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Stichting Vision AfriKa Europe in 2013

Het jaar 2013 was bijzonder en succesvol voor zowel onze Nederlandse stichting als de ZuidAfrikaanse organisatie! In dit jaarverslag vindt u een verslag van de activiteiten en bijdragen vanuit
Nederland.
Zuid-Afrika - Daar onze inkomsten volledig bestemd zijn voor de organisatie in Zuid-Afrika, sta ik
graag kort stil bij de resultaten die daar zijn geboekt. Dat is tenslotte waarvoor we het allemaal doen!
In steeds grotere mate wordt Vision AfriKa geleid door lokale krachten; jongeren uit de
gemeenschappen zelf. Zo staan Neil en Thandeka aan het hoofd van de branches Vlottenburg en
Kayamandi. Zij worden daarbij ondersteund door coördinatoren en stagiaires die ook uit deze twee
gemeenschappen komen. Bijzonder is het om te zien hoe leergierig deze jonge mensen zijn en hun
lokale kennis inzetten om de programma’s optimaal te laten aansluiten bij de behoeften van onze
jeugd/jongeren.
Met deze kennis van zaken en mankracht aan boord kunnen ook onze programma’s meegroeien. De
groepen blijven groot door de hoge mate van inzet en interesse van de jeugd. Sinds 2013 hebben wij
ook een Grade 8 groep, waarmee we nu programma’s hebben die de gehele middelbare school
beslaan. Bovendien worden goede stappen gezet in de samenwerking met de Greater Stellenbosch
Development Trust met als doel uiteindelijk een 2-22 jaar programma aan te kunnen bieden voor een
maximaal positieve invloed op de levens van de kinderen.
Trouwe sponsoren - Bijzonder voor mij zijn langdurige en trouwe sponsoren als de Anne-Marie en
Jan Doove Foundation en Ankie van ’t Hoff. Ook Rotary Barendrecht is een trouwe partner.
Visionary Club - Hoogtepunt was ons eerste en meteen succesvolle Visionary Club event! Nog steeds
krijg ik een glimlach op mijn gezicht als ik denk aan de hoeveelheid leuke en oprecht geïnteresseerde
aanwezigen. De mooie uitbreiding van ons aantal leden stemt ons tevreden. De club biedt een
fantastische basis om op verder te bouwen en we hebben dan ook zin in alles dat gaat komen in
2014! Een speciaal woord van dank gaat uit naar Sophie, mijn zusje. Haar enthousiasme geeft mij
telkens de nodige energie en haar inzet voor de Facebook pagina van the Visionary Club is en blijft
onmisbaar.
Bestuur - Loes Bijleveld schreef in 2012 haar masterscriptie in Zuid-Afrika bij Vision AfriKa en raakte
ook in de ban. Sinds afgelopen zomer heeft zij het bestuur geholpen met de organisatie van het
Visionary Club event en zij heeft haar kwaliteiten daarbij laten zien. Ik ben dan ook heel blij dat Loes
haar kennis, kunde en energie vanaf 2014 als officieel bestuurslid inzet.
Sinds 2012 zijn we als bestuur enorm gegroeid. We hebben duidelijk onze doelen voor ogen en het is
fijn om te bemerken dat we blijven verbeteren en professionaliseren. Wat ben ik trots op en
tevreden met een fantastisch jaar. En wat prijs ik mij gelukkig met zulke bestuursgenoten. Gaaf om te
beseffen hoeveel we samen naast onze drukke banen voor elkaar krijgen!

Emma Berkhout
Voorzitter Stichting Vision AfriKa Europe
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Visie en Missie Vision AfriKa Europe
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,
vooralsnog specifiek in Kayamandi en Vlottenburg, te ondersteunen in die zoektocht.
Ons kerndoel is de ondersteuning van de Zuid-Afrikaanse stichting Vision AfriKa in de breedste zin
van het woord. Voorlopig richten we ons voornamelijk op het werven van fondsen. De in Europa
geworven fondsen dragen bij aan de professionalisering en gedegen uitbreiding van de organisatie in
Zuid-Afrika.

Stichting- en bestuursgegevens
Bestuur
o Emma Berkhout (voorzitter)
o Charles Cornelis (penningmeester)
o Nienke Groen (secretaris)
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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Bijdragen in 2013
 Anne-Marie en Jan Doove Foundation - Onze ‘Doove groep’ bewandelt succesvol het pad
richting volwassenheid. De Anne-Marie en Jan Doove Foundation heeft twee jaar het
programma van de groep mogelijk gemaakt en blijft de groep ook ondersteunen in hun
laatste jaar van de middelbare school, hun eindexamenjaar. Het afgelopen jaar hebben de
leerlingen van Grade 11 Kayamandi (2013) laten zien zeer zeker thuis te horen in onze
programma’s. 2013 was een zwaar jaar vol uitdagingen die zij als groep met vlag en wimpel
hebben overwonnen. Zo werd een aantal van hen getroffen door de felle brand die woedde
in juni 2013 in het township en velen hun huizen liet verliezen. De kinderen namen
vervolgens zelf initiatief en zorgden voor elkaar en voor hun buren.
Ook de sessies en uitstapjes werden met volle overtuiging meegemaakt. Elk moment om te
leren grepen de jongens en meiden aan. De groep benoemde zelf HIV/Aids als een probleem
van hun gemeenschap. Na een training over het onderwerp besloot de groep hun kennis te
delen met hun vrienden en leeftijdsgenoten. De Grade 11’s organiseerden in november een
evenement voor ruim 300 jongeren waar het onderwerp HIV/Aids centraal stond. Niet alleen
had de groep zo de mogelijkheid hun vrienden te betrekken bij belangrijke onderwerpen,
maar ook konden zij hun eigen organisatorische vaardigheden op de proef stellen en leren
van de organisatie van een dergelijk evenement. De avond was een groot succes en de groep
denkt nu al na over een nieuwe avond!
 Ankie van ’t Hoff - Na het succes in 2012, heeft ook in 2013 de oudercursus plaatsgevonden
dankzij Ankie van ’t Hoff. En wederom was er veel animo voor de cursus vanuit de ouders van
onze kinderen. Tijdens de meetings ontdekken de ouders samen hoe ze op een adequate
wijze om kunnen gaan met de dingen waar ze tegenaan lopen bij de opvoeding van hun
kinderen. Maar ook om te begrijpen wat voor gedrag/reactie hun eigen gedrag (dus dat van
de ouders) opwekt bij hun kinderen. Een interessante bevinding tijdens de meetings was dat
de ouders zich vaak richten op alles dat niet goed gaat, de problemen. Natuurlijk hoort dat
erbij als je ‘issues’ wilt oplossen en bespreken, maar in de loop van de cursus zagen de
ouders in dat ze ook juist de goede dingen als startpunt kunnen gebruiken om mindere
dingen te bespreken met hun kinderen.
De avondsessies waren soms zwaar voor de ouders na hun werk. Zelf kwamen ze daarom
met het idee voor een aantal miniseminars tijdens de weekenden. Tijdens 3 weekenden zijn
de miniconferences georganiseerd waar een groot aantal ouders op af is gekomen. We zijn
dan ook aan het kijken hoe we dat in 2014 meer vorm kunnen geven met de toezegging van
Ankie op zak om de facillitatie van de oudercursus weer een jaar mogelijk te maken!
 Rotary Barendrecht - De afgelopen jaren is de Rotary Barendrecht een trouwe supporter van
Vision AfriKa gebleken. Ook in 2013 wilde de club zich actief inzetten en koos de club voor
een meer ‘vocational’ insteek voor hun bijdrage, dus een meer praktische invulling. In
samenwerking met onze Nederlandse stichting en een aantal leden van de Rotaryclub is een
goed en leuk voorstel gemaakt om actief en nuttig bezig te zijn in Zuid-Afrika. Het
samenwerken met een lokale partner was een voorwaarde voor de Rotaryclub om te zorgen
voor een maximale aansluiting op de lokale behoeften en ook een borging van de activiteiten
wat dichter bij het project. Gekozen werd in dat kader voor een samenwerking met de Rotary
Stellenbosch. Helaas is de club aan de nodige veranderingen onderhevig en lieten zij het
afweten. Momenteel staat het project daarom ‘on hold’. Wij hopen enorm in 2014 met een
nieuw en levensvatbaar alternatief te kunnen starten. Wordt vervolgd dus...
 Visionary Club - In 2013 zijn we gestart met een Nederlandse/Europese versie van de reeds
bestaande Visionary Club in Zuid-Afrika. De Visionary Club is een netwerk van
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geïnteresseerden die een bijdrage willen leveren aan het werk van de Zuid-Afrikaanse
organisatie Vision AfriKa en tegelijkertijd leuke mensen willen leren kennen. Het eerste jaar
hadden we in totaal 20 leden, een trouwe groep supporters. Voor deze groep en om de
groep nog verder te laten groeien organiseerden wij op 22 november het eerste Visionary
Club event. Op 22 november verzamelden vrienden en familie zich in Amsterdam; veel meer
vrienden en familie dan we ooit hadden durven hopen. De avond had een tweeledig doel.
Allereerst wilden we het moment aangrijpen om met onze huidige leden en sponsoren een
zeer succesvol jaar te vieren. Bovendien wilden wij een nieuwe groep geïnteresseerden
kennis laten maken met het werk van Vision AfriKa. De avond was een groot succes! We
verworven een groot aantal nieuwe leden en ook een mooi bedrag aan donaties van
aanwezigen (nog) niet-leden.
 Donaties
o C’est Bon Bon - Sen Ramautar, collega van Emma bij PostNL, heeft een jaar lang een
donatiepotje in zijn winkel C’est Bon Bon gehad, waar mensen hun donatie konden
doen. De winkel heeft het potje vervolgens aangevuld tot een mooi rond bedrag.
o Familie Cornelis
o Familie Franssens
o Donaties van aanwezigen tijdens het Visionary Club event
 Verjaardagskalenders - Met foto’s die de Kayamandi-jeugd in 2011 onder begeleiding van de
Photography Academy in Stellenbosch heeft gemaakt, hebben wij in 2012 een kalender
samengesteld. Vorig jaar zijn de kalenders goed verkocht. Ook dit jaar zijn nog 5 kalenders
verkocht.
 Lopende acties - We zitten niet graag stil en gelukkig anderen ook niet. Komend jaar wordt
weer een jaar met mooie initiatieven en bijzondere donaties. Een aantal daarvan staat al in
de startblokken. Wij delen die daarom alvast graag.
o Visionary Club - Tijdens ons eerste Visionary Club event hebben veel nieuwe leden
zich ingeschreven. Wij zijn dan ook verheugd het jaar 2014 te starten met ruim 40
leden van de Visionary Club. Komend jaar zullen we dan ook zorgen voor
interessante, bijzondere en gezellige avonden.
o Ren je Mal - Deze sponsorloop wordt georganiseerd door de Rotaryclub YpenburgRijswijk en Vision AfriKa is dit jaar een van de begunstigde doelen voor de
opbrengsten. Het evenement vindt dit najaar plaats in het ADO stadion.
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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 op het moment strikt noodzakelijk gezien de huidige activiteiten. Echter, de voordelen
zijn ten eerste dat de verslaggeving hierdoor beter vergelijkbaar is met die van andere goede doelen
/ instellingen en ten tweede dat zij hiermee al klaar 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, waardoor 2013 het tweede boekjaar is. 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 het volgende 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. In 2013 is haar dat ook gelukt: de
operationele kosten (uitgaven aan fondswerving samen met uitgaven aan beheer en administratie)
besloegen 1.4% van de totale baten, en eveneens 1.4% van de baten uit eigen fondswerving.
Vrijwilligers
De bestuurders van de Stichting zetten zich in op vrijwillige basis. Dit betekent dat zij geen 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.
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.

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

6

Samenvattende Kerncijfers en Ratio’s
Een aantal pagina’s verder vindt u de volledige Balansrekening en Staat van Baten & Lasten van
boekjaar 2013. Eerst volgt een aantal korte overzichten waarin de kerncijfers en ratio’s over het
boekjaar zijn weergegeven.
Het saldo baten & lasten over 2013 is negatief en daarmee is het balanstotaal van de Stichting eind
2013 gedaald ten opzichte van eind 2012. Dit komt omdat de Stichting zich geen doelen stelt 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
waar mogelijk de Stichting groeit, opdat de Zuid-Afrikaanse activiteiten ook in de toekomst
gesteund kunnen blijven worden.
Het bestuur is van mening dat in 2013 bovenstaande doelen zijn waargemaakt en kijkt met
vertrouwen naar de toekomst.
HERKOMST BATEN TIJDENS BOEKJAAR

2013

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

2012

1.000,00
5.000,00
646,05
50,00

0,00
14.670,31
30,00
500,00
6.696,05

Donaties uit acties van derden (incidenteel, algemeen)
Baten uit acties van derden

100,00

7.254,91

Totaal baten
BESTEDING BATEN TIJDENS BOEKJAAR

15.200,31

100,00

7.254,91

6.796,05

22.455,22

2013

Totaal baten

2012

6.796,05

Uitgaven aan fondswerving
als % van totale baten

Uitgaven beheer en administratie
als % van totale baten

Uitgaven aan doelstellingen

0,00

444,73

0,00%

1,98%

93,81

58,34

1,38%

0,26%

14.670,32

6.124,91

215,87%

27,28%

als % van totale baten

Saldo Baten & Lasten
als % van totale baten

BALANSRATIO's
Omschrijving

Reserve & Fondsen ratio
Reserves ratio
Fondsen Ratio
Schulden ratio

100,0%
36,4%
63,6%
0,0%

(Reserves + Fondsen ) / Balanstotaal
Reserves / Balanstotaal
Fondsen / Balanstotaal
Schulden / Balanstotaal
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22.455,22

-7.968,08

15.827,24

-117,25%

70,48%

BATEN-LASTEN-RATIO's
Omschrijving

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

98,5%
1,5%
1,4%
1,4%
0,0%

(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

2013 (jaareinde)

Liquide Middelen
Betaalrekening Triodos
Spaarrekening Triodos

5441,59
2417,57

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)

2012 (Jaareinde)
15.827,24
0,00

7.859,16
0,00
0,00
0,00
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

TOTAAL ACTIVA

0,00

7.859,16

PASSIVA

2013 (jaareinde)

15.827,24

2012 (Jaareinde)

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

100,00
0,00
0,00
2759,16

Reserves (totaal)
Fondsen
Ouderfonds (Bestemmingsfonds 1)
Fonds Group 11 Kayamandi (Bestemmingsfonds 2)

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

2.859,16
5000,00
0,00

Fondsen (totaal)

1.156,93
5.000,00
9.670,31

5.000,00

14.670,31

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

7.859,16

15.827,24

Toelichting Balans
Activa: Liquide Middelen
De Stichting heeft een betaalrekening en een spaarrekening bij Triodos Bank. Einde boekjaar 2013 is
het saldo op beide rekeningen samen 7.859,16 euro.
Activa: Overige Vlottende Activa
De Stichting heeft einde boekjaar 2012 geen overige vlottende activa als beleggingen of debiteuren.
In 2012 zijn 100 kalenders voor een totaalbedrag van 393,25 euro gekocht als promotieartikel. Een
aantal van deze is nog over. De aanschaf van de kalenders is niet als voorraad geactiveerd op de
balans, maar direct als uitgave in 2012 in de staat van baten en lasten meegenomen. Daar de kosten
hiermee direct zijn genomen in plaats van verdeeld over meerdere boekjaren is dit een conservatieve
aanpak.
Activa: Vaste Activa
De Stichting heeft einde boekjaar 2013 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. Per einde boekjaar 2012 is daarom 100 euro in deze reserve opgenomen. Per einde
boekjaar 2013 blijft dit zo.
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 liquide te maken en te doneren aan Vision Afrika (Zuid-Afrika). In 2013 is deze Algemene
Reserve opgelopen dankzij het opstarten van de Visionary Club.
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 2013
twee fondsen. Het eerste fonds is het ‘Ouderfonds’. Dit fonds was 5000 euro groot aan het einde van
boekjaar 2012. In 2013 kende het fonds 1 uitgave aan de bedoelde bestemming en 1 donatie, beide
voor een bedrag van 5000 euro. Hierdoor is het de eindstand van het fonds per 31-12-2013 wederom
5000 euro. Het tweede fonds is het ‘Fonds voor Group 11 Kayamandi 2013’. Dit is 2012 opgericht
door middel van een grote donatie, en in 2013 heeft dit zijn bestemming gevonden in Zuid Afrika.
Passiva: Schulden (kortlopend, langlopend)
De Stichting heeft einde boekjaar 2013 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

2013

2012

0,00
1.000,00
5.000,00
646,05
0,00
0,00
50,00

0,00
0,00
14.670,31
30,00
0,00
0,00
500,00
6.696,05

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

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
100,00
0,00
0,00

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

100,00
0,00
0,00
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

2013

0,00

2012

0,00
-14.670,32

-6.124,91
0,00
-14.670,32

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

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

0,00
0,00
-93,81

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

-93,81

-58,34

6.796,05
-14.764,13

22.455,22
-6.627,98

-14.670,32

-6.124,91

-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, waarvan de leden 50 euro hebben gedoneerd voor algemene
bestemming. In 2013 waren dit 20 personen. Het lidmaatschap is uiteraard opzegbaar, maar om de
donaties te onderscheiden van daadwerkelijk eenmalige, spontane donaties hebben wij deze
donaties als “vast, algemeen” bestempeld. In 2014 verwacht de Stichting minstens een verdubbeling
van de baten dankzij de Visionary Club. Dit wordt geholpen door het feit dat de Stichting een
incassocontract bij Triodos bank is aangegaan, en het merendeel van de Visionary Club leden
inmiddels een SEPA Doorlopende Incassomachtiging heeft getekend.
Hiernaast heeft de Stichting 646,05 euro aan “incidenteel, algemeen” bestempelde donaties
ontvangen. Dit zijn: een donatie ter grootte van 250 euro van de Rotary Rijswijk-Ypenburg; donaties
van individuele Visionary Club leden die naast hun 50 euro lidmaatschap nog een extra donatie
maakten; ingezamelde donaties tijdens de Visionary Club borrel op 22 november.
De Stichting heeft wederom een grote donatie ontvangen waarbij de donateurs een specifieke
bestemming heeft meegegeven, namelijk van Mevrouw Van ’t Hoff ten behoeve van het Ouderfonds.
Een nieuwe donatie van de Anne-Marie en Jan Doove Foundation ten bate dit fonds wordt in 2014
verwacht.
Tenslotte heeft de verkoop van de verjaardagskalenders nog 50 euro opgeleverd (“verkoop
promotieartikelen”).
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 2013 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 2013
heeft een collega van een bestuurslid een spontane inzamelingsactie gehouden en hiermee 100 euro
verzameld.
Baten: Overige baten
De Stichting heeft in 2012 géén overige baten ontvangen zoals legaten, subsidies, of rentebaten. In
januari 2014 wordt rente ontvangen over de saldi van de spaarrekening in 2013.
Lasten: Uitgaven aan doelstellingen
In 2013 zijn er op verschillende momenten in het jaar door de Nederlandse Stichting donaties aan
Vision AfriKa (Zuid-Afrika) gedaan, voor doeleinden die door de donateurs zijn bepaald. Het volledige
Ouderfonds en het volledige Fonds Group 11 Kayamandi zoals die eind 2012 bestonden hebben
hiermee in 2013 hun bestemming gevonden, voor een totaal van 14.670.32 euro.
Lasten: Uitgaven aan fondswerving
De uitgaven aan eigen fondswerving (algemeen) waren in 2013 nihil.
Lasten: Uitgaven beheer & administratie
3

RJ-Uiting 2011-1: 'Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen (aangepast 2011)' (p.11), Raad voor de Jaarverslaggeving
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Administratie- en beheerkosten waren in 2013 nihil. De bankkosten zijn zowel reguliere bankkosten
als transactiekosten en bedroegen in 2013 93,81 euro.
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Bestuursverslag
Als stichtingsbestuur willen wij een bijdrage leveren aan de continuïteit, ontwikkeling en verbetering
van de Vision AfriKa programma’s door fondsen te werven in Europa.
In 2013 is het stichtingsbestuur zeven keer bij elkaar gekomen om te vergaderen. Aanvullend op de
vergaderingen op locatie hebben drie vergaderingen via Skype plaatsgevonden. Daarnaast is er in
januari een brainstormdag gehouden. Veel aandacht was er voor acties in relatie tot de Visionary
Club en het met regelmaat versturen van nieuwsbrieven naar onze leden. In 2013 is drie keer een
nieuwsbrief verstuurd: in september, oktober en december.
Benoemingen
Op 16 december 2013 is Loes Bijleveld toegetreden tot het bestuur van Vision AfriKa Europe. De
bestuurssamenstelling en overige gegevens zijn te vinden onder Stichting- en bestuursgegevens.
Vooruitblik 2014
Ook in 2014 willen we mensen inspireren en bekend blijven maken met Vision AfriKa. We hopen niet
alleen het aantal leden van onze Visionary Club uit te breiden, maar ook nieuwe grote(re) sponsoren
aan te trekken. In Zuid-Afrika draaien de programma’s boven verwachting goed en blijven de
deelnemers ook komen. Onze dromen kunnen we helaas niet alleen waarmaken met energie, passie
en eindeloos veel doorzettingsvermogen. De financiële kant blijft van belang en noodzakelijk om te
kunnen doen wat we graag willen. Kortom, een hoop wensen en uitdagingen. We hopen dan ook op
zoveel mogelijk mensen die met ons mee dromen!

Ondertekening
Rotterdam, 10 februari 2014

Emma Berkhout

Charles Cornelis

Nienke Groen
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Loes Bijleveld

