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Introductie  
De “Stichting Agency for Socio-Economic Advancement”, kortweg door ons Agensea genoemd, maakt 
deel uit van een wereldwijd netwerk van zusterorganisaties die – vanuit de visie van universele 
participatie – ontwikkelingsprojecten ondersteunen die door de bevolking zelf worden gedragen. De 
afgelopen jaren heeft Agensea zich vooral gericht op projecten op het gebied van onderwijs, 
aangezien dit een krachtige manier is om een samenleving duurzaam te ontwikkelen. Sinds 2012 
heeft Agensea een langlopend project geadopteerd in Honduras, het SAT- project van de Bayán 
Association.  
 
Bayán Association Honduras  
De Asociacón Bayán is een niet-gouvernementele organisatie die in 1986 is opgericht met het doel 
een ziekenhuis op te zetten in het noorden van Honduras. Toen dit ziekenhuis een paar jaar 
operationeel was, realiseerde de organisatie zich dat preventie nog belangrijker was. Op zoek naar 
een goede methode om de gemeenschap in staat te stellen ziektes te voorkomen, stuitte men op het 
Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT, onderwijssysteem onder begeleiding van een tutor) van 
FUNDAEC in Colombia. De Bayán Association is een samenwerking met FUNDAEC aangegaan en 
heeft dit programma vertaald naar de sociale werkelijkheid van Honduras en in de loop van de jaren 
over meer dan 800 dorpen in vooral het noorden en westen van het land uitgerold. Doel Bayán 
Inmiddels is het SAT-project van Bayán uitgegroeid tot een prachtig middelbaar onderwijsprogramma 
voor het platteland van Honduras. In 2015 is het programma uitgebreid met 60 dorpen. In alle 
gevallen start een nieuw centrum op verzoek van het dorp zelf. De bevolking brengt zelf grond, een 
onderwijslocatie en deelnemers in. De tutor of begeleider komt meestal uit een naburig dorp of uit 
het dorp zelf, en is in de regel iemand die het programma zelf ook doorlopen heeft. De bevolking 
geeft zelf aan welke leer- of ontwikkeldoelen zij hebben. Gedurende de circa drie jaar – of iets langer, 
als men daartoe besluit – leren de deelnemers in eigen tempo datgene waar de gemeenschap 
behoefte aan heeft. Zij leren het dus niet voor hun eigen carrière, of voor een leven in de stad, maar 
voor de ontwikkeling van de gemeenschap. En ze leren niet alleen de theorie, maar ook de praktijk. 
Nieuwe kennis wordt meteen toegepast voor de werkelijke verbetering van het leven van de 
gemeenschap. Het programma combineert onderwijs met ondernemerschap, in een voortdurende 
cyclus van onderzoek, analyse, overleg met alle betrokkenen, kennis verwerven en kennis delen en 
directe toepassing. Zo verbeteren de leefomstandigheden van het dorp merkbaar en neemt de 
onderlinge samenwerking en samenhang toe. Leerlingen uit het SAT-programma kunnen 
doorstromen naar de universiteit. Vanwege hun uitstekende onderzoeks- en leervaardigheden, en 
hun intrinsieke motivatie, presteren zij daar bovengemiddeld. De meesten blijven echter in hun eigen 
dorp om hun kennis toe te passen binnen hun eigen gemeenschap.  
 
Doel  
De Stichting Agensea richtte zich de afgelopen en zal zich de komende jaren richten op de 
fondsenwerving voor het SAT-programma van Bayán binnen de Nederlands samenleving. Het SAT-
programma heeft geld voor lopende onkosten nodig zoals lesmaterialen, basis werkmaterialen en 
transportkosten van de ervaren tutors (begeleiders). De uren van de tutors worden vergoed door het 
ministerie van Onderwijs van Honduras. De tutors in een bepaald gebied komen ook regelmatig 
samen om ervaringen uit te wisselen van elkaar te leren. Deze kosten worden niet door het 
ministerie gedekt.  
  
  



Activiteiten van het bestuur in 2018 
Algemeen  

- In 2018 heeft het bestuur van de Stichting regelmatig te vergaderd en is zij begonnen de 
noodzakelijke administratieve zaken op orde te brengen Na enkele jaren onderbezet te zijn 
geweest door vertrek van bestuursleden. Alle jaarverslagen en jaarrekeningen zijn opgesteld 
en/of bijgewerkt sinds 2015 en op de website geplaatst. Dit was mede noodzakelijk om de 
ANBI-status te kunnen blijven behouden na enkele opmerkingen en kanttekeningen die de 
belastingdienst had geplaatst in 2017. Een status die niet onbelangrijk is om de 
doelstellingen van de Stichting te kunnen blijven realiseren.  

- Het bestuur is het jaar 2018 in voltallige en actieve bezetting gestart. Tevens is zij vol 
enthousiasme aan de slag gegaan om de Stichting de stichting Bayán in Honduras verder 
financieel te kunnen ondersteunen in de toekomst.  

- Er is een beleidsplan 2018 opgesteld aan de hand waarvan is gewerkt.  
- De contacten met de Stichting in Honduras zijn in 2018 aangehaald door de penningmeester. 

Dit moet echter zijn vervolg krijgen in 2019. Tevens wenst het bestuur nieuw 
informatiemateriaal te ontvangen vanuit Honduras. De geactualiseerde website van de 
stichting Bayán is wel gedeeld op de website van Agensea. 

- Actualisatie van de website: Een bevriende organisatie (De Poort) is bereid ons te faciliteren. 
Er is een begin gemaakt met het produceren van content.  

- Er is in 2018 nog niet verder gewerkt aan nieuw voorlichtingsmateriaal voor de Stichting en 
haar project. 

- In 2018 is besloten om de rekening bij de ABN-AMRO op te zeggen en een rekening te 
openen voor haar doeleinden bij de Triodos Bank. Dit past ook beter bij de doelstellingen van 
de Stichting. De overdracht is relatief soepel verlopen nadat het huidige bestuur toegang had 
gekregen tot haar rekening bij de ABNAMRO. Dit laatste heeft echter ruim een half jaar 
gekost. Ondertussen hebben alle donateurs een informatieve brief over de Stichting 
ontvangen. De brief had tot doel om de donateurs te laten weten dat de Stichting haar 
werkzaamheden weer heeft opgepakt en van plan is om zich breder in te gaan zetten.  

- Er is geld beschikbaar voor Bayán, maar nog niet overgemaakt. 
- De contacten met de Nationale Geestelijke Raad zijn aangehaald. Er heeft via skype ook een 

gezamenlijk overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de Raad over de stand 
van zaken en de onderlinge verhoudingen van de NGR en de Stichting Agensea.   

- De verslagen van de vergaderingen worden gedeeld met de NGR. 
- Er zijn drie bijdragen van  Agensea verschenen in Bahai Berichten. De bahá’í-gemeenschap 

vormt de binnenste cirkel van onze kring van geïnteresseerden. 
- De invoering van de AVG, een Europese richtlijn voor bescherming van persoonsgegevens is 

besproken en hierover is informatie bekend gemaakt aan de donateurs.  
 
  



Functioneren van het bestuur van de stichting   
Samenstelling: 
De volgende personen hebben Agensea dit jaar gediend: Sylvia Karlsson-Vinkhuyzen voorzitter. Myra 
Koomen als secretaris en Onno Vinkhuyzen als penningmeester. Alle leden van het bestuur zijn 
onbezoldigd. Onkosten worden vergoed door de Bahá’í- gemeenschap Nederland; donaties gaan 
volledig naar het SAT-project van Bayán.  
Vergaderingen:  
Het bestuur heeft in 2018 8 keer vergaderd. De vergaderingen vinden hoofdzakelijk plaats via Skype 
vanwege de spreiding in woongebied van de verschillende bestuursleden. Indien mogelijk worden 
bezoekjes aan de regio gecombineerd met een vergadering ter plaatse thuis bij het bestuur. Van de 
vergaderingen wordt een verslag gemaakt door de secretaris en er wordt een aktiepuntenlijst bij 
gehouden.  
 
Doelstellingen voor 2019 

- Het ambassadeursnetwerk zal meer aandacht krijgen in 2019.  
- De website zal zijn definitieve vorm krijgen in 2019. 
- De jaarvergadering vindt plaats in april 2019. 
- Promotiemateriaal ontwikkelen. 
- Blijvende aandacht voor de donateurs. 
- Nadenken over verbreden netwerk om donaties te ontvangen van buiten de Bahá’í-

gemeenschap. 
 


