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Bestuursverslag 2009 

 

In dit bestuurverslag worden de belangrijkste ontwikkelingen uit 2009 weergegeven. 

1. Stichting Africa Family Foundation   

 

De statutaire naam is:  

Stichting Africa Family Foundation, opgericht en gevestigd in Purmerend. De rechtsvorm is Stichting. 

De stichting Africa Family Foundation (AFF) heeft ten doel het op projectbasis faciliteren van 

personen of organisaties in Afrikaanse landen die zich inzetten voor scholing en armoedebestrijding 

bij samenlevende groepen die in hoofdzaak bestaan uit minderjarigen. Het uiteindelijke doel is om 

de groepen in hun eigen onderhoud te laten voorzien. 

Voor de realisatie van de doelstelling stelt de stichting op projectbasis financiële middelen, 

materialen en/of deskundigheid ter beschikking. Dit kan deels geschieden op basis van te 

verstrekken microkredieten. 

Zoals in de doelstelling is beschreven, bestaan de activiteiten in hoofdzaak uit het runnen van 

‘Family” projecten met als doelstelling “het voorzien in eigen levensonderhoud” en daarbij kunnen 

blijven leven in familieverband ook als beide ouders zijn overleden. 

Per ultimo december 2009 bestaat het bestuur uit de volgende leden: 

Voorzitter:    Jan Dosker 

Secretaris:    Arjan Kampfraath 

Penningmeester:   Pieter de Lange 

Lid:      Toon van der Hoorn 

Lid:     Emily Curiel  

 

Sietske Dosker, initiatiefneemster van de stichting, is verantwoordelijke voor de dagelijkse 

coördinatie en wordt daarbij ondersteund door: 

 

 George Nyamor als centrale coördinator in Kenia 

 Roselyne Magero voor de begeleiding van de schoolgaande kinderen 

 Emily Curiel voor communicatie en website 

 

Per 1 januari 2009 heeft de stichting de ANBI aantekening verkregen en dit jaar is ook het eerste 

volledige jaar dat de AFF haar activiteiten heeft verricht. Na een voorzichtige start van 15 kinderen 

en jongvolwassenen in 2008, zijn we het jaar 2009 geëindigd met 47 kinderen en jong volwassenen.  

De toename van donaties heeft ons hierbij gelukkig ondersteund, met name de inzet van scholen 

was enorm. De ondersteuning van het bedrijfsleven is helaas nog wat achter gebleven. 

Al met al een zeer succesvol jaar, mede dankzij de inzet en bijdrages van zeer veel vrijwilligers en 

donateurs.   
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2. Financiën   

 

De stichting heeft in het boekjaar 2009 met ongeveer dezelfde financiële middelen uiteindelijk meer 

Pagina | 4kinderen kunnen helpen, mede ook omdat de projectleidster Roselyne in juni 2009 een 

baan kreeg als …voorlichter na het volgen van een opleiding betaald door AFF. 

 Substantiële uitbreiding met andere activiteiten, met name de Income Generating Projects, was niet 

mogelijk doordat van bedrijven tegenvallende donaties werden ontvangen. De recessie zal hier 

mede aan hebben bijgedragen. De per 1 januari 2009 verkregen ANBI accreditatie heeft dan ook nog 

niet het gewenste effect gehad. 

De inkomsten van de AFF in 2009 bedroegen € 10.694. Van de inkomsten is 54 % afkomstig  van 

particulieren en zeer opmerkelijk 31 % van scholen. Klaarblijkelijk spreekt de doelstelling van AFF de 

leerlingen aan. Slechts 15 % is van bedrijven afkomstig. 

AFF heeft voor € 6.483 in financiële hulp voorzien aan scholing, voeding en huisvesting in Kenia. De 

Algemene kosten van de AFF bedroegen €  516. Deze kosten, voor een belangrijk deel zijnde vaste 

kosten, zijn 7 % van de inkomsten t.o.v. 10,7 % in 2008. Het gaat vooral om bankkosten en kosten 

om de samenstellingsverklaring (2008) op te stellen. Vanaf 2010 zullen deze kosten naar 

verwachting nog lager uitvallen wanneer de omvang van de inkomsten zullen toenemen en de vaste 

kosten over een groter totaal worden omgeslagen. We zullen daarbij zeker voldoen aan de 

scherpere ANBI eisen. 

De reservering ad € 302 behelst het op stapel staande kippenboerderij project hetgeen uiteindelijk 

gerealiseerd zal worden middels opbrengsten via de 1% Club. Het eerste bedrag is eind 2009 op de 

rekening van AFF gestort. 

Het resultaat over 2009 bedraagt € 3.694 en is bestemd voor de eerste termijn schoolkosten,       € 

3.650, te voldoen in januari 2010. 

Aan de bestuurders werden geen onkostenvergoedingen en vacatiegelden betaald. 

De samenstellingsverklaring is afgegeven door Alpha Administratie Adviesbureau Haarlem, 

Wagenweg 66, 2012 NG Haarlem. 

3. Communicatie   

 
De informatieverstrekking over de activiteiten van de stichting vindt met name plaats via de website, 
waar op eenvoudige wijze door diverse personen over de voortgang verslag wordt gedaan. In 
verhouding tot drukwerk en advertenties levert het opzetten en onderhouden van een website 
relatief lage kosten. Ook zijn er flyers gemaakt ter ondersteuning van specifieke acties. 
 
In 2009 is de eerste aanzet gegeven tot een nieuwe communicatiestrategie die gebaseerd is op e-
campaigning, waardoor met relatief lage kosten een grote(re) doelgroep bereikt kan worden. In 
2010 zal een nieuwe website worden gelanceerd, waarop diverse nieuwe functionaliteiten worden 
geïmplementeerd. De website draagt zorg voor fondsenwerving en dient daarnaast als 
nieuwsvoorziening. Belangrijk is dat er betrokkenheid wordt gecreëerd bij de bezoeker en potentiële 
donateur. Hierbij is van belang dat de site actueel is en blijft. De communicatieplannen voor 2010 
staan verder uitgewerkt in het hoofdstuk Begroting. 
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4. Fondsenwerving   

 

In 2009 zijn er diverse belangrijke ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving geweest. De 

belastingdienst heeft AFF erkend als algemeen nut beogende instelling en AFF heeft donaties 

ontvangen van particulieren, bedrijven en scholen. Ook werd in oktober 2009 de eerste nieuwsbrief 

verzonden aan het gehele bestand van donateurs en geïnteresseerden, wat ons draagvlak op het 

gebied van fondsenwerving verder heeft vergroot.  

4.1. ANBI vergunning 

 

AFF is goedgekeurd door de belastingdienst en heeft de ANBI accreditatie 

verkregen. Per 1 januari 2009 zijn giften die zijn gedaan aan AFF derhalve ook 

aftrekbaar van het belastbaar inkomen en is AFF als instelling aangemerkt als 

algemeen nut beogende instelling (ANBI).  

Dit is ook gecorrespondeerd via de website en wordt vermeld in de nieuwsbrieven die worden 

gestuurd aan donateurs/geïnteresseerden.  

4.2. Particuliere donateurs 

 

In 2009 is weer een groot aandeel, 54%, van de donaties afkomstig van particulieren. AFF heeft 

diverse vaste donateurs, die een bedrag per maand of per jaar doneren. Dit aantal is helaas nog zeer 

beperkt: van de bijna 5800 euro aan donaties is 69% eenmalig en 31% periodiek.  

We hadden begroot dat we over 2009 aan particuliere donaties 6000 zouden ontvangen. We hebben 

dit, op 204 euro na, gerealiseerd!  

Er zijn verschillende activiteiten uitgevoerd om fondsen te werven, zoals verjaardagspartijen en een 

veiling.  

Het is noodzakelijk om de werving zodanig in te richten dat er meer periodieke donaties binnen 

komen zodat er vanuit een bredere basis gewerkt kan worden met wat meer zekerheid. 

4.3. Bedrijven 

 

In 2009 is een eerste start gemaakt om ook bedrijven te betrekken bij donaties. Naar aanleiding van 

de nieuwsbrief heeft bijvoorbeeld de Woonbond te Amsterdam besloten om de jaarlijkse 

kerstschenking van 2009 aan AFF te gunnen.  

De begroting “bedrijven” is bij lange na niet gerealiseerd: er is een tekort van meer dan 4000 euro 

en de donaties afkomstig van bedrijven waren slechts 15% van de totale donaties. Het is 

noodzakelijk om in 2010 de werving zodanig in te richten dat er meer donaties binnen komen van 

bedrijven. 
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4.4. Scholen 

 

Onverwacht (tevens ook niet begroot) hebben twee scholen besloten dat zij een kerstactie willen 

doen met als doel zo veel mogelijk geld in te zamelen ten behoeve van AFF. Sietske Dosker heeft 

voorlichting gegeven op de Purmerendse Scholengemeenschap (voortgezet onderwijs) en op het 2e 

Dalton (basisschool). Dat dit erg succesvol is geweest blijkt uit de enorme opbrengst: in totaal is er 

door de kerstacties 2009 van de twee scholen bijna € 3,300 gedoneerd. De werkelijke opbrengst is 

nog groter, maar deze donaties zijn pas zichtbaar in 2010. 

De donaties van de scholen maakte 31% van de totale donaties uit. Het achterblijven van de 

bedrijfsdonaties werd daarmee voor het grootste deel goedgemaakt. 
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5. Familie programma’s   

 

Zoals in de doelstelling is vermeld, richt de stichting zich vooral op de ondersteuning van (vaak aids) 

wezen en wordt probeert de opvang van te realiseren bij extended-family: we proberen kinderen 

zoveel mogelijk bij familieleden onder te brengen. De financiële middelen die verstrekt worden zijn 

primair voor het kunnen volgen van onderwijs, maar ook voeding, medicijnen en huisvesting.  

 De kind-programma’s zijn genoemd naar de eerste deelnemer: Roselyne en Nancy.  

In 2008 had het programma Nancy slechts de eerste opzet, in 2009 heeft dit voluit gedraaid. De 

coördinatie van programma Roselyne was in handen van onze coördinatrice Roselyne. Programma 

Nancy werd in 2009 gecoördineerd door onze projectmanager George Nyamor. 

In oktober 2009 is Roselyne, vanwege uitstekend presteren, benoemd tot coördinatrice van alle 

kinderen en jongvolwassenen. 

In september 2009 zijn Emily Curiel en Sietske Dosker naar Kisumu gereisd, om de kinderen  

persoonlijk te ontmoeten en van hen te horen hoe het op school en thuis gaat en wat zij in de 

toekomst zouden willen en wat de uitdagingen zijn. Ook zijn van enkele kinderen de scholen 

bezocht.  

Tevens zijn mogelijkheden onderzocht om projecten te starten waarmee de deelnemers na het 

afronden van hun middelbare school en het vervolgonderwijs, een inkomen kunnen opbouwen. 

 

 Program Roselyne 

o Maandelijkse toelages voor voedsel, medicijnen, kleding en huisvesting. Deze 
uitkeringen zijn per 1 juni 2009 stop gezet. Daarna kon Roselyne in haar eigen 
onderhoud voorzien, dankzij een vervolgopleiding “maatschappelijk werkster” die zij 
gevolgd heeft bij het Liverpool instituut op kosten van AFF. 

o Vergoeden van scholing van alle leden uit de groep t/m de middelbare school. Eén 
persoon kon gefaciliteerd worden om naar de Universiteit te gaan.  

o Project Roselyne is onverwacht uitgebreid. Een aantal gevluchte gezinnen zijn in Kisumu 
aangekomen. We hebben de kinderen van deze gezinnen (allen weeskinderen) onder 
onze hoede genomen. Verder is een aantal zeer schrijnende gevallen door Roselyne 
geselecteerd, die acute hulp nodig hadden. Ook deze kinderen hebben wij opgenomen 
in ons programma.  

o In totaal telde project Roselyne 15 kinderen en jong volwassenen in 2009 (die het hele 
jaar, dan wel een gedeelte van het jaar of een gedeelte van de opleiding, zijn 
gesponsord).  

 

 Program Nancy 

o Vergoeden van scholing van alle leden uit de groep t/m de middelbare school. Diverse 
kinderen hebben in december 2009 hun middelbare school diploma kunnen behalen.  

o Project Nancy heeft gemiddeld minder uitgaven nodig gehad dan uit het program 
Roselyne. Het verschil in uitgaven is te verklaren doordat de kinderen van Nancy een 
deel van hun schoolopleiding al hadden betaald, en slechts een klein bedrag nodig was 
om de opleiding af te ronden. 
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o In totaal telde project Nancy 11 kinderen en jong volwassenen in 2009 (die het hele jaar, 
dan wel een gedeelte van het jaar of een gedeelte van de opleiding, zijn gesponsord). De 
kinderen van project Nancy wonen, in tegenstelling tot Project Roselyne, niet bij elkaar 
in een huis. Zij hebben vaak nog 1 ouder die voor hen kan zorgen. Ook daarom hebben 
zij minder hulp nodig. Echter, ook dit zijn de meest schrijnende gevallen van Seme, die 
zijn geselecteerd door George. Het zijn kinderen die, als zij geen donaties hadden 
gekregen, hun scholing niet af hadden kunnen maken.  

 
 

● De gemeenschap  
 
We hebben ter plekke kunnen constateren dat indirect een hele gemeenschap profijt heeft van de 
hulp die wij aan deze kinderen en jong volwassenen bieden. Zo worden er grote hoeveelheden eten 
gemaakt, waar ook opa's, oma's, tantes, ooms en andere gezinsleden van kunnen eten.  Het is ook 
niet realistisch om te denken dat we slechts de kinderen helpen. Immers, we moeten niet  willen dat 
het kind dat gesponsord wordt door AFF wel een maaltijd krijgt, maar dat de andere gezinsleden 
honger lijden. In het complex waar Roselyne woont (Busia) wordt nu tevens een gehandicapte 
zwerver verzorgd.  
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6. Overige projecten   

 

Daar in 2009 het accent volledig gelegd is op het (laten) volgen van onderwijs van de kinderen en 

jong volwassenen, zijn de overige projecten, maar zeer beperkt uitgevoerd.  

Het Jan van Egmond college te Purmerend heeft overtollig materiaal voor het natuurkunde 

practicum ter beschikking gesteld aan een school in Busia. Na veel geregel zijn de 4 verhuisdozen vol 

met materiaal op de plaats van bestemming aangekomen. 

 

Roselyne, onze projectleidster, heeft uiteindelijk toch een baan gevonden als maatschappelijk 

werkster. Zij gaat nu regelmatig de sloppenwijken van Kisumu in om uiteg te geven hoe mensen zich 

moeten verzorgen en met name hoe met Aids en Malaria kan voorkomen. 

Tevens hebben we een start gemaakt met de voorbereidingen voor diverse projecten die in de loop 

van 2010 gestart kunnen worden als de financiële middelen daarvoor ter beschikking komen.  
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7. Balans per 31 december 2009   

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2009 

(na verwerking voorgestelde resultaatbestemming) 

 

 

 

Activa

€ € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 5.242 1.548

5.242 1.548

Totaal activa 5.242 1.548

Passiva

€ € € €

Eigen vermogen

Continuiteitsreserve projecten 302

Continuiteitsreserve opleiding 4.940 1.548

5.242 1.548

Totaal passiva 5.242 1.548

2009

2009

2008

2008
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8. Staat van baten en lasten   

 

Baten 
2009 

€ 

2008 

€ 

Particulieren 5.796 2.746 

Bedrijven 1.602 5.342 

Scholen 3.295 391 

Overig 1 908 

Totaal baten 10.694 9.387 

 

 

Lasten 2009 

€ 

2008 

€ 

Besteed aan doelstellingen 
 

 

Roselyne 5.701 6.021 

Nancy 665 50 

Overige projecten 117 767 

Totaal besteed aan doelstellingen 6.483 6.838 

  
 

Overige kosten 
 

 

Algemene kosten 517 1.001 

Totaal overige kosten 517 1.001 

  
 

Totaal lasten 7.000 7.839 

   

Resultaat 3.694 1.548 

 

 

Resultaatbestemming 

Toevoegen aan 
2009 

€ 
2008 

€ 

Continuïteitsreserve projecten 302 - 

Continuïteitsreserve opleiding 3.392 1.548 

Totaal resultaatbestemming 3.694 1.548 

  



pag. 12 

 

9. Toelichting op de balans per 31 december 2009   

9.1. Waarderingsgrondslagen 

 

Algemeen 

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet; voor zover niet anders is vermeld, geschiedt 

waardering tegen nominale waarde. 

De jaarrekening is conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen van de Raad voor 

Jaarverslaggeving opgesteld. 

 

Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten slechts zijn opgenomen indien 

en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met lasten is rekening gehouden die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar. 

9.2. Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans 

 

Liquide middelen 

Dit betreft een saldo van € 5.242 op een rekening bij de Triodos-bank. Het saldo is vrij beschikbaar. 

Dit saldo is voor het grootste deel nodig om de eerste verplichtingen na te kunnen komen 

betreffende de onderwijskosten.  

Het bestuur streeft er naar minimaal 1/3 van de onderwijsverplichtingen aan het einde van een 

boekjaar ter beschikking te hebben.  De kosten voor het volgen van onderwijs worden 3 x per jaar 

betaald, te starten in januari dan worden ca 60% van de totale kosten betaald. 

Reserves  

 

 
2009 

€ 

2008 

€ 

Reserves  aanvang boekjaar 1.547 0 

Bij: resultaat boekjaar 3.694 1.548 

Reserves einde boekjaar 5.242 1.548 
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10. Begroting 2010   

 

Africa Family Foundation 2008 in % 2009 in %

Begroting 

2010 in %

Besteed aan doelstellingen

Roselyne 6.021 77% 5.702 81% 6.000 50%

Nancy 50 1% 665 9% 3.000 21%

Projecten 767 10% 117 2% 2.000 21%

Onvoorzien 0 0% 0 0% 250 2%

Totaal besteed aan doelstellingen 6.838 87% 6.483 93% 11.250 94%

Diverse kosten

Fondsenwerving 0 0% 0 0% 250 2%

Bestuurskosten 0 0% 0 0% 250 2%

Algemene kosten 1.001 13% 517 7% 250 2%

Totaal diverse kosten 1.001 13% 517 7% 750 6%

Totaal lasten 7.839 100% 7.000 100% 12.000 100%

Inkomsten particulieren 2.746 29% 5.796 54% 6.500 58%

Inkomsten bedrijven/organisaties 5.342 57% 1.602 15% 2.500 33%

Inkomsten scholen 391 4% 3.295 31% 3.000 8%

Inkomsten overig 908 10% 1 0% 0 0%

Totaal baten 9.387 100% 10.694 100% 12.000 100%

Resultaat 1.548 3.695 0

 

   
    

 

    
Bestedingen 
 
Bij de begroting is ervan uitgegaan dat de kindgebonden kosten, Roselyne plus Nancy,  zullen stijgen 
van ruim 6.300 euro tot ca 9.000, een stijging van ca 43% t.o.v. de werkelijke kosten in 2009, met 
name door een toename van het aantal kinderen tot 47 en de deelname aan vervolgonderwijs.   
 
In 2010 zal naast het laten volgen van vervolgonderwijs de aandacht gericht worden op Income 
Generating Acivities, hiervoor is 2.000 euro begroot. 
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Baten 
 
Voor 2010 wordt een toename van de ontvangsten verwacht van ca 12% t.o.v. de opbrengsten in 
2009.  
 
Het grootste deel van de opbrengsten zal door de particulieren worden opgebracht met een 
verwachte stijging van ca 20%. 
Extra inspanningen moeten gedaan worden om ook het bedrijfsleven bij onze activiteiten te 
betrekken, we hopen op een stijging van ca 56%. 
Door het grote succes van 2009, zijn we optimistisch over de donaties die de scholen in 2010 zullen 
behalen, we hopen op ongeveer hetzelfde resultaat als in 20009. 
 
Communicatie 
 
Bij de informatievoorziening komen de activiteiten van de stichting centraal te staan en de focus 
komt te liggen op de diverse projecten. Tevens zullen we 2010 proberen de informatievoorziening 
met name door de kinderen en de lokale projectmanagers in Kenia te laten verstrekken. Op de 
homepage van de website zal een blog worden bijgehouden waarop de stichting berichten wil 
plaatsen met input vanuit Nederland en de lokale projectmanagers in Kenia. In dit kader wordt er 
een fotocamera gedoneerd, waarmee foto's en video's kunnen gemaakt die vervolgens zullen 
worden gebruikt als beeldmateriaal bij de nieuwsvoorziening op de website.  
 
Diverse sociale netwerken, zoals Facebook, Hyves en YouTube, zullen worden ingezet om met 
regelmaat bezoekers naar de website te halen. 
 
De stichting gaat daarnaast proberen om het in 2010 voor donateurs mogelijk te maken via de 
website eenvoudig kleine donaties te doen. Zo kunnen periodiek via de sociale netwerken bezoekers 
naar de website geleid worden om voor een heel specifiek doel een donatie te doen. Op de sociale 
netwerken zullen in dit kader berichten worden geplaatst, waarop de lezer via een link direct naar 
een pagina wordt geleid waar er een korte uitleg wordt gegeven over het specifieke doel en waar 
eenvoudig een donatie kan worden afgehandeld. 
Het idee hierachter is dat het maken van een donatie laagdrempelig wordt. Van belang hierbij is dat 
betalingsmethoden als Paypal, Ideal en Ogone mogelijk worden. Het doel hiervan is niet alleen meer 
geld binnen te krijgen, maar vooral het aantal donaties te verhogen zodat de stichting 
onafhankelijker wordt van enkele grote donateurs. Daarnaast proberen we de kleine donateurs 
zover te krijgen dat zij automatisch periodiek kleine bedragen willen doneren, bijvoorbeeld vijf euro 
per maand. Een donateur die zijn e-mailadres achterlaat krijgt uiteraard een periodieke nieuwsbrief 
toegezonden waarin staat vermeld wat de stichting met de donaties heeft gedaan. 
 
In 2010 zal er worden nagedacht over een communicatiestrategie om bedrijven te benaderen voor 
sponsoring en instellingen voor specifieke acties. 
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11. Samenstellingsverklaring 
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Bijlage I: Specificatie fondsenwerving   

 

Particulieren

2009 begroting 2008 begroting

€ € € €

Vaste donaties 1.825 75

Incidenteel 3.970 2.671

Totaal particulieren 5.795 6.000 2.746 5.000

2009 begroting 2008 begroting

€ € € €

Bedrijven

Kampfraath Consultancy 300

Dosker Consultancy 250 5.167 4000

Subvast BV 250

Woonbond 500 `

St 1%club 302

Overige bedrijven 175 20.000

Totaal bedrijven 1.602 6.000 5.342 24.000

2009 begroting 2008 begroting

€ € € €

Scholen

Jan van Egmond P'rend 2.217 391

2e Dalton A'dam 1.078

Totaal scholen 3.295 0 391 0

Inkomsten overig
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Bijlage II: Specificatie bestedingen en uitvoeringskosten   

 

2009 Begroting 2008 Begroting

€ € € €

Program Roselyne

Transactiekosten 77 181

Medicijnen 226 50

Schoolgeld, -boeken, -maaltijden 5.398 5.790

Totaal Roselyne 5.701 5.000 6.021 6.000

2009 Begroting 2008 Begroting

€ € € €

Program Nancy

Transactiekosten 7

Medicijnen 0

Schoolgeld, -boeken, -maaltijden 657 50

Totaal Nancy 664 5.000 50 0

2009 Begroting 2008 Begroting

€ € € €

Overige projecten

Transactiekosten 34

George Nyamor 597

Inkoop kaarten 136

Natuurkunde practicum 116 600

Totaal overige projecten 116 600 767

Kosten overig

2009 Begroting 2008 Begroting

€ € € €

Bankkosten 68 1

KvK 26 27

Samenstelingsverklaring 357 0

Notaris 0 791

Overige kosten 65 182

Totaal overige kosten 516 1.001 3.550  


