalend, terwijl er een toenemende druk is om het 

gebruik van fossiele brandstoffen te verlagen. Dit alles maakt dat er steeds meer en betere 

kansen zijn voor het toepassen van zonne-energie in Kameroen. 

 

Algehele conclusie van het vooronderzoek is dat Stichting Sideon een grote bijdrage zou kunnen 

leveren aan het verbeteren en stabiliseren van de energievoorziening, dat er zowel internationaal als 

lokaal steun te vinden is voor dit soort projecten en dat er in Kameroen voldoende voorzieningen 

(financieringsmogelijkheden en toeleveranciers) zijn om een dergelijk project te laten slagen.  

 

Uiteraard dient het vooronderzoek nog verder uitgediept te worden. Hiervoor zijn echter aanvullende 

financiële middelen nodig. Voor een gedetailleerde beschrijving van het vooronderzoek zonne-

energie Kameroen wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

2.3. Het realiseren van waterbronnen (Water is leven) 

De Stichting is samen met Aqua-Etiam een onderzoek gestart naar het realiseren van waterbronnen 

in Kameroen. De realisatie is gericht op het op een goedkope manier bereikbaar maken van schoon 

drinkwater. Een van de initiatieven op dit gebied is het aanbrengen van op zonne-energie werkende 

schoonwaterpompen in rivieren. 

 

Er zijn in dit kader al een aantal proefplaatsingen uitgevoerd en de uitkomsten lijken hoopvol te zijn. 

Ook voor dit project is verder onderzoek noodzakelijk.  

 

2.4. Het verstrekken van microkrediet 

Zoals uit de doelstelling blijkt richt de Stichting zich op het bevorderen van de technische, sociale, 

economische en wetenschappelijke ontwikkeling van duurzame energie en al hetgeen met het 

vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

Ook het verstrekken van microkrediet valt te vatten onder de noemer economische en 

maatschappelijke ontwikkelingen. De Stichting wil namelijk via het verstrekken van microkrediet de 

lokale bevolking in staat stellen om nieuwe initiatieven te ontplooien of bestaande initiatieven verder 

uit te breiden. 
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De financiering richt zich onder meer op het verzorgen van opleidingen, het aanschaffen van 

benodigde hulpmiddelen (computer en machines) of het ondersteunen van boeren bij de aanschaf 

van landbouw of veeteelt producten. 

 

2.5. Het realiseren van project computercentra 

In steeds meer sectoren is de computer een onmisbare factor geworden. Dit geldt zeker ook voor de 

agrarische sector. Of het nu gaat om het opstellen van contracten, het controleren van prijzen of het 

leggen van lokale en internationale contacten, computers zijn cruciaal.  

SIDEON wil met de local partner het project computercentra realiseren om zowel boeren als 

zakenmensen te leren hoe je computers kunt gebruiken in hun segment en hoe ze om moeten gaan 

met computers.  
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3. DE FINANCIERING 

 

3.1. Algemeen 

Voor het realiseren van de hiervoor genoemde projecten en de overige initiatieven van de Stichting 

is geld nodig. Geld voor aanvullend onderzoek, geld voor het verstrekken van kredieten en geld om 

nieuwe initiatieven te ontplooien. 

 

De Stichting wil voor de financiering van deze projecten een beroep doen om particuliere en 

zakelijke giften. Daarnaast zal de Stichting via subsidieverstrekkers (zowel lokaal als internationaal) 

trachten de benodigde financiële middelen te werven. 

 

In dit kader heeft de Stichting een aanzet gemaakt in het verkrijgen van de ANBI-status. Met deze 

status worden de ontvangen giften voor de gevers aftrekbaar voor de belastingen. 
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3.2. Staat van baten en lasten 2012 tot en met 2014 

De activiteiten van de Stichting zijn de afgelopen jaren van beperkte omvang geweest. De inkomsten 

bestonden hoofdzakelijk uit particuliere giften. Met deze giften heeft de Stichting onderzoek gedaan 

naar de economische haalbaarheid van de projecten. De staat van baten en lasten ziet er over de 

periode 20 september 2012 tot en met 31 december 2014 als volgt uit: 

 

 

20-09-2012 
tot en met  

31-12-2014 

 
€ 

 
€ 

    Baten 

   

    Ontvangen giften 

  
9.806 

    Lasten 

   
    Projectkosten 3.357 

  Opstellen onderzoeksrapport 2.774 
  Vliegtickets 760 
  Conferentiekosten 481 
  Oprichtingskosten 463 
  Contributies 96 
  Promotiemateriaal 475 
  Diverse kosten 446 
  

   
8.852 

    Saldo baten en lasten 

  
954 
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3.3. Overzicht benodigde inkomsten en voorgenomen uitgaven 

Op basis van de onderzoeken is vast komen te staan dat de beoogde projecten zowel in 

economische als maatschappelijke zin te realiseren zijn. Teneinde een aanvang te kunnen maken 

heeft het bestuur van de Stichting een begroting opgesteld voor de benodigde inkomsten en de op 

basis van deze inkomsten voorgenomen uitgaven. Deze begroting ziet er als volgt uit: 

 

 

2016 
tot en met  

2020 

 
€ 

 
€ 

    Baten 

   

    Inkomsten uit giften 

  
1.225.500 

    Lasten 

   

    Kosten project “Zonne-energie” 325.000 
  Kosten project “Water / drinken” 250.000 
  Kosten project “Micro Krediet” 170.000   

Kosten project “Computercentra” 160.000 
  Lokale opleidingskosten 80.000 
  Reiskosten 50.000 
  Marketingkosten 25.500 
  Kantoorkosten 45.500 
  Huisvestingskosten 120.000 
  

   
1.225.500 

    Saldo baten en lasten 

  
0 

 

 

 

 


