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Stichting Vision AfriKa Europe - Onze impact in 2015
Wat is Vision AfriKa Europe?
Vision AfriKa bestaat dit jaar alweer 12 jaar. We zijn enorm trots en dankbaar dat de stafleden in Zuid
Afrika hun goede werk in 2016 kunnen uitbreiden en verbeteren mede dankzij alle steun die we
krijgen van onze leden, sponsoren en vrijwilligers!
Afgelopen jaar zijn er belangrijke beslissingen genomen over de focus en doelgroep van Vision AfriKa.
Vision AfriKa gaat zich steeds meer richten op de kansen van jongeren in het onderwijs. Volgens ons
een goede keuze omdat prestaties in het onderwijs grote invloed hebben op de toekomst van de
jongeren. Daarnaast blijft er natuurlijk veel aandacht voor persoonlijke vaardigheden en voor de
uitdagingen die het leven in Kayamandi met zich mee brengt.
In 2016 zal Vision AfriKa zich onvermoeibaar blijven inzetten voor de toekomst van de jongeren uit
Kayamandi. We zullen extra inzetten op het volgen van oud Vision AfriKa deelnemers. Zo kunnen we
het programma beter evalueren en kunnen we deze groep nog beter inzetten als rolmodel en als
ondersteuning van het programma.
Onze missie is om jongeren uit townships in Zuid Afrika te ondersteunen het beste uit henzelf te
halen, gedreven vanuit hun eigen dromen. Het kerndoel van Vision AfriKa Europe is daarom om de
Zuid Afrikaanse stichting Vision AfriKa te ondersteunen in de breedste zin des woord, hoewel met
een focus op fondsenwerving. Wij willen daarnaast een genuanceerd, realistisch en hoopvol beeld
schetsen van Kayamandi en Zuid Afrika, waarin verschillen maar juist ook overeenkomsten tussen
mensen van daar en hier belicht worden. Door verschillende perspectieven te belichten tijdens
publieke evenementen en in onze communicatie proberen we gesprekken en debatten aan te
zwengelen. Dit gebeurt vooral via de Visionary Club. Structurele donateurs zijn lid van de Visionary
Club en deze leden worden voor onze evenementen uitgenodigd.
Financiële ondersteuning
In 2015 is de sponsorcommissie gestart. Het doel van de sponsorcommissie is om bedrijven financieel
aan Vision AfriKa te verbinden. Zo hopen wij een aanvullende structurele financiële bijdrage te
kunnen leveren aan de Zuid Afrikaanse stichting. Ook hebben we in 2015 verschillende
verdienmodellen uitgeprobeerd tijdens de evenementen. Op deze evenementen hebben we een
aantal nieuwe leden geworven. In 2016 willen we de geleerde lessen met betrekking tot deze
verdienmodellen in de praktijk brengen zodat we de financiële ondersteuning die we bieden kunnen
onderhouden en uitbouwen.
Waar gaat het geld naartoe?
De financiële bijdrage van Vision AfriKa Europe ondersteunt onder andere de volgende projecten van
Vision AfriKa Zuid Afrika:


Education programmes: In 2015 is de lagere school van Vision AfriKa gestart. Dit is de eerste
keer dat Vision AfriKa regulier onderwijs aanbiedt. Het programma werd succesvol
ontvangen en in 2016 breidt de school uit met een tweede klas.



Staff Development Programme: In 2015 is er wederom veel aandacht besteed aan het
opleiden en vergroten van de vaardigheden van de lokale stafleden van Vision AfriKa. In Zuid
Afrika hebben ze hiervoor diverse programma’s gevolgd. We zijn trots dat vier van de
stafleden van Vision AfriKa oud-leerlingen zijn die zich nu willen inzetten voor de volgende
generatie. In samenwerking met de Rotary Barendrecht faciliteren wij vanuit Nederland
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online coaching voor de stafleden. Wij hebben hier eind 2015 een start mee gemaakt, en
kijken uit naar het vervolg in 2016.


Positive Parenting Programme: Ook in 2015 zijn dankzij Ankie van ’t Hoff verschillende
sessies georganiseerd door Vision AfriKa voor de ouders van kinderen uit onze programma’s.
Vanuit andere organisaties krijgen wij ook vragen om hun ouders te helpen door goede
verhalen die ‘onze’ ouders vertellen in Kayamandi. In het nieuwe jaar is zelfs een nieuwe
functie in het leven geroepen met het doel om ouders (en de community) steeds meer en
beter te betrekken bij de programma’s, en daarmee bij de toekomst van hun kinderen.
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De Stichting & Vision AfriKa in 2015
Positie - Voor welke uitdagingen staan we?
 Extreme externe ontwikkelingen op het gebied van migratie en veiligheid maken de context
waarin Vision AfriKa zich moet profileren complex. Betrokkenheid van potentiele leden voor
Vision AfriKa Europe gaat mogelijk eerder uit naar organisaties die zich inzetten voor
vluchtelingen, vrede en veiligheid.
 Vision AfriKa draait op relatief jonge vrijwilligers met fulltime banen. Daaruit volgend behoren
ook de leden van Vision AfriKa overwegend tot deze leeftijdscategorie. Het werken met
vrijwilligers is een bewuste keuze maar kent in ons geval het risico dat het werk voor Vision
AfriKa soms niet past in de drukke agenda’s.
 Strategische keuzes; de eerste jaren heeft het bestuur met haar vrijwilligers vooral ingezet op
het creëren van bekendheid en het opbouwen van een sociaal netwerk. Vanaf eind 2015
kiezen we er echter bewust voor om mensen meer (financieel) aan ons te binden. In 2016
willen we de mogelijkheden gaan onderzoeken om het aantrekkelijker te maken een
structurele financiële bijdrage te leveren.
Belofte - Waar staan en gaan we voor?
 Wij willen maatschappelijk impact hebben. We geloven dat dit kan omdat positieve
maatschappelijke bijdragen, hoe klein ook, zichzelf kunnen versterken om ook in een groter
geheel en in de toekomst door te klinken. Wij willen er aan bijdragen dat elders soortgelijke
initiatieven ontstaan.
 In Zuid-Afrika willen we de stichting in Zuid Afrika ondersteunen in de breedste zin van het
woord. De in Europa geworven fondsen dragen bij aan de professionalisering en gedegen
uitbreiding van de organisatie in Zuid-Afrika.
 In Nederland willen wij een genuanceerd, realistisch en hoopvol beeld schetsen over
Kayamandi en Zuid Afrika. We zo veel mogelijk mensen betrekken bij en bewust maken van de
situatie waarin Vision AfriKa opereert en het goede werk van de stichting.
Resultaat - Wat bereiken we?
 Als Stichting Vision AfriKa Europe ondersteunen wij de Zuid-Afrikaanse stichting met het
mogelijk maken van de diverse programma’s. Sinds de start van 2015 beschikt Vision AfriKa
over programma’s voor kinderen van 2 tot 22 jaar, zowel in het formele (lagere school) als
informele onderwijs. Vision AfriKa biedt jongeren uit een kansarme omgeving een stimulerende
omgeving waarin ze het beste uit zichzelf kunnen halen - maar dit moeten zij uiteindelijk wel
zelf doen.
 In 2015 heeft Stichting Vision AfriKa Europe aanvullende fondsen gegenereerd voor het laatste
jaar van het High School Programme en het Positive Parenting Programme. En de Stichting
heeft een start gemaakt met het organiseren en vormgeven van online coaching van de
stafleden vanuit Nederland binnen het Staff Development Programme.
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Missie & Visie
Stichting Vision AfriKa Europe is ervan overtuigd dat er veel meer in mensen zit dan zijzelf vaak
denken. Vanuit die visie werken wij dan ook. Daarnaast vertrouwen wij op de kracht van de groep: de
juiste sociale omgeving kan een individu stimuleren het beste uit zichzelf te halen ook of misschien
juist in moeilijke omstandigheden. Onze missie is om jongeren uit townships in Zuid-Afrika te
ondersteunen in die zoektocht.

Letter from one of our Vision AfriKa participants who recently graduated after successfully completing
a BSc in Dietetics (d.d. 31 December 2015).
“I am writing to you today to express my greatest gratitude and appreciation for all your support
throughout my school and university years.
Wow looking back i am mind blown at all the challenges, failures and successes that i have encountered
through out these years and the amount of support and nurturing i got from this program deserves all the
acknowledgement i can give.
VisionAfriKa, you found me when i was just a baby bursting with potential that some people failed to see.
You somehow saw right through all the baby face and saw the light in me, its funny because even I never
new it was there.
You have taken me under your wing from there on and taught me to talk literally. I came from a family
and a society that silenced all my cries and convinced me never to cry or try talk because i speak "baby"
and no one understands baby language. You however taught me to speak my baby language with pride
and confidence and showed me that it matters to be heard and what i have to say does hold something
(whatever it may be). In a very very subtly manner you introduced me to a Father of all fathers, a friend
greater than any, Yahweh.
For this I say thank you!
I developed dreams birthing visions, goals, altering my moral and value system.
I was full rehabilitated through your never ending opportunities for me to grow and learn. I progressed
from infancy to what i am today an adult and all your help and invitation to call out for anything was
unceasing. Exactly how parents do it if you ask me! I underwent growth in all developmental entities:
spiritual, emotional and mental (intellect).Its however not yet the end but is the beginning as i am still to
progress to the next developmental stages of life ( to which i say take as loooong and slooow as you want
before you come, i am not rushing anywhere :D)...
For this i say again to you thank you!
The 8th of December 2015 marked as the greatest day of my life yet, on this day i was acknowledge by
Stellenbosch university as having completed my honors' degree in Bsc Dietetics in accord to required
standards. I am now a qualified Dietitian….
Thus this is the beginning for me to do one of the things i have always worked towards; building a home
for my family and being the light that i believe i am called to be.
For all this i say yet again thank you!
Keep inspiring, grooming and establishing potentials and nurture them to blossom just like you have been
doing.
I am sending many blessing your way for growth as a program and for your star to shine ever so bright in
Kayamandi. Kayamandi is indeed a blessed community to have Vision AfriKa.
Kind regards
Abongile”
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Communicatie
De communicatie vanuit Vision AfriKa Europe heeft als doel leden en geïnteresseerden te betrekken
bij Vision AfriKa en inzichtelijk te maken hoe donaties worden besteed. Via e-mails, nieuwsbrieven en
social media houdt de commissie de leden en geïnteresseerden op de hoogte van ontwikkelingen
binnen Vision AfriKa en binnen Vision AfriKa Europe en wordt een platform geboden voor informatie
over de Zuid Afrikaanse context voor iedereen die dat interessant vindt.
Vision AfriKa Europe kent verschillende doelgroepen bij de communicatie, namelijk Visionary Club
members, Grote sponsoren, Kleine(re) sponsoren en Eenmalige sponsoren, en Geïnteresseerden. Zij
worden passend op de hoogte gebracht en gehouden. Momenteel worden de volgende middelen
ingezet bij de communicatie.
 Nieuwsbrieven EUROPE - De nieuwsbrieven vormen de belangrijkste bron van informatie
voor alle betrokkenen rondom Vision AfriKa Europe. Het betreft informatie over lopende
zaken, nieuwe projecten, etc. maar moet ook informatie geven over de stafleden in ZuidAfrika, en een inkijkje geven in de Zuid-Afrikaanse organisatie. De nieuwsbrieven komen op
regelmatige basis uit.
 Nieuwsbrieven SA - Vanuit Zuid-Afrika wordt maandelijks een nieuwsbrief gestuurd naar
iedereen die zich heeft aangemeld via de site en naar de Visionary club leden van Vision
AfriKa Europe. De nieuwsbrief bevat een samenvatting van news items die zijn geplaatst op
de website.
 Website - De website wordt in de basis verzorgd door de Zuid-Afrikaanse organisatie. Vanuit
Nederland levert de stichting actuele berichten aan over donaties of evenementen in
Nederland.
 Facebook - Belangrijk bij Facebook is om mensen op een leuke manier bij Vision AfriKa
Europe te betrekken en weetjes en foto’s ook vanuit Zuid-Afrika te delen.
 Email/persoonlijk contact - Persoonlijke feedback en bedankjes geven aan sponsoren vinden
we van belang. De vorm hangt hierbij af van de hoogte van het bedrag. Ook kunnen
betrokkenen het bestuur altijd bereiken via europe@visionafrika.com en persoonlijke
emailadressen met aanvullende vragen, opmerkingen en ideeën.
 Evenementen - Tijdens de evenementen worden de aanwezigen bijgepraat over de
ontwikkelingen van de afgelopen maanden in Zuid-Afrika. En altijd een korte inleiding over
het werk Vision AfriKa in Zuid-Afrika.
Belangrijk is dat alle middelen bijdragen aan een totaalplaatje. Samen kunnen de middelen de
boodschap en bekendheid versterken. Vanaf 2016 wil de stichting werken met een
communicatiecommissie die de verschillende communicatiekanalen beter gaat benutten en invulling
gaat geven aan het communicatieplan.
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Bijdragen & Donateurs in 2015


Ankie van ’t Hoff - Dankzij Ankie van ’t Hoff kunnen wij ieder jaar een steeds beter op de
behoeften aansluitende oudercursus organiseren. In deze cursus staan de ouders onder
begeleiding bij de problemen waar ze tegenaan lopen bij het opvoeden van hun kinderen en
leren daar op een goede en constructieve manier mee om te gaan.



Rotary Barendrecht - Het langstaande voornemen van de Rotaryclub Barendrecht om hun
bijdrage een ‘vocational’ insteek te geven, dus een meer praktische invulling, heeft eind 2015
eindelijk vorm gekregen. De Rotarians zijn op basis van hun expertise gekoppeld aan een
staflid in Zuid-Afrika met een specifieke ‘hulpvraag’. In 2015 hebben kennismakingsgesprekken
via Skype plaatsgevonden. En vanaf het nieuwe jaar is het aan de duo’s om de online coaching
concrete invulling te geven.



Familie Berkhout - Van de familie Berkhout ontving Vision AfriKa Europe een wederom mooie
geldelijk bijdrage, de tweede van de toegezegde 5 jaar in de vorm van een periodieke
schenking. Frank en Margriet staan ons bovendien altijd met raad, daad en aanwezigheid bij.



Visionary Club - Onze Visionary Club blijft uitbreiden met enthousiastelingen waarmee een
steeds sterkere structurele basis vormen voor de fondsen voor Zuid-Afrika. De Visionary Club is
een netwerk van geïnteresseerden die een bijdrage willen leveren aan het werk van de ZuidAfrikaanse organisatie Vision AfriKa en tegelijkertijd leuke mensen willen leren kennen. Het
jaar 2015 kende drie evenementen, namelijk een pubquiz in januari, een bijpraatborrel in juni
en een muzikale swingavond in november. Alledrie de avonden werden bezocht door onze
leden en geïnteresseerden. De laatste avond behaalden we zelfs een recordaantal bezoekers.
Komend jaar willen we wederom inspirerende evenementen neerzetten en hopen we nog
meer nieuwe leden te mogen verwelkomen!



Donaties
o Verjaardagscadeau Gijs Berkhout - Voor zijn 30ste verjaardag vroeg Gijs heel attent zijn
vrienden een donatie over te maken naar Vision AfriKa in plaats van een cadeau voor
hemzelf. Sommige vrienden kozen ervoor hem toch een bijzonder persoonlijk cadeau te
geven en een aantal vrienden doneerde een mooi bedrag.
o Donaties van aanwezigen tijdens Visionary Club evenementen en overige spontane
donaties. Ook dit jaar hebben collega’s, vrienden en kennissen uit het groeiende
Visionary Club netwerk weer spontane, algemene donaties gedaan.
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Financieel jaarverslag
Introductie
Het bestuur streeft er naar de financiële verslaggeving van de Stichting zo transparant en inzichtelijk
mogelijk weer te geven. Daarom is onze verslaggeving gemodelleerd naar de standaarden als gezet
door Richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen1. Hierdoor is de verslaggeving breed van opzet
- breder dan strikt noodzakelijk gezien de huidige activiteiten. Echter, de voordelen zijn dat de
verslaggeving hierdoor beter vergelijkbaar is met die van andere goede doelen / instellingen en
geschikt is voor mogelijke groei in de toekomst.
De oprichting van Stichting Vision Afrika Europe vond plaats op 3 januari 2012. Het boekjaar van de
Stichting valt samen met het kalenderjaar, waarmee 2015 het vierde boekjaar was. De verslaggeving
vindt plaats in euro’s.
Financieel beleid
Kosten
De Stichting streeft er naar kostenefficiënt te opereren. Dit betekent dat zij de uitgaven aan beheer
en administratie, maar ook de uitgaven aan fondswerving, zo klein mogelijk wil houden ten opzichte
van de baten. Een richtlijn hiervoor zou de die van het Centraal Bureau Fondswerving kunnen zijn:
De kosten voor de fondsenwerving uitgedrukt als percentage van de baten uit eigen
fondsenwerving in enig jaar, bedragen over een periode van drie achtereenvolgende jaren
gemiddeld niet meer dan 25% van de baten uit eigen fondsenwerving. De berekening van het in
de vorige zin bedoelde gemiddelde percentage geldt vanaf het derde jaar van het bestaan van de
fondsenwervende instelling.2
De Stichting streeft ernaar ver onder deze norm te blijven. Ook in 2015 is haar dat gelukt: de
operationele kosten (uitgaven aan fondswerving samen met uitgaven aan beheer en administratie)
besloegen minder dan 4,2% van de totale baten (en hetzelfde als percentage van de baten uit eigen
fondswerving).
Vrijwilligers
De bestuurders van de Stichting zetten zich in op vrijwillige basis. Dit betekent dat zij géén geldelijke
beloning ontvangen. Gemaakte onkosten die zij ten bate van de Stichting maken kunnen wel, in
redelijkheid, worden gedeclareerd. Voorbeelden hiervan zijn voorgeschoten facturen of gemaakte
administratieve kosten zoals verzendkosten van post.
Reserves & fondsen
De Stichting hanteert Reserves en Fondsen op de manier zoals beschreven in de Richtlijn 650 voor
Fondsenwervende Instellingen. Dit betekent dat een “Reserve” een deel is van het eigen vermogen
dat wordt aangehouden voor een doel dat door het bestuur van de Stichting is bepaald. Een “Fonds”
is een deel van het eigen vermogen waarvan het doel door derden (namelijk donateurs) is bepaald.
De Stichting heeft met betrekking tot de Reserves het volgende beleid.
- De Continuiteitsreserve dient om lopende kosten voor 1 jaar te kunnen dekken (denk aan
beheer- en administratiekosten zoals bankkosten) in het geval de baten in dat jaar
tegenvallen. De Stichting streeft ernaar deze Continuiteitsreserve op een laag doch adequaat
niveau te houden.
- De Algemene Reserve dient ter verzameling van alle donaties die geen specifieke
bestemming hebben meegekregen van donateurs. In plaats daarvan zijn deze gelden
algemeen ter ondersteuning van Vision AfriKa bedoeld en worden periodiek naar de Zuid
Afrikaanse foundation overgemaakt. Dit gebeurt enkel en altijd na goed overleg met het
1
2

RJ-Uiting 2011-1: 'Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen (aangepast 2011)', Raad voor de Jaarverslaggeving
Reglement CBF-Keur, versienummer 18, uitgiftedatum januari 2012, pagina 14
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management in Zuid Afrika en op basis van een bestuursbesluit van de Stichting. Eventueel
geeft het bestuur nog een specifieke bestemming mee.
De Stichting heeft het volgende beleid met betrekking tot de Fondsen:
- Fondsen worden in het leven worden geroepen door middel van een bestuursbesluit als
gevolg van donaties waar donateurs een specifieke bestemming aan hebben gegeven.
- Het bestuur zal vervolgens het geld overmaken aan de Zuid Afrikaanse foundation op het
moment dat zij er van overtuigd is dat het geld goed besteed zal worden aan het voorziene
doel (bijvoorbeeld door vooraf een bestedingsplan te vragen en dit achteraf te controleren).
Vervolgens blijft het bestuur in contact met Zuid Afrika over de voortgang van het specifieke
project dat met de donatie wordt ondersteund en brengt zij daarover verslag uit naar de
oorspronkelijke donateur(s).
Liquide middelen & beleggingsbeleid
De Stichting heeft sinds het derde kwartaal van 2012 een betaalrekening en een spaarrekening bij
Triodos Bank (voor rekeninggegevens, zie het Bestuursverslag). De Stichting houdt al haar liquide
middelen aan op deze bankrekeningen. De Stichting heeft géén beleggingen.
Samenvattende Kerncijfers en Ratio’s
Een aantal pagina’s verder vindt u de volledige Balansrekening en Staat van Baten & Lasten van
boekjaar 2015. Eerst volgt een aantal korte overzichten waarin de kerncijfers en ratio’s over het
boekjaar zijn weergegeven.
Het saldo baten & lasten over 2015 is negatief en daarmee is het balanstotaal van de Stichting eind
2015 gedaald ten opzichte van eind 2014. De Stichting heeft geen specifieke doelstellingen wat deze
cijfers betreft. Van belang zijn enkel:
1. Dat door de Nederlandse Stichting verzamelde donaties bij Vision AfriKa in Zuid AfriKa goed
terecht komen, zowel algemene als bestemde (‘geoormerkte’) donaties.
2. Dat de continuïteit van de Nederlandse Stichting Vision AfriKa Europe gewaarborgd blijft, en
de Stichting waar mogelijk groeit, opdat de Nederlandse stichting ook in de toekomst de Zuid
Afrikaanse activiteiten kan blijven steunen.
Het bestuur is van mening dat bovenstaande doelen in 2015 zijn waargemaakt en kijkt met
vertrouwen naar de toekomst.
HERKOMST BATEN TIJDENS BOEKJAAR

2015 (jaareinde)

Donaties (vast, algemeen)
Donaties (incidenteel, bestemd)
Donaties (incidenteel, algemeen)
Verkoop promotieartikelen
Baten uit eigen fondswerving

3.730,00
5.500,00
1.175,20
0,00

Donaties uit acties van derden (incidenteel, algemeen)
Baten uit acties van derden
Bedrijfsdonaties
Rentebaten
Overige baten
Totaal baten

2014 (jaareinde)
3.217,00
20.991,74
2.750,59
0,00

10.405,20
0,00

1.000,00
5.000,00
746,05
50,00
26.959,33

1.500,00
0,00

50,00
27,21

0,00
14.670,31
30,00
500,00

0,00

543,60

10.405,20

29.002,93

15.200,31
7.254,91

0,00
0,00
0,00

77,21

2012 (jaareinde)

6.796,05

1.500,00
500,00
43,60
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2013 (jaareinde)

7.254,91
0,00
0,00

6.796,05

22.455,22

BESTEDING BATEN TIJDENS BOEKJAAR

2015 (jaareinde)

Totaal baten

2014 (jaareinde)

10.482,41

Uitgaven aan fondswerving
als % van totale baten

Uitgaven beheer en administratie
als % van totale baten

Uitgaven aan doelstellingen
als % van totale baten

Saldo Baten & Lasten

29.002,93

2012 (jaareinde)

6.796,05

22.455,22

300,00

542,10

0,00

444,73

2,86%

1,87%

0,00%

1,98%

141,04

132,02

93,81

58,34

1,35%

0,46%

1,38%

0,26%

20.378,37

13.113,37

14.670,32

6.124,91

194,41%

45,21%

215,87%

-10.337,00
als % van totale baten

2013 (jaareinde)

-98,61%

27,28%

15.215,44

-7.968,08

15.827,24

52,46%

-117,25%

70,48%

BALANSRATIO's 2015 (jaareinde)
Omschrijving

Reserve & Fondsen ratio
Reserves ratio
Fondsen Ratio
Schulden ratio

100,0%
60,7%
39,3%
0,0%

(Reserves + Fondsen ) / Balanstotaal
Reserves / Balanstotaal
Fondsen / Balanstotaal
Schulden / Balanstotaal

BATEN-LASTEN-RATIO's 2015
Omschrijving

Eigen fondswerving ratio
Fondswerving van derden ratio
Operationele kosten ratio
Administratiekosten ratio
Kosten fondswerving ratio

100,0%
0,0%
4,2%
1,3%
2,9%

(Baten uit eigen fondswerving + Overige baten ) / totale baten
Baten uit acties van derden / totale baten
(uitgaven beheer & administratie + uitgaven aan fondswerving) / totale baten
uitgaven beheer & administratie / totale baten
uitgaven aan fondswerving / totale baten
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BALANS - STICHTING VISION AFRIKA EUROPE
ACTIVA

2015 (jaareinde)

Liquide Middelen
Betaalrekening Triodos
Spaarrekening Triodos

2014 (jaareinde)

758,28
11.979,32

Liquide Middelen (totaal)
Overige Vlottende Activa
Beleggingen/effecten
Debiteuren Algemeen (vorderingen)
Debiteuren Toegezegde donaties
Overige vlottende activa
Overige Vlottende Activa (totaal)
Vaste Activa
Materiele vaste activa
Immateriele vaste activa
Financiele vaste activa
Vaste Activa (totaal)

12.737,60

5441,59
2417,57
23.074,60

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.827,24
0,00
15.827,24

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

12.737,60

23.074,60

7.859,16

2015 (jaareinde)

2012 (jaareinde)

7.859,16

0,00

0,00
0,00
0,00

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

6.736,00
16.338,60

2013 (jaareinde)

2014 (jaareinde)

2013 (jaareinde)

0,00
15.827,24

2012 (jaareinde)

EIGEN VERMOGEN (Reserves & Fondsen)
Reserves
Continuiteitsreserve
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Algemene reserve voor Vision AfriKa

Reserves (totaal)
Fondsen
Ouderfonds (Bestemmingsfonds 1)
Fonds Group 12 Kayamandi (Bestemmingsfonds 2)
Overige bestemde fondsen (Bestemmingsfonds 3)

200,00
0,00
0,00
7.537,60

200,00
0,00
0,00
9.996,23

7.737,60

10.196,23

5.000,00
0,00
0,00

Fondsen (totaal)

100,00
0,00
0,00
2759,17

7.500,00
5.113,37
265,00

5.000,00

100,00
0,00
0,00
1.056,93

2.859,17
5000,00
0,00

12.878,37

1.156,93
5.000,00
9.670,31

5.000,00

14.670,31

VREEMD VERMOGEN (Schulden/verplichtingen)
Kortlopende Schulden
Schulden/Crediteuren (kortlopend)
Toegezegd aan doelstellingen (kortlopend, algemeen)
Toegezegd aan doelstellingen (kortlopend, bestemd)
Kortlopende schulden (totaal)
Langlopende Schulden
Schulden/Crediteuren (langlopend)
Toegezegdaan doelstellingen (langlopend, algemeen)
Toegezegd aan doelstellingen (langlopend, bestemd)
Langlopende Schulden (totaal)
TOTAAL PASSIVA

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.737,60

23.074,60

7.859,17

15.827,24

11

Toelichting Balans
Activa: Liquide Middelen
De Stichting heeft een betaalrekening en een spaarrekening bij Triodos Bank. Einde boekjaar 2015 is
het saldo op deze twee bankrekeningen samen 12.737,60 euro.
Activa: Overige Vlottende Activa
De Stichting heeft einde boekjaar 2015 geen overige vlottende activa.
Activa: Vaste Activa
De Stichting heeft einde boekjaar 2015 geen vaste activa.
Passiva: Reserves
De continuïteitsreserve dient om wanneer (om welke reden ook) er gedurende één boekjaar geen
baten zijn, er genoeg in kas is om de minimale kosten voor het in stand houden van de Stichting te
kunnen voldoen. De verwachte jaarlijkse minimale kosten zijn hoofdzakelijk het gevolg van
bankkosten (abonnement- en incassokosten). Er is 200 euro in deze reserve opgenomen.
De Algemene Reserve voor Vision AfriKa is dat deel van alle geworven fondsen dat voor algemene
doeleinden ten goede aan Vision AfriKa (Zuid-Afrika) kan worden gebruikt, eventueel nader te
bepalen door het bestuur van de Stichting. Dit deel van de geworven donaties heeft namelijk geen
specifieke bestemming meegekregen zoals bij een fonds. Uiteraard is de intentie om de middelen die
in de Algemene Reserve voor Vision Afrika zijn geboekt op een door het bestuur geschikt geacht
moment te doneren aan Vision Afrika (Zuid-Afrika). In 2015 is deze Algemene Reserve afgenomen ten
opzichte van de stand van einde boekjaar 2014. De aangroei van de algemene reserve dankzij
donaties gedurende 2014 bedroeg 4.955,20 euro. Daar tegenover staat dat in 2015 voor een groter
bedrag, namelijk 7.000,- euro, door de Stichting aan de Zuid Afrikaanse Foundation uit deze
Algemene Reserve is gedoneerd. Het bestuur heeft aan deze donatie als bestemming meegegeven:
het Grade 12 programma.
Passiva: Fondsen
Een Fonds is een deel van het eigen vermogen waarvan het doel door derden is bepaald, namelijk
door de donateur van het geld, en niet door het bestuur van de Stichting. De Stichting kent eind 2015
drie fondsen.
Het eerste fonds is het ‘Ouderfonds’. Dit fonds was 7.500,- euro groot aan het einde van boekjaar
2014. In januari 2015 is 2.500,- euro overgemaakt naar Vision AfriKa in Zuid Afrika om daar aan de
bedoelde bestemming te kunnen worden besteed. In oktober in 5.000,- euro overgemaakt met
hetzelfde oormerk. Later in het boekjaar is er opnieuw een donatie van 5.000,- euro ontvangen.
Hiermee is de eindstand van het fonds in 2015 opnieuw 5.000,- euro.
Het tweede fonds is het ‘Fonds voor Group 12 Kayamandi’. Het bedrag van 5.113,37 euro wat zich
einde boekjaar 2014 in dit fonds bevond is in januari 2015 volledig overgemaakt om te kunnen
worden besteed zoals bestemd in Zuid Afrika.
Het derde fonds is ‘Overige bestemde fondsen’. Dit Fonds wordt gebruikt om donaties van
waarschijnlijk eenmalige aard te bewaren die desalniettemin een door de donateur bepaalde
bestemming hebben meegekregen. Het saldo eind 2014 ad 265 euro was bestemd voor de crèche in
Kayamandi. Dit is in januari 2015 als zodanig geoormerkt aan de Zuid Afrikaanse Foundation
overgemaakt. Ook heeft een donatie van 500 euro bestemd voor de Primary School zich in dit fonds
bevonden totdat het zijn bestemming in Zuid AfriKa heeft gevonden.
Passiva: Schulden (kortlopend, langlopend)
De Stichting heeft einde boekjaar 2015 geen schulden, kortlopend noch langlopend.
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STAAT VAN BATEN & LASTEN - STICHTING VISION AFRIKA EUROPE
BATEN
Baten uit eigen fondswerving
Donaties (vast, bestemd)
Donaties (vast, algemeen)
Donaties (incidenteel, bestemd)
Donaties (incidenteel, algemeen)
Collectes (bestemd)
Collectes ( algemeen)
Verkoop promotieartikelen
Baten uit eigen fondswerving (totaal)
Baten uit gezamenlijke acties
Donaties uit gezamelijke acties (vast, bestemd)
Donaties uit gezamelijke acties (vast, algemeen)
Donaties uit gezamelijke acties (incidenteel, bestemd)
Donaties uit gezamelijke acties (incidenteel, algemeen)
Collectes uit gezamelijke acties (bestemd)
Collectes uit gezamelijke acties (algemeen)
Verkoop promotieartikelen bij gezamelijke acties
Baten uit gezamenlijke acties (totaal)
Baten uit acties van derden
Donaties uit acties van derden (vast, bestemd)
Donaties uit acties van derden (vast, algemeen)
Donaties uit acties van derden (incidenteel, bestemd)
Donaties uit acties van derden (incidenteel, algemeen)
Collectes uit acties van derden (bestemd)
Collectes uit acties van derden (algemeen)
Baten uit acties van derden (totaal)
Overige baten
Bedrijfsdonaties
Institutionele donaties
Nalatenschappen, legaten, erfenissen
Subsidies (overheden)
Rentebaten
Baten uit beleggingen
Overige baten (totaal)
LASTEN
Uitgaven aan doelstellingen
Donaties aan Vision AfriKa (algemeen)
Donaties aan Vision AfriKa (bestemd)
Uitgaven aan doelstellingen (totaal)
Uitgaven aan fondswerving
Uitgaven aan eigen fondswerving (algemeen)
Uitgaven aan gezamelijke acties
Uitgaven aan acties van derden
Uitgaven aan promotieartikelen
Uitgaven aan fondswerving (totaal)
Uitgaven beheer & administratie
Administratie- en beheerkosten (algemeen)
Bankkosten
Uitgaven beheer & administratie (totaal)

TOTAAL BATEN
TOTAAL LASTEN
waarvan besteed aan doelstellingen

SALDO BATEN EN LASTEN

2015 (jaareinde)
0,00
3.730,00
5.500,00
1.175,20
0,00
0,00
0,00

2014 (jaareinde)
0,00
3.217,00
20.991,74
2.750,59
0,00
0,00
0,00

10.405,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1.000,00
5.000,00
746,05
0,00
0,00
50,00
26.959,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-7.000,00
-13.378,37
-20.378,37

0,00
2013 (jaareinde)

-13.113,37

-300,00

0,00
2012 (jaareinde)
-6.124,91
0,00

-14.670,32
0,00
0,00
0,00
0,00

-542,10
0,00
-132,02

7.254,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-14.670,32

-542,10
0,00
0,00
0,00

0,00
-141,04

0,00

543,60
2014 (jaareinde)

0,00
0,00
0,00
0,00
7.254,91
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-500,00
-12.613,37

-300,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1.500,00

77,21

15.200,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
0,00
0,00
0,00
43,60
0,00

2015 (jaareinde)

6.796,05

0,00

0,00

2012 (jaareinde)
0,00
0,00
14.670,31
30,00
0,00
0,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00

50,00
0,00
0,00
0,00
27,21
0,00

2013 (jaareinde)

-6.124,91
-19,75
0,00
-31,73
-393,25

0,00
0,00
-93,81

-444,73
-29,84
-28,50

-141,04

-132,02

-93,81

-58,34

10.482,41
-20.819,41

29.002,93
-13.787,49

6.796,05
-14.764,13

22.455,22
-6.627,98

-20.378,37

-13.113,37

-14.670,32

-6.124,91

-10.337,00

15.215,44

-7.968,08

15.827,24
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Toelichting Staat van Baten & Lasten
Baten: Baten uit eigen fondswerving
In de staat van baten en lasten zijn geworven donaties zonder gespecificeerde bestemming van de
donateur(s), herkenbaar aan de toevoeging “algemeen”.
In 2013 is de Visionary Club opgericht. De leden hiervan doneren via automatische incasso minimaal
50 euro per jaar voor algemene bestemming. Eind 2015 bestaat deze groep uit 63 personen. Het
lidmaatschap is uiteraard opzegbaar, maar om deze donaties te onderscheiden van eenmalige,
spontane donaties hebben wij deze donaties als “vast, algemeen” bestempeld. In 2015 zijn de
donaties vanuit de Visionary Club opnieuw gestegen ten opzichte van het vorige boekjaar dankzij een
combinatie van twee factoren: enerzijds de groei in het ledenaantal van de Visionary Club, anderzijds
het feit dat sommige leden zich bereid hebben gevonden een hoger bedrag dan 50 euro per jaar vast
te leggen in een periodieke schenking van tenminste 5 jaar.
De Stichting heeft wederom een aantal donaties ontvangen waarbij de donateurs een specifieke
bestemming hebben meegegeven, en daarom te vinden op de staat van baten en lasten onder
‘’Donaties (incidenteel, bestemd)’’. Mevrouw Van ’t Hoff zijn wij enorm dankbaar voor het
voortzetten van haar gulle donatie ten behoeve van het Ouderfonds. Tevens is er een donatie
ontvangen die de Primary School als geoormerkte bestemming heeft.
Naast de ‘geoormerkte’ donaties heeft de Stichting in totaal 1.175,20 euro aan “incidenteel,
algemeen” bestempelde donaties ontvangen. Dit bestaat zowel uit donaties zoals verzameld tijdens
evenementen/wervingsacties, als uit spontane donaties van verschillende individuen. Hierbij willen
wij deze personen graag nogmaals hartelijk danken.
Baten: Baten uit gezamenlijke acties
Een “gezamenlijke actie” is een actie ter fondswerving waarbij de (economische) risico’s bij zowel de
Stichting als een andere partij worden gedragen. In 2015 is geen sprake geweest van een dergelijke
actie.
Baten: Baten uit acties van derden
Een “actie van derden” is “een door de sponsor opgezette actie waarvan de netto-baten toevalt aan
de fondsenwervende instelling zelf, die zelf geen risico draagt met betrekking tot deze actie”3. In 2015
is geen sprake geweest van een dergelijke actie.
Baten: Overige baten
In 2015 is er een bescheiden bedrag aan rente ontvangen over de saldi van de spaarrekening in 2014.
Tevens is er een donatie ontvangen van Cafe Vrijdag te Amsterdam, alweer één van de
evenementen/wervingsacties dit jaar plaatsvond (zie ‘bedrijfsdonaties’).
Lasten: Uitgaven aan doelstellingen
In 2015 zijn er op verschillende momenten in het jaar door de Nederlandse Stichting donaties aan
Vision AfriKa (Zuid-Afrika) gedaan.
Uit de Algemene Reserve is 7.000,- euro overgemaak. Zie ook ‘Donaties aan Vision AfriKa
(algemeen)’). Overige gelden die zijn overgemaakt naar Zuid Afrika hadden een specifieke
bestemming en zijn daarom beschreven als ‘Donaties aan Vision AfriKa (bestemd)’. Dit bestond uit de
volgende onderdelen. Uit het Fonds Group 12 Kayamandi is 5,113.37 euro overgemaakt t.b.v. het
gelijknamige doel. Uit het het Ouderfonds is 7.500,- euro overgemaakt. Uit Overige Bestemde
Fondsen is 765 euro overgemaakt (waarvan 500 euro voor de Primary School en het restant voor de
creche). Daarmee is het totaal voor 2015 uitgekomen op 20.378,37 euro.
3

RJ-Uiting 2011-1: 'Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen (aangepast 2011)' (p.11), Raad voor de Jaarverslaggeving
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De Stichting is regelmatig met Vision AfriKa in Zuid Afrika in contact om zodoende de behoefte en
timing van geldstromen te kunnen beoordelen.
Lasten: Uitgaven aan fondswerving
De uitgaven aan eigen fondswerving (algemeen) waren in 2015 een bedrag van 300 euro. Dit zijn
kosten gemaakt om de de wervingsevenementen te organiseren die ook die jaar waar zijn gehouden.
Lasten: Uitgaven beheer & administratie
Administratie- en beheerkosten (exclusief bankkosten) waren in 2015 nihil. De bankkosten zijn zowel
reguliere bankkosten als transactiekosten en bedroegen in 2015 een totaal van 141,04 euro.
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Bestuur & Stichting in 2015
Onderstaande leden vormen het dagelijks bestuur van de Stichting Vision AfriKa Europe. De
bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Bestuursleden worden
benoemd voor een periode van drie jaar, doch zijn herbenoembaar.
De leden van het bestuur en vrijwilligers die actief zijn voor de Stichting genieten geen beloning.
Voor alle vrijwilligers actief binnen Stichting Vision AfriKa Europe geldt dat zij zich inzetten voor de
activiteiten van de Stichting naast hun (betaalde) baan.
In 2015 is het stichtingsbestuur 9 keer bij elkaar gekomen dan wel fysiek dan wel via Skype. Ook
hebben er bijeenkomsten - soms in kleinere samenstellingen - plaatsgevonden met vrijwilligers.
Bestuur
o Emma Berkhout (voorzitter, secretaris)
o Charles Cornelis (penningmeester)
o Loes Bijleveld
E-mail adres
europe@visionafrika.com
Website
www.visionafrika.com/europe
Telefoon
+31(0)644268344
Postadres
Mecklenburglaan 18
3062 BK Rotterdam
Nederland
KvK nummer
54359902
RSIN nummer
851274080
Bankgegevens
Stichting Vision AfriKa Europe
Bank: Triodos
Bankrekeningnummer: 21.24.05.071
IBAN: NL56.TRIO.021.24.05.071
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Dankwoord & Hulpvraag
Het jaar 2015 was een druk en bijzonder jaar voor onze stichting Vision AfriKa Europe. Er was genoeg
activiteit rondom Vision AfriKa. Jullie kwamen massaal af op de borrels en steunden ons met
lidmaatschappen, giften en inzet. Fantastisch en heel veel dank daarvoor!
Drukke banen en levens hebben het ons het afgelopen jaar soms moeilijk gemaakt om die tijd vrij te
maken die we graag zouden willen vrijmaken. En die nodig is om de Stichting echt te laten groeien en
zelf de maximale potentie eruit te halen. Heel blij zijn wij dan ook dat we nieuwe actieve leden om
ons heen hebben verzameld die het bestuur en de diverse commissies verder versterken. Komend
jaar zal in het teken staan van onze organisatie weer goed vorm te geven en daarmee een
springplank te creëren om al ónze dromen werkelijheid te laten worden!
Heel graag nodigen we iedereen uit die zin heeft om ons team te versterken en/of een eigen goed
idee om te zetten in een werkelijkheid voor Vision AfriKa. Met veel plezier kijken wij uit naar weer
een nieuw jaar met inspirerende en energieke mensen om ons heen!

Ondertekening
Rotterdam, 6 maart 2016

Emma Berkhout

Charles Cornelis

Loes Bijleveld
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