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1. Stichting Africa Family Foundation
In memoriam:
Op 1 september 2014 is onze zeer gewaardeerde bestuurslid Toon van der Hoorn overleden. Hij is
vanaf het begin zeer betrokken geweest bij de stichting en heeft met zijn kennis en inzet een grote
bijdrage geleverd aan Africa Family Foundation. Wij koesteren onze goede herinneringen aan deze
mooie persoonlijkheid en zijn dankbaar voor zijn inzet.
De statutaire naam is: “Stichting Africa Family Foundation”, opgericht en gevestigd in Purmerend. De
rechtsvorm is Stichting. De Stichting Africa Family Foundation (vanaf hier: Africa Family) 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.
Zoals in de doelstelling is beschreven, bestaan de activiteiten in hoofdzaak uit het ‘runnen’ van
familie projecten met als doelstelling “het voorzien in eigen levensonderhoud” en daarbij kunnen
blijven leven in familieverband ook als beide ouders zijn overleden.
Van 1 januari 2014 tot 20 oktober 2014 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:

Jan Dosker
Arjan Kampfraath
Pieter de Lange
Toon van der Hoorn Ϯ

Op 20 oktober 2014 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Het nieuwe bestuur bestaat uit
de volgende leden:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:

Andre Jaspers
Arjan Kampfraath
Renza Dosker
Pieter de Lange

Via deze link http://www.africafamily.nl/organisatie is te lezen wat de persoonlijke beweegredenen
zijn dat deze bestuursleden zich in willen zetten voor Africa Family!
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 in Kenia
Micky Ohr voor de nieuwsbrief

pag. 3

Africa Family is goedgekeurd door de belastingdienst en heeft de ANBI accreditatie verkregen. Per 1
januari 2009 zijn giften die zijn gedaan aan Africa Family derhalve ook aftrekbaar van het belastbaar
inkomen en is Africa Family als instelling aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Het jaar 2009 is tevens het eerste volledige jaar dat de Africa Family haar activiteiten heeft verricht.
Na een voorzichtige start van 15 kinderen en jongvolwassenen in 2008, nam het aantal kinderen
jaarlijks toe, tot 27 kinderen in 2009, 47 kinderen in 2010, tot 52 kinderen in 2011. Het aantal
kinderen kan niet blijven stijgen omdat steeds meer kinderen doorstromen naar de middelbare
school en hoger onderwijs, om zodoende zelfstandig te worden. Het aantal kinderen dat in 2012
naar school is geholpen was daarom licht gedaald, naar 48 kinderen. In 2013 zijn er 44 kinderen naar
school geholpen. Dat was weer iets minder omdat er in vergelijking met de voorgaande jaren meer
kinderen op de middelbare school zitten (hetgeen duurder is, dus kunnen er minder ‘nieuwe’
kinderen instromen) en een aantal kinderen hun scholing hebben afgerond. In 2014 konden
vanwege een verhoging van het budget weer meer kinderen naar school. In 2014 kon Africa Family
48 kinderen naar school sponsoren.
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2. Financiën
De inkomsten van Africa Family in 2014 bedroegen € 20.588, dat is € 4.501 meer dan in 2013. Van de
inkomsten is 50% afkomstig van particulieren en 27% van scholen. Van bedrijven is 23% afkomstig.
In 2013 hanteerden we nog een categorie ‘overige inkomsten’, namelijk eenmalige acties die
meestal door particulieren opgebracht werden. In 2014 hebben we besloten om geen categorie
‘overig’ meer te hanteren, maar om deze categorie onder de andere categorieën te plaatsen.
Africa Family heeft in 2014 voor € 16.150 in financiële hulp voorzien aan scholing, voeding en
huisvesting in Kenia. Dit is meer dan het budget was, aangezien het schoolgeld voor het eerste
trimester van 2015 reeds op 30 december 2014 is overgemaakt. Daarnaast is voor een bedrag van
€ 433 besteed aan medische hulp. Dit betreft een kerstbijdrage voor de kinderen. Daarvan zijn
maaltijden gekocht en hebben de kinderen een extra zakcentje gekregen.
In 2014 heeft Africa Family € 128 transactiekosten (opnamekosten in Kenia) gemaakt en € 212
bankkosten. Dit is minder dan 2% van de totale uitgaven.
Het resultaat over 2014 is positief en bedraagt € 3.665. Door de uitzonderlijk hoge donaties die in
2014 zijn ontvangen kon het schoolgeld van het eerste trimester van 2015 worden overgemaakt
zonder daarbij een negatief saldo te bewerkstelligen!
Aan de bestuurders en vrijwilligers werden geen onkostenvergoedingen en vakantiegelden betaald.
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3. Communicatie
In 2014 zijn de volgende media gebuikt voor communicatie: de website, de Facebook-pagina en de
nieuwsbrief.
Website
De website (www.africafamily.nl) wordt door Africa Family gezien als een statisch medium. Hoewel
de site actueel moet blijven, wordt de site meer gezien om achtergrond informatie te verschaffen
over Africa Family en over de kinderen – de jaarverslagen worden hier bijvoorbeeld ook op
gepubliceerd - dan als ‘nieuwsmedium’. De nieuwsbrieven worden wel op de website geplaatst. De
website is in december 2014 geheel herzien, waarbij alle kinderen die in 2014 zijn gesponsord zijn
toegelicht.
Facebookpagina
Op de Facebook-pagina van Africa Family
(https://www.facebook.com/pages/Africa-Family-Foundation/297188423328)
worden (korte) updates geschreven, melding gemaakt van diverse acties, en
aandacht gevraagd voor de situatie in Kenia. In 2014 zijn er 8 updates
gepubliceerd via Facebook. Dat zijn er 16 minder dan in 2013. Dit komt omdat er vanwege
gezondheidsredenen maandenlange uitval was van de dagelijkse coördinatie. In 2014 is het aantal
‘likes’ voor Africa Family gegroeid van 230 tot 244. De groei van het aantal likes is minder dan vorig
jaar. Het is voor volgend jaar dan ook noodzaak om regelmatige updates te verzenden via Facebook,
om zo hopelijk het aantal likes ook weer sterker te laten toenemen.
De populairste update was op 7 juni 2014. Het betreft de update waarin de Africa Family WK poule
aangekondigd wordt. Deze update had een bereik van maar liefst 1.017 mensen. De populairste
leeftijdsgroep is 25-34 jaar (meeste likes/leden).
Nieuwsbrief
In 2014 zijn twee nieuwsbrieven verschenen (nummer 12 en 13) en verstuurd aan het gehele
bestand van donateurs en geïnteresseerden.
De communicatieplannen voor 2015 staan verder uitgewerkt in het hoofdstuk Begroting.
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4. Fondsenwerving
Africa Family heeft in 2014 donaties ontvangen van particulieren, bedrijven en scholen:
4.1. Particulieren
Africa Family heeft inmiddels 26 maandelijkse vaste donateurs. In totaal is er in 2014 voor € 3.609
aan maandelijkse donaties ontvangen. Daarnaast is € 6.447 aan eenmalige donaties ontvangen. Door
een stijging in de eenmalige donaties is het percentage periodieke donaties verder gedaald van 54%
in 2012 naar 47% in 2013 naar 37% in 2014.
We hadden begroot dat we in 2014 aan particuliere donaties € 7.000 zouden ontvangen en dat we
€ 500 aan overige donaties van particulieren (acties) zouden ontvangen. Dit bedrag is ruim gehaald:
we hebben € 10.246 ontvangen aan donaties. Dit is te danken aan een aantal onverwachte
schenkingen.
De werving van middelen in 2015 en volgende jaren zal zich moeten richten op een constante groei
van de periodieke stortingen en de incidentele acties zullen meer “periodiek” moeten worden. We
hebben bredere basis nodig om aan alle verplichtingen te kunnen blijven voldoen.
4.2. Bedrijven
De begroting “bedrijven” voor 2014 is gesteld op € 2.500. Dit bedrag is ruimschoots opgehaald, de
meter stond op € 4.825.
4.3. Scholen
Gezien het feit dat het Jan van Egmond Lyceum Africa Family heeft ‘geadopteerd’ en zich dus aan
ons hebben verbonden, waren de opbrengsten van scholen in 2014 voor een bedrag van € 5.500
begroot. In 2014 heeft het Jan van Egmond Lyceum wederom leuke acties gehouden en voorbereid.
Eén van de belangrijkste acties was het organiseren van een musical, welke in januari 2014 heeft
plaatsgevonden en het fantastische bedrag van € 5.517 heeft opgebracht!

Foto: Musical georganiseerd door de leerlingen van het Jan van Egmond Lyceum,
speciaal voor Africa Family!
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5. Familie programma’s
Zoals in de doelstelling is vermeld, richt Africa Family zich vooral op het sponsoren van weeskinderen
naar school, en het realiseren van de opvang 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 voor voeding en soms voor medicijnen en
huisvesting.
Voor wat betreft de familieprogramma´s heeft Africa Family de kosten van scholing van alle leden uit
de groep van ´nursery´ tot en met de middelbare school kunnen volbrengen. Enkele deelnemers
konden gefaciliteerd worden om een vervolgopleiding te doen, een cursus te doen, of een
universitair diploma te behalen. In totaal telde de projecten 48 kinderen en jong volwassenen die in
2014 gesponsord konden worden. Een groot gedeelte van de scholen biedt ook een lunch op school
aan. We hebben zo veel mogelijk getracht om ook deze kosten te vergoeden, zodat we een
voedselzekerheid kunnen creëren voor de kinderen en jong volwassenen die deelnemen aan Africa
Family-projecten.
Zoals al vanaf het begin van dit project heeft een grote gemeenschap indirect profijt 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 Africa Family wel een maaltijd krijgt, maar dat de andere
gezinsleden honger lijden.
In 2014 hebben er geen bestuursbezoeken plaatsgevonden aan de kinderen in Kenia, maar er heeft
wel intensief telefonisch contact, als ook via whatsapp en email, plaatsgevonden. Ook hebben de
projectmanagers in Kenia een in 2014 ontwikkeld format ingevuld voor alle kinderen die in 2014
door Africa Family zijn gesponsord. Zo is er veel aanvullende informatie over de kinderen gehaald,
hetgeen ook gebruikt kan worden voor content van de website en nieuwsbrieven.
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6. Overige projecten
6.1 Fietsproject
In 2014 heeft Africa Family voornamelijk schoolgeld van kinderen betaald. Maar er is ook een
speciaal project opgezet in het najaar van 2014. Het bleek namelijk dat er een aantal kinderen
behoorlijk lang naar school moeten lopen (soms wel 8 km per dag, heen- en weer). Daarom heeft de
nieuwe voorzitter van Africa Family een fiets-project geïnitieerd. Bij wijze van proef (waarbij wordt
gekeken naar duurzaamheid en resultaten van de fietsen) zijn er vijf fietsen gekocht bij een lokale
stichting, CooP, in Kisumu(http://www.coop-africa.org/nl/wat-we-doen/bike4work/518-the-greenhub-kisumu). Deze stichting heeft de fietsen lokaal geproduceerd.
De vijf fietsen zijn aan de kinderen gegeven die de meeste afstand
naar hun school moeten overbruggen. Als we in de loop van 2015
resultaten hebben, bekijken we of het een succes is en of er meer
fietsen gekocht gaan worden.
6.2 Verlichtingsproject
In 2013 hadden we voorzien dat we in 2014 een vervolg zouden geven aan het ‘verlichtingsproject’
(waarbij solar-lamps zijn gegeven aan kinderen die thuis geen elektriciteit hebben, waardoor zij
moeilijk hun huiswerk kunnen maken). Dit is echter niet gebeurd, omdat de lampen uit Nederland
komen en naar Kenia gebracht moeten worden. Omdat er geen bestuursbezoeken aan Kenia zijn
gemaakt in 2014, wordt dit project uitgesteld tot 2015.
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7. Balans per 31 december 2014
BALANS PER 31 DECEMBER 2014
Activa
2014

2013

€

€

Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen

66

217

5.115

1.450

Totaal activa
Banksaldo

5.181

1.667

5.181

1.667

5.115

1.450

Passiva
2014

2013

€

€

Eigen vermogen
Niet beschikbaar ivm lening
Gereserveerd voor specifiek project
Beschikbaar voor kinderen

Totaal passiva

66

217

0

0

5.115

1.450
5.181

1.667

5.181

1.667
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8. Staat van baten en lasten
Staat van baten en lasten
2014

2013

€

€

10.246

7.739

Bedrijven

4.825

4.325

Scholen

5.517

2.835

0

1.188

Baten
Particulieren

Overig
Totaal baten

20.588 16.087

2014

2013

€

€

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Roselyne - schooljaar verslagperiode

9.170 14.780

Roselyne - schooljaar volgend jaar

7.540

6.544

Nancy

0

0

Overige projecten

0

0

Totaal besteed aan doelstellingen

16.711 21.324

Overige kosten
Algemene kosten

212

141

Totaal overige kosten

212

141

Totaal lasten

Resultaat

16.922 21.465

3.665

-5.377

2014

2013

€

€

Resultaatbestemming

Toevoegen aan
Continuiteitsreserve projecten

0

-806

Continuiteitsreserve opleiding

3.665

-4.571

Totaal resultaatbestemming

3.665

-5.377
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9. Toelichting op de balans per 31 december 2014
9.1 Waarderingsgrondslagen
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 € 5.115 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 20% van de onderwijsverplichtingen voor het komende schooljaar op de
rekening. Dit in verband met de schoolkosten die moeten worden betaald in april en de beschikbare
tijd om deze gelden nog te verwerven.
Reserves
2014

2013

€

€

Reserves aanvang boekjaar

1.667

7.057

Verstrekte microkredieten

-151

-13

Resultaat boekjaar

3.665

-5.377

Reserves einde boekjaar

5.181

1.667
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10 Begroting 2015
Toelichting op de begroting
2014

Africa Family Foundation

in %

in %

2015

Besteed aan doelstellingen
Roselyne

14.800

92%

15.000

92%

Nancy

0

0%

0

0%

Projecten

0

0%

0

0%

Onvoorzien

0

3%

500

3%

Totaal Projecten

14.800

95%

15.500

95%

0
Diverse kosten

0
Fondsenwerving

100

1%

100

1%

Bestuurskosten

0

0%

0

0%

Transactiekosten

0

2%

300

2%

Algemene kosten

400

3%

400

2%

Totaal diverse kosten

500

5%

800

5%

16.300

100%

0
Totaal uitgaven

15.300 100%

Inkomsten particulieren

7.000

45%

8.000

48%

Inkomsten bedrijven

2.500

16%

3.000

18%

Inkomsten scholen

5.500

35%

5.500

33%

Inkomsten overig

500

3%

0

0%

15.500 100%

16.500

100%

Totaal inkomsten
Resultaat

200

200

Bestedingen
Bij de begroting 2015 is ervan uitgegaan dat de kindgebonden kosten zullen uitkomen op € 15.500,
dit is hoger dan de voorgaande jaren. We denken dit te kunnen bewerkstelligen door de grote,
onverwachte donaties die eind december 2014 zijn gedaan.
Baten
Voor 2015 houden we rekening met een lichte daling van de inkomsten omdat er in 2014 veel grote,
onverwachte donaties zijn gedaan. Het grootste deel van de opbrengsten zal door de particulieren
moeten worden opgebracht (€ 8.000).
Door de behaalde successen op de scholen en vooral de enorme betrokkenheid van de leerlingen en
leerkrachten, verwachten we ook hier in 2015 € 5.500 aan inkomsten van scholen.
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Communicatie
Bij de informatievoorziening staan de activiteiten van de stichting centraal en ligt de focus op de
kinderen.
Diverse sociale netwerken, zoals Facebook zullen blijven worden ingezet om met regelmaat
bezoekers naar de website te halen. Het streven is om iedere twee of drie weken een bericht op
Facebook te plaatsen waarin een korte update of een kort bericht te lezen is. Dit houdt in dat we
streven naar ongeveer 20-25 Facebook- berichten in 2015. Op deze manier worden donateurs op
een leuke en constante manier op de hoogte gehouden. Op de website van Africa Family
(www.africafamily.nl) zullen we proberen om de algemene informatievoorziening up to date te
houden.
De nieuwsbrief wordt toegezonden aan iedereen die zich daarvoor heeft aangemeld en aan de
donateur die zijn of haar e-mailadres achterlaat. Hierin staat vermeld wat de stichting met de
donaties heeft gedaan. Het doel in 2015 is wederom om de nieuwsbrieven met regelmaat te
publiceren. Er wordt gestreefd naar 2 nieuwsbrieven per jaar.
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Bijlage I: Specificatie fondsenwerving 2014

Specificatie fondsenwerving
Particulieren

2014

2013

werkelijk begroting werkelijk begroting
€

€

Vaste donaties

3.799

3.609

Incidenteel

6.447

4.130

Totaal particulieren

10.246

7.000

2014

7.739

6.500

2013

werkelijk begroting werkelijk begroting
€

€

Bedrijven
Kampfraath Consultancy

500

500

Dosker Consultancy

300

300

Societe des Bourses Francaises

1.000

500

Overige bedrijven

3.025

3.025

Totaal bedrijven

4.825

2.500

2014

4.325

3.000

2013

werkelijk begroting werkelijk begroting
€

€

Scholen
Jan van Egmond Purmerend

5.517

Totaal scholen

5.517

2.835
5.500

2014

2.835

3.000

2013

werkelijk begroting werkelijk begroting
€

€

Inkomsten overig
Totaal inkomsten overig

0

500
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1.188

1.500

Bijlage II: Specificatie bestedingen en uitvoeringskosten 2014
Specificatie bestedingen en uitvoeringskosten
2014

2013

werkelijk begroting werkelijk begroting
€

€

Program Roselyne
Transactiekosten

128

300

0

0

Medicijnen en overige ondersteuning

513

500

1.135

500

Schoolgeld, - boeken, -maaltijden

16.070

14.000

20.189

12.000

Totaal Roselyne

16.711

14.800

21.324

12.500

2014

2013

werkelijk begroting werkelijk begroting
€

€

Kosten overig
Fondsenverwerving

0

0

212

141

Transactiekosten

0

0

Diversen

0

0

Bankkosten

Totaal overige kosten

Omschrijving Datum

212

Bedrag

Elly Wandera 10/3/2011

-230,00

Totaal

-230,00

500

Aflossing
Eind datum 2013
11/1/2014

Aflossing
2014

13,1
0
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141

150,65

500

Saldo
-66,25
-66,25

