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Stichting Vision AfriKa Europe in 2014

In het jaar 2014 hebben zowel onze Nederlandse stichting als de Zuid-Afrikaanse organisatie tijd
besteed aan het verbeteren van onze huidige initiatieven en programma’s. Daarmee hebben we een
nog sterkere fundering voor de uitvoering van mooie nieuwe ideeën! In dit jaarverslag vindt u een
verslag van de activiteiten en bijdragen vanuit Nederland in 2014.
Zuid-Afrika - Al onze inkomsten zijn bestemd voor de organisatie in Zuid-Afrika. Daarom sta ik graag
kort stil bij de resultaten van afgelopen jaar in Zuid-Afrika en een kleine vooruitblik naar wat ons te
wachten staat. Afgelopen jaar heeft Vision AfriKa een start gemaakt met de integratie van de creche
(2-5 jaar) en after-school care (5-12 jaar) programma’s oorspronkelijk van The Greater Stellenbosch
Development Trust (GSDT) en onze eigen high school programma’s. Met deze integratie hebben is er
een totaal programma gerealiseerd voor jongeren vanaf 2 jaar oud tot en met hun middelbare
school, en daarmee een groot deel van onze ambitie om een ‘2-22 jaar’ programma aan te bieden.
We geloven dat met een dergelijk programma de kinderen een maximaal positieve impuls kan
worden meegegeven. Vanaf 2015 zullen de programma’s vanuit één organisatie worden
aangeboden, namelijk Vision AfriKa. De organisatie ondergaat daarmee een omvangrijke uitbreiding,
waarover wij zeer enthousiast zijn. Komend jaar zal Vision AfriKa ook voor het eerst een officieel
lagere schoolprogramma hebben voor Grade R en Grade 1. Graag berichten we u daarover volgend
jaar verder.
Sponsoren - Bijzonder voor mij zijn de langdurige en trouwe sponsoren, de Anne-Marie en Jan Doove
Foundation en Ankie van ’t Hoff.. Ook Rotary Barendrecht is een trouwe partner van Vision AfriKa
Europe. Daarnaast is de Visionary Club is een belangrijk onderdeel van onze Stichting. Na een
succesvolle start hiervan in 2013 was het voor ons spannend of we eenzelfde enthousiasme konden
vasthouden in 2014. Ik kan met veel plezier zeggen dat dit meer dan gelukt is met een groot aantal
nieuwe leden en een drietal gezellige en goedbezochte evenementen!
Bestuur en vrijwilligers - Na 3 jaar als secretaris van Vision AfriKa Europe heeft Nienke Groen
besloten ons bestuur te verlaten en plaats te maken voor een nieuwe kracht. We zullen Nienke zeker
missen binnen ons bestuur, maar ze heeft ons tot ons genoegen verzekerd actief betrokken te blijven
bij onze stichting. Ik wil Nienke graag hartelijk danken voor haar tijd en energie.
Loes, Charles en ik gaan op zoek naar een nieuw bestuurslid waarmee we onze ideeën en ambities
voor 2015 verder kunnen invullen en realiseren. Bijzonder vind ik het om te zien hoe we in 3 jaar tijd
zijn uitgegroeid tot een goed functionerend bestuur met een inmiddels groot sociaal netwerk,
trouwe sponsoren en ook de enthousiaste vrijwilligers die ons helpen nieuwsbrieven, Facebook en
evenementen neer te zetten. Veel dank gaat daarvoor uit naar Malou, Doeke, Cuna en Sophie.
Met veel plezier kijk ik uit naar een nieuw jaar met deze inspirerende en energieke mensen om mij
heen, veel dank daarvoor!

Emma Berkhout
Voorzitter Stichting Vision AfriKa Europe

2

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 te
ondersteunen in die zoektocht.
Ons kerndoel is de ondersteuning van de Zuid-Afrikaanse stichting Vision AfriKa 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.

Stichting- en bestuursgegevens
Bestuur
o Emma Berkhout (voorzitter)
o Charles Cornelis (penningmeester)
o Nienke Groen (secretaris tot eind 2014)
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 2014
 Ankie van ’t Hoff - Voor het derde jaar op rij heeft Vision AfriKa een oudercursus kunnen
organiseren dankzij Ankie van ’t Hoff. 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. Ook dit jaar was er veel animo vanuit de
ouders. Met veel plezier kunnen wij aankondigen dat Ankie ook in 2015 de oudercursus
sponsort. Leuk om te horen is dat de ouders hun positieve ervaringen over de cursus
vertellen aan vrienden en dat we via andere organisaties nu aanvragen krijgen om ook een
dergelijke cursus bij hen te organiseren. Ook gebruiken wij de opgedane ervaring met de
ouders van de middelbareschool jeugd voor een integratie van de cursus in de programma’s
van de jongere kinderen.
 Anne-Marie en Jan Doove Foundation - De ‘Doove groep’ heeft afgelopen jaar hun
eindexamen ‘Matric’ gedaan. We wachten met spanning op de resultaten, maar wij hopen
dat we de ambities van de groepsleden als een indicator mogen zien van wat zij van het
leven zullen maken. Onder de bezielende leiding van Thandeka hebben zij dit laatste jaar op
school hard geknokt en zullen zij komend jaar op diverse universiteiten, hoge scholen en
praktijkopleidingen hun vaardigheden tonen en hun kennis verder vergroten. Wij zijn de
Anne-Marie en Jan Doove Foundation dankbaar voor hun donaties van de afgelopen 3 jaar
waarmee deze groep het programma heeft kunnen doorlopen.
 Jan Doove samen met Anne-Marie en Jan Doove Foundation - Het uitlopen van een
marathon is al een prestatie op zich. Maar als je bereid bent om jezelf op zo’n manier uit te
dagen voor het goede doel dan is dat nog indrukwekkender. Jan Doove besloot de marathon
van Rotterdam 2014 te rennen en daarvan een sponsorloop te maken voor Vision AfriKa.
Samen met zijn ouders Anne-Marie en Jan Doove heeft Jan een geweldig bedrag
binnengehaald. Met de opbrengst hebben wij een groot deel van het nieuwe ‘computer lab’
in Zuid-Afrika kunnen financieren.
 (Young) NIBC - Het bestuur van Young NIBC organiseerde tijdens de WK 2014 in Brazilië een
WK pool voor alle medewerkers van NIBC Bank en besloot de opbrengsten daarvan te
doneren aan Vision AfriKa. Daarnaast heeft de bank een extra bijdrage gedaan. De
totaalopbrengst heeft bijgedragen aan het realiseren van het ‘computer lab’.
 Rotary Barendrecht - Van de Rotaryclub Barendrecht heeft Vision AfriKa in 2014 een mooie
donatie gekregen. Ook hebben we afgesproken concreet op zoek te gaan naar enerzijds een
manier voor de club om hun bijdrage een ‘vocational’ insteek te geven, dus een meer
praktische invulling. En anderzijds een samenwerking met een lokale partner in Zuid-Afrika te
realiseren om te zorgen voor een maximale aansluiting op de lokale behoeften en ook een
borging van de activiteiten wat dichter bij het project. Komend jaar gaan we actief verder
met deze twee sporen.
 Visionary Club - Na de geslaagde start in 2013 was onze Visionary Club Europe ook in 2014
een groot succes. De Visionary Club is een netwerk van geïnteresseerden die een bijdrage
willen leveren aan het werk van de Zuid-Afrikaanse organisatie Vision AfriKa en tegelijkertijd
leuke mensen willen leren kennen. We startten het jaar met een bezoek aan de film
‘Mandela: Long walk to freedom’ in zowel Amsterdam als Rotterdam. Eind mei
organiseerden we ons tweede Visionary Club evenement net na de Zuid-Afrikaanse
verkiezingen met 3 interessante sprekers. Het onderwerp liet de aanwezigen nog uren
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nadiscussieren over Zuid-Afrika, politiek, democratie en nog veel meer. Ook onze ZuidAfrikaanse wijnproeverij eind november kende een ongekend hoge opkomst. Een
professionele wijnexpert onderwees de aanwezigen over de wijnen van Afrikaanse bodem,
waarvan na afloop van de proeverij nog vele liters verder zijn ‘geproefd’. Komend jaar willen
we wederom inspirerende evenementen neerzetten en hopen we nog meer nieuwe leden te
mogen verwelkomen!
 Donaties
o Bas Brookman en familie - In Vlottenburg gebruiken we klaslokalen als kantoor- en
sessieruimten. Helaas waren de lokalen niet voldoende uitgerust voor de
werkzaamheden. Met de donatie van Bas Brookman hebben we de benodigde
materialen kunnen kopen waardoor de lokalen nu dienen als goede Vision AfriKa
ruimten! Ook hebben we een handcamera gekocht. Die gebruiken de dames en
heren nu in Zuid-Afrika om filmpjes te maken van de townships, de sessies en alles
dat ze willen laten zien.
o Familie Berkhout - Een eerste mooie geldelijk bijdrage met een toezegging voor de
komende 5 jaar in de vorm van een periodieke schenking. Ook staan Frank en
Margriet ons elk jaar weer met raad, daad en aanwezigheid bij.
o YEP 20 - De ‘Young Executive Programme’-groep van Emma heeft een mooie bijdrage
gedaan. Tijdens de module ‘Onderhandelen’ werd onderhandeld over de besteding
van door de groepsleden ingelegde gelden. Aan het eind van een dag zwaar
onderhandelen mocht Emma het bedrag in ontvangst nemen namens Vision AfriKa.
o Jaarclub Puur - De jaarclub van Emma uit Groningen heeft na een groot aantal jaren
toch de clubrekening opgezegd en de overgebleven centen symbolisch overgemaakt
naar Vision AfriKa Europe.
o Donaties van aanwezigen tijdens Visionary Club evenementen.
 Lopende acties - We zitten niet graag stil en gelukkig anderen ook niet. Komend jaar wordt
weer een jaar met mooie initiatieven en bijzondere donaties.
o Visionary Club - Eind januari zijn we gestart met een nieuwjaarsborrel inclusief Vision
AfriKa pubquiz. In het voorjaar nodigen we u graag uit voor een volgend Vision AfriKa
evenement.
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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 2014 het derde 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. In 2014 is haar dat ook gelukt: de
operationele kosten (uitgaven aan fondswerving samen met uitgaven aan beheer en administratie)
besloegen minder dan 2.4% van de totale baten, en 2.5% 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.
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 2014. Eerst volgt een aantal korte overzichten waarin de kerncijfers en ratio’s over het
boekjaar zijn weergegeven.
1

RJ-Uiting 2011-1: 'Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen (aangepast 2011)', Raad voor de Jaarverslaggeving

2

Reglement CBF-Keur, versienummer 18, uitgiftedatum januari 2012, pagina 14
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Het saldo baten & lasten over 2014 is positief en daarmee is het balanstotaal van de Stichting eind
2014 gedaald ten opzichte van eind 2013. 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 2014 zijn waargemaakt en kijkt met
vertrouwen naar de toekomst.
HERKOMST BATEN TIJDENS BOEKJAAR

2014 (jaareinde)

Donaties (vast, algemeen)
Donaties (incidenteel, bestemd)
Donaties (incidenteel, algemeen)
Verkoop promotieartikelen
Donaties (vast, algemeen)

2013 (jaareinde)

3.217,00
20.991,74
2.750,59
0,00

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

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

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

6.796,05

1.500,00

0,00

15.200,31
7.254,91

1.500,00

0,00

500,00
43,60

7.254,91

0,00
0,00

0,00
0,00

543,60

Totaal baten

29.002,93

BESTEDING BATEN TIJDENS BOEKJAAR

2014 (jaareinde)

Totaal baten

6.796,05

2013 (jaareinde)

29.002,93

Uitgaven aan fondswerving
als % van totale baten

Uitgaven beheer en administratie
als % van totale baten

Uitgaven aan doelstellingen
als % van totale baten

22.455,22

2012 (jaareinde)

6.796,05

22.455,22

542,10

0,00

444,73

1,87%

0,00%

1,98%

132,02

93,81

58,34

0,46%

1,38%

0,26%

13.113,37

14.670,32

6.124,91

45,21%

215,87%

Saldo Baten & Lasten
als % van totale baten

27,28%

15.215,44

-7.968,08

15.827,24

52,46%

-117,25%

70,48%

BALANSRATIO's 2014
Omschrijving

Reserve & Fondsen ratio
Reserves ratio
Fondsen Ratio
Schulden ratio

100,0%
44,2%
55,8%
0,0%

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

BATEN-LASTEN-RATIO's 2014
Omschrijving

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

94,8%
5,2%
2,3%
0,5%
1,9%

(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

2014 (jaareinde)

Liquide Middelen
Betaalrekening Triodos
Spaarrekening Triodos

6.736,00
16.338,60

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)

5441,59
2417,57
23.074,60

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

2012 (jaareinde)
15.827,24
0,00

7.859,16

15.827,24

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

0,00
0,00
0,00

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

2013 (jaareinde)

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

23.074,60

7.859,16

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

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

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

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

10.196,23
7.500,00
5.113,37
265,00

Fondsen (totaal)

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)

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00

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

23.074,60

7.859,17

15.827,24

Toelichting Balans
Activa: Liquide Middelen
De Stichting heeft een betaalrekening en een spaarrekening bij Triodos Bank. Einde boekjaar 2014 is
het saldo op deze twee bankrekeningen samen 23.074,60 euro.
Activa: Overige Vlottende Activa
De Stichting heeft einde boekjaar 2014 geen overige vlottende activa.
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. De verwachting ten opzichte van wat de jaarlijkse minimale kosten zijn zijn iets
toegenomen door verwachte incassokosten. Per einde boekjaar 2014 is daarom 100 euro
toegevoegd, waardoor per 1 januari 2015 200 euro in deze reserve is 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 2014 is deze Algemene Reserve opgelopen
dankzij het groeien van de Visionary Club alsmede door andere donaties.
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 2014
twee fondsen. Het eerste fonds is het ‘Ouderfonds’. Dit fonds was 5000 euro groot aan het einde van
boekjaar 2013. In 2014 kende het fonds één uitgave van 2500 aan de bedoelde bestemming en 1
donatie van 5000 euro, waarmee het nieuwe saldo op 7500 euro staat einde boekjaar 2014. In
januari 2015 is 2500 euro overgemaakt naar Vision AfriKa in Zuid Afrika om daar aan de bedoelde
bestemming te kunnen worden besteed Het tweede fonds is het ‘Fonds voor Group 12 Kayamandi’.
Het bedrag van 5113,37 euro wat zich einde boekjaar 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 bedrag van 265 euro is bestemd voor de crèche in Kayamandi. Ook dit is in januari
2015 overgemaakt.
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
Donaties (vast, algemeen)
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)

2014 (jaareinde)

2013 (jaareinde)

0,00
3.217,00
20.991,74
2.750,59
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
14.670,31
30,00
0,00
0,00
500,00
6.796,05

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

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

-500,00
-12.613,37

0,00
2013 (jaareinde)

-13.113,37

-14.670,32

-542,10
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-6.124,91
0,00

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

0,00
-132,02

0,00
2012 (jaareinde)

0,00
-14.670,32

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

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

543,60
2014 (jaareinde)

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

1.500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
43,60
0,00

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

0,00

TOTAAL BATEN
TOTAAL LASTEN

2012 (jaareinde)

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

0,00
0,00
-93,81

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

-132,02

-93,81

-58,34

29.002,93
-13.787,49

6.796,05
-14.764,13

22.455,22
-6.627,98

-13.113,37

-14.670,32

-6.124,91

15.215,44

-7.968,08

15.827,24

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 2014 bestaat deze groep uit 59 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 2014 is het aantal
donaties flink gestegen ten opzichte van 2013 dankzij de groei van de Visionary Club. Daarnaast is de
Stichting dankbaar voor een langdurige periodieke schenking door Frank en Margriet Berkhout.
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 wederom dankbaar voor haar
donatie ten behoeve van het Ouderfonds. Van de Anne-Marie en Jan Doove Foundation hebben wij
een donatie ontvangen ten behoeve van het ‘Fonds Group 12 Kayamandi’. Ook is 5000 euro
sponsoring bijeengebracht met de marathon door Jan Doove. Dit kwam ten goedde van het
computer lab en is in 2014 ook als zodanig geoormerkt Vision AfriKa overgemaakt en besteed.
Daarnaast hebben wij van twee andere donateurs ‘geoormerkte’ donaties ontvangen.
Naast de ‘geoormerkte’ donaties heeft de Stichting 7750,59 euro aan “incidenteel, algemeen”
bestempelde donaties ontvangen. Dit zijn 500 euro donatie van Bas Brookman; 458 euro aan
opbrengst (na kosten) van de wijnavond in november; giften van zowel de Rotary Barendrecht als de
Rotary Rijkswijk-Ypenburg; en daarnaast een groot aantal kleinere donaties.
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 2014 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 2014
heeft een groep employees van NIBC bank 1500 euro bijeengebracht middels een WK-poule.
Baten: Overige baten
De Stichting heeft in 2014 een bedrijfsdonatie ontvangen van NIBC Bank ter grootte van 500 euro.
Daarnaast hebben de hierboven genoemde wervingsactie onder employees.). In januari 2014 is er
rente ontvangen over de saldi van de spaarrekening in 2013.
Lasten: Uitgaven aan doelstellingen
In 2014 zijn er op verschillende momenten in het jaar door de Nederlandse Stichting donaties aan
Vision AfriKa (Zuid-Afrika) gedaan. Dit zijn donaties geweest van gelden die door donateurs een
specifieke bestemming hadden gekregen, zoals het Ouderfonds en het Fonds Group 12 Kayamandi.
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 2014 een bedrag van circa 542 euro. Dit
zijn kosten gemaakt om de wijnproeverij in november te organiseren alsmede verzendkosten van
3

RJ-Uiting 2011-1: 'Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen (aangepast 2011)' (p.11), Raad voor de Jaarverslaggeving
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correspondentie aan vaste donateurs.
Lasten: Uitgaven beheer & administratie
Administratie- en beheerkosten waren in 2014 nihil. De bankkosten zijn zowel reguliere bankkosten
als transactiekosten voor een totaal aan 132,02 euro.
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Bestuursverslag
Ook afgelopen jaar hebben wij als stichtingsbestuur weer een bijdrage proberen te leveren aan de
continuïteit, ontwikkeling en verbetering van de Vision AfriKa programma’s. Wij hebben ons in 2014
voornamelijk gericht op het bereiken en werven van particuliere donateurs voor de Visionay Club,
onder andere door het organiseren van verschillende evenementen.
Door middel van vijf nieuwsbrieven groeide ons bereik en hielden wij donateurs op de hoogte van
activiteiten van de Visionary Club en van Vision AfriKa. Voor zowel de nieuwsbrief als de
evenementen kregen we hulp van een groep enthousiaste vrijwilligers die wij daarvoor hartelijk
danken!
In 2014 is het stichtingsbestuur 6 keer bij elkaar gekomen en hebben er aanvullend verschillende
Skype vergaderingen plaatsgevonden. Ook hebben er bijeenkomsten - soms in kleinere
samenstellingen - plaatsgevonden met vrijwilligers.
Bestuurssamenstelling
Helaas was 2014 het laatste jaar waarin Nienke Groen deel uitmaakte van het stichtingsbestuur. Wij
willen haar hartelijk danken voor haar jarenlange inzet voor Vision AfriKa!
Vooruitblik 2015
Ook in 2015 willen we mensen laten kennismaken met Vision AfriKa en hen enthousiasmeren voor
de doelen waarvoor Vision AfriKa zich inzet. We willen inzetten op de totstandkoming van
verschillende vrijwilligerscommissies zodat wij het werk van Vision AfriKa Europe en het bereik
daarvan kunnen vergroten.
Ook de financiële kant blijft aandacht behoeven. Naast ons doel om het aantal particuliere donateurs
van de Visionary Club gestaag uit te breiden, willen wij in 2015 op zoek naar grote(re)
bedrijfssponsoren.
Door de groei die wij het laatste jaar hebben doorgemaakt is het voor ons des te belangrijker om te
blijven werken aan de transparantie van de stichting. Wij hopen dat ook dit jaarverslag daaraan
bijdraagt.
Maar het belangrijkste doel voor 2015 is om ons met nog meer energie en ambitie in te zetten voor
het verwezenlijken van een beter toekomst van jongeren in Zuid Afrika!

Ondertekening
Rotterdam, 4 februari 2015

Emma Berkhout

Charles Cornelis

Nienke Groen
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