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Doelstelling, missie en visie 

 

Stichting ASAP heeft als statutair doel ”het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en 

financieren van kleine ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso”. We bieden mensen in Burkina 

Faso de middelen om zelf de armoedespiraal te doorbreken.  

Volgens onze visie kan dit alleen als in een gemeenschap gewerkt wordt aan een evenredige ontwikkeling op alle 

terreinen: Gezondheid en Milieu, Educatie en Emancipatie en aan de Economie. Voldoende capaciteit van dorpen om 

zichzelf te organiseren is daarbij onontbeerlijk. ASAP ondersteunt de dorpen daarom ook in het versterken van dit 

organisatievermogen. 

Een aanpak die louter is gericht op Gezondheid (bijvoorbeeld het verstrekken van klamboes) op Educatie (zoals het 

bouwen van een basisschool) of op Economie (zoals het helpen bij het starten van een bedrijfje) zal niet duurzaam 

zijn. Voor het goed draaiend houden van een bedrijf zijn bijvoorbeeld mensen nodig die geschoold zijn. Voor het 

behalen van goede resultaten op de basisschool is het van belang dat kinderen goed gezond zijn.  

ASAP maakt als het ware een “foto” van een dorp om te bepalen op welke punten de ontwikkeling vooral gericht 

moet zijn. 

Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso, de tweede stad in het 

noordwesten van Burkina Faso. ASAP zal nooit alle dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso kunnen bereiken, maar 

als we de dorpelingen kunnen leren zichzelf te ontwikkelen en als die kennis zich binnen de regio verspreidt, zal de 

invloed en het resultaat vele malen groter zijn dan de initiële inspanning. 
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ASAP in cijfers 2017 
Algemene informatie ASAP  

ASAP Nederland 

Registratie 1997 

Rechtspersoon Stichting 

CBF ja 

ANBI ja 

Directeur 0,4 fte 

Bestuursleden 5 (vrijwillig) 

Betaalde medewerker 0,6 fte parttime medewerker voor communicatie & 
fondsenwerving 

Vrijwilligers 10 
 

ASAP Burkina Faso 

Registratie 1999 

Rechtspersoon NGO 

Betaalde medewerkers 6 

Betaalde adviseurs 2 
 

Resultaten sinds 1997 

Algemene informatie dorpen 
 

Aantal dorpen 10 

Totale bevolking dorpen 14.200 
 

Resultaten onderwijs 

Kleuterschool 240 leerlingen 

Basisschool 3.041 leerlingen 

Middelbare school 237 leerlingen met schoolbeurs 
Oprichting middelbare particuliere agrarische school 
(LAP) 

 

Resultaten gezondheid 

93% van alle families heeft toegang tot schoon water binnen een straal van 500 meter 

50% minder gevallen van acute malaria door het verstrekken van geïmpregneerde klamboes 
 
99 
37 families in verschillende dorpen hebben een wc gekregen 

1.745 klamboes gedistribueerd in 2017 
 

Capaciteitsopbouw 

De leiders van het dorp nemen meer verantwoordelijkheid.  
Vrouwen zijn in staat om te praten voor een groep mannen. 
Vrouwen hebben meer kennis over hun lichaam door seksuele voorlichting. 

 

Economische ontwikkeling 

microkredieten verstrekt aan 2.573 vrouwen 
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Onderwijs 

 

Algemeen 
Eén van de belangrijkste pijlers voor duurzame ontwikkeling in de dorpen is onderwijs. ASAP geeft kinderen vanaf 5 

jaar de mogelijkheid om onderwijs te volgen. 

Percentage geïnvesteerd bedrag per onderwijscategorie  

 

  

25%

21%

53%

1%

Kleuteronderwijs

Basisonderwijs

Middelbaar onderwijs

Vakonderwijs
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Kleuterschool 

Algemeen 

In Burkina Faso zie je alleen in de stad kleuterscholen. Dit zijn meestal particuliere instellingen. Voor een goede 

ontwikkeling van een kind is de kleutertijd erg belangrijk.   

ASAP heeft 5 kleuterscholen gebouwd. Alle kleuterscholen zijn particuliere scholen en worden beheerd door 

moederassociaties. Het Ministerie van Sociale Zaken is verantwoordelijk voor technische ondersteuning.  

De kosten per kind per jaar bedragen € 82,-. De bijdrage van de ouders is € 5, - per kind per jaar. Het bedrag van € 82, 

- per kind per jaar wordt vergoed door sponsoren. Om de lopende kosten van de kleuterscholen te kunnen dekken zijn 

wij afhankelijk van sponsoren. Gelukkig hebben we hele trouwe sponsoren die het ieder jaar mogelijk maken om deze 

kosten te dekken. 

Het is nog niet gelukt om een andere financieringsmethode te vinden voor het dekken van de lopende kosten. De 

ouders van de kinderen kunnen het zich niet permitteren om een bedrag van € 87,- per kind per jaar te betalen. De 

enige manier om de kosten zelf te kunnen dekken, is het ontwikkelen van meer activiteiten op school die inkomsten 

genereren. 

Alle kleuterscholen zijn particulier. Hierdoor krijgen de scholen officieel geen ondersteuning van het Ministerie van 

Onderwijs in Burkina Faso. ASAP heeft gelukkig contact met een medewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken. Hij 

is zeer professioneel en helpt ons met het behouden van het huidige onderwijsniveau.  

Doelstelling kleuterscholen 

Kinderen van 5 jaar oud de eerste sociale vaardigheden en leervaardigheden bijbrengen. 

Doel ASAP-kleuterscholen 

 80% van de kinderen gaat naar de kleuterschool. 

 100% van de kleuterschoolkinderen gaat door naar de basisschool. 

 Eén kleuterschool per ASAP-dorp (10 dorpen). 

Resultaat 2017 

 Kinderen die naar de kleuterschool gaan, hebben het makkelijker op de basisschool. 

 Kinderen ontwikkelen zich beter doordat ze een extra maaltijd op school krijgen. 

 Moeders hebben minder werk thuis als de kinderen op school zijn.  

Doelstelling 2018 

ASAP is op zoek naar financiële middelen voor het bouwen van meer kleuterscholen. 
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Basisscholen 

Algemeen  

De basisscholen in de plattelandsdorpen worden door ASAP gebouwd. Vervolgens worden de scholen overgedragen 

aan de dorpen. Het Ministerie van Onderwijs is verantwoordelijk voor de leraren en hun salaris. Mocht er een tekort 

aan materialen zoals lesboeken en leien zijn, dan kan ASAP deze verstrekken.  Verder helpen we met het bouwen van 

extra klaslokalen om zo het aantal kinderen per klas te verminderen. ASAP heeft de afgelopen jaren 17 basisscholen 

met ieder 3 klaslokalen gebouwd. Kinderen in Burkina Faso gaan gemiddeld vanaf het 6e jaar gedurende 6 jaar naar de 

basisschool. 

Doelstelling basisschool  

Kinderen van alle ASAP-dorpen de mogelijkheid bieden goed basisonderwijs te volgen.  

Doel ASAP-basisscholen  

 80% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd gaat naar de eerste klas.  

 80% van de kinderen die op school begonnen zijn, blijft tot de laatste klas. 

 80% van de kinderen in de laatste klas sluit de basisschool af met een officieel diploma. 

 50% van de kinderen met een diploma is een meisje. 

Resultaat 2017 

 Meer dan 80% van de kinderen uit de 10 ASAP-dorpen gaan naar de basisschool. 

 In het dorp Sissa waren verschillende problemen. Een van de problemen was een leraar die de kinderen sloeg en 

een leraar die meisjes van groep 8 mishandelde.  

 In het dorp Sidi 2 en het dorp Fon hebben we slechts drie klaslokalen kunnen bouwen door een tekort aan 

financiële middelen. Hierdoor konden er minder kinderen naar school. 

Doelstelling 2018 

 1 klaslokaal bouwen in het dorp Kouekouesso.  

 3 klaslokalen bouwen in het dorp Sidi. 

 Lunch blijven verzorgen voor de leerlingen. Kosten per kind per jaar bedragen 20 euro.  

 Boeken verstrekken (1 boek per 2 leerlingen). 

 Grote leien verstrekken (1 lei per 10 leerlingen). 
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Aantal kinderen op de basisschool per schooljaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET DORP SISSA 

In het schooljaar 2008-2009 gingen 400 kinderen naar de basisschool in Sissa. In 2013-2014 was er een terugval naar 

190 schoolgaande kinderen. Tijdens deze periode was ASAP niet actief in Sissa vanwege onenigheden met de ouders 

in het dorp. In 2015 steeg het aantal schoolgaande leerlingen weer (ASAP was weer actief in het dorp) totdat een van 

de leerkrachten de kinderen begon te slaan. 

De oudervereniging van de school was op de hoogte van dit probleem, maar heeft nooit op hoger niveau ingegrepen. 

De bewoners in de dorpen zijn zeer bang voor ambtenaren. 

Op een gegeven moment kwamen de vrouwen van de vrouwenvereniging van het dorp om hulp vragen bij ASAP. 

Stichting ASAP heeft de betreffende leerkracht ontslagen. Er werd een nieuwe leraar aangenomen, maar helaas sloeg 

ook deze leraar de leerlingen. 

Het is triest dat een leraar die zich misdraagt alleen naar een andere school wordt gestuurd, zonder dat er extra 

maatregelen worden getroffen. 

Aantal leerlingen op de basisschool in Sissa 

 

 

 

  119 119

228 232
293

401
363

308
270

230
190 222 223 249 225
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Middelbare school 

Doel middelbaar onderwijs 

Toegang verschaffen tot kwalitatief goed middelbaar onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen die van de basisscholen 

in de ASAP-dorpen afkomen. 

Doel ASAP middelbare scholen 

 Alle leerlingen van de plattelandsdorpen de kans geven om in aanmerking te komen voor een schoolbeurs. 

 Een slagingspercentage na 4 jaar van minstens 80%. 

 Een slagingspercentage na 7 jaar van minstens 50%. 

Schoolbeurzen voor middelbare school in Bonfora 

In 2008 zijn we begonnen met het verstrekken van schoolbeurzen aan kinderen die uit de ASAP-dorpen komen. De 

opleiding in Bonfora duurt 7 jaar. In 2018 zullen de laatste studenten hun opleiding behalen. Er worden geen nieuwe 

schoolbeurzen meer verstrekt, omdat we in 2011 met de particuliere middelbare agrarische opleiding gestart zijn.  

Schoolbeurzen voor de agrarische school in Bingo  

In 2015 hebben de eerste leerlingen van de middelbare agrarische school (meer informatie over deze opleiding aan 

het einde van het hoofdstuk onderwijs) eindexamen gedaan. De leerlingen die in 2014 geslaagd zijn, hebben via ASAP 

de mogelijkheid gekregen om door te stromen naar een agrarische vervolgopleiding in de plaats Bingo. 

In 2016 zijn alle 14 studenten over gegaan naar het tweede jaar van deze vervolgopleiding. 

In juni 2017 hebben deze 14 studenten (7 jongens en 7 meisjes) examen gedaan voor “Brevet d’Etudes Professionelles 

agricole” (BEP agricole). 13 van de 14 studenten behaalden hun diploma. 
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Middelbare agrarische school (het LAP) 
Dit is het meest complexe en grootste project van stichting ASAP. Het doel is om kinderen van de ASAP-dorpen goed 

middelbaar onderwijs te kunnen bieden.  

In 2011 heeft het LAP haar deuren geopend. 

De opleiding  

De opleiding is verdeeld in twee fases. De eerste fase is een 4-jarige opleiding. De jongens en de meisjes krijgen tijdens 

deze opleiding algemene vakken zoals wiskunde en Frans. Daarnaast leren ze hoe ze een goede ondernemer in de 

agrarische sector kunnen worden en hoe de computer te gebruiken. Na 4 jaar hebben ze dan een diploma van lager 

middelbaar onderwijs (BEPC in Frankrijk). 

De tweede fase is ook een 4-jarige opleiding. Tijdens deze opleiding kunnen de leerlingen zich specialiseren in de 

agrarische sector. Na 2 jaar hebben ze dan een mbo-diploma niveau 2/3 (BEP-agricole in Frankrijk). De laatste 2 jaar 

zijn gericht op het behalen van het mbo-diploma niveau 4 (BAC-Pro in Frankrijk). Tijdens de tweede fase volgen de 

leerlingen meer agrarische vakken en moeten ze stage lopen bij agrarische bedrijven. 

In september 2018 zullen de eerste leerlingen beginnen met de tweede fase. 

Resultaat 2017 

 Er zijn 188 leerlingen op het LAP (99 meisjes en 89 jongens). 

 Kosten per leerling per jaar fase 1: € 360, - (sponsor) en € 90,- (ouders leerling). 

 Kosten per leerling per jaar fase 2: € 480, - (sponsor) en € 140,- (ouders leerling). 

 Slagingspercentage 29% voor fase 1. Landelijke slagingspercentage is 15%. 

De resultaten waren niet zoals we hadden verwacht, we hadden moeite om goed personeel te vinden. In 2018 

verwachten we betere resultaten. We hebben nu een professioneel team van leerkrachten en een goede directeur 

voor het LAP gevonden. 

Doel 2018 

- Slagingspercentage BEPC minstens 60%. 
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Kenmerken van het LAP 

Ouders van LAP-leerlingen vertelden ons dat hun kinderen door het LAP veel respectvoller naar volwassenen zijn 

geworden, zich bewust zijn van een betere hygiëne en gezondheid en het niet erg vinden om tijdens schoolvakanties 

op het veld van hun ouders te werken. 

In de nieuwe ASAP-dorpen is het aantal leerlingen dat naar de basisschool gaat verdubbeld. In het verleden stuurden 

ouders hun kinderen niet naar de basisschool omdat het niveau van de vervolgopleiding heel slecht was. Nu het LAP 

er is, sturen ze hun kinderen wel naar de basisschool. 

Om toe gelaten te worden op het LAP moeten de basisschoolleerlingen een test maken. Het percentage meisjes dat 

slaagt voor de toelatingstest is hoger dan bij jongens. Ouders realiseren zich dat het LAP een kostschool is. Hierdoor 

worden meisjes meer beschermd tegen tienerzwangerschappen. 

Vakopleiding in Gaoua 

Algemeen 

Een 2-jarige opleiding om manager van een kleuterschool te worden. De opleiding is voor mensen uit de ASAP-dorpen. 

Resultaat 2017 

 Een jongen is begonnen aan deze opleiding. 

 Een meisje is begonnen aan een 3-jarige vakopleiding ‘gezondheid’. Als zij klaar is met de opleiding zal ze als 

verpleegster bij het LAP gaan werken. 

 Alle leerlingen die twee jaar geleden aan de opleiding ‘manager kleuterschool’ begonnen zijn, hebben hun 

diploma behaald. 

 Helaas is een van de studenten die vorig jaar met de opleiding is begonnen overleden. 
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Gezondheid 

 

Algemeen 
Gezondheid is een belangrijke basisvoorwaarde om andere onderwerpen zoals onderwijs en economische 

ontwikkeling te adresseren. In dorpen op het platteland van Burkina Faso is vaak geen schoon drinkwater beschikbaar 

en er is geen toegang tot medische zorg. Ook hebben mensen vaak geen kennis over preventieve zorg of missen ze 

hiervoor de middelen, zoals hygiëne of bescherming tegen malariamuggen. 

Percentage geïnvesteerd bedrag per gezondheidscategorie 

 

38%

8%

54%

Water project Prevention project Hygiene project
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Toegang tot schoon drinkwater 

Doel schoon water 

 Toegang tot schoon en veilig drinkwater verzorgen voor de plattelandsbewoners. 

 Bewerkstelligen dat vrouwen niet meer dan 500 meter hoeven te lopen voor schoon water. 

Realisatie 2017 

In 2017 hebben we de bouw van twee waterputten gerealiseerd. 

Doel 2018 

Het bouwen van twee nieuwe waterputten. 

Wc’s 

Doel 

Minstens 50% van de families in de ASAP-dorpen heeft een wc binnen 4 jaar. 

Realisatie 2017 

In 2017 zijn er geen nieuwe wc’s gebouwd. 

Doel 2018 

We zijn op zoek naar financiële middelen om meer wc’s te kunnen bouwen. 

Klamboes 

Doel 

Alle families in de ASAP-dorpen slapen onder een goede klamboe. 

Algemeen 

Een klamboe gaat gemiddeld 2 jaar mee. Om iedere familie te voorzien van een goede klamboe, moeten we klamboes 

distribueren onder nieuwe families maar ook de oude klamboes door nieuwe vervangen. 

Realisatie 2017 

Sinds 2016 zijn er 1100 klamboes gedistribueerd. 

Doel 2018 

We verwachten 500 klamboes te distribueren in 2018. 
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Geboortebeperking 

Doel 

Dat er in een gezin minimaal 2 jaar tussen de geboorte van elk kind zit. 

In de meeste dorpen hebben mannen meerdere vrouwen. Elke vrouw wil minstens één zoon op de wereld zetten. 

Soms is er een onderlinge competitie tussen de vrouwen over wie de meeste kinderen heeft gebaard. Dit draagt niet 

bij aan de geboortebeperking.  

Realisatie 2017 

Er waren geen bijeenkomsten in de dorpen over dit onderwerp. 

Doel 2018 

Er zijn geen bijeenkomsten over dit onderwerp gepland in 2017. 

Medische zorg 

Doel   

Het is heel moeilijk om hiervoor een doel te bepalen omdat het Ministerie van 

Gezondheid in Burkina Faso het bouwen en openen van medische centra 

bemoeilijkt.  

Momenteel is er geen vraag vanuit de dorpen voor een medisch centrum. 

Eind 2017 moeten 4.471 dorpelingen nog meer dan 8 km reizen om een 

medisch centrum te kunnen bezoeken. Dat is 30% van de totale bevolking van 

de 10 ASAP-dorpen. 

Realisatie 2017 

Er zijn geen medische centra gebouwd in 2017. 

Doel 2018 

Er zijn geen plannen voor 2017. 

Vrouwenbesnijdenis 

Doel 

Het is moeilijk om een doel te bepalen voor dit onderwerp omdat het heel lastig is om de juiste gegevens te 

verzamelen. In 2014 hebben we in de dorpen een enquête gehouden over verschillende onderwerpen. Eén van de 

vragen ging over vrouwenbesnijdenis. Hieruit bleek dat 60% van de vrouwen is besneden. We weten niet hoe oud 

deze vrouwen zijn en om welke vorm van besnijdenis het gaat.  

Realisatie 2017 

Niets gerealiseerd. 

Doel 2018 

Het verzamelen van meer gegevens (wel/niet besneden) over meisjes op de basisschool. 
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Bescherming voor meisjes/vrouwen gedurende de menstruatie 
Vrouwen/ meisjes in Burkina Faso hebben moeilijk of geen toegang tot een praktische/ hygiënische bescherming 

tijdens de menstruatie. De kosten voor wegwerpmaandverband zijn hoog en is ook niet beschikbaar op het platteland. 

Dit heeft als gevolg dat meisjes thuisblijven van school en vrouwen hun werk niet kunnen doen. De lokale methodes 

voor bescherming tijdens de menstruatie zijn vaak niet hygiënisch waardoor er gezondheidsproblemen ontstaan. 

Naast het verzorgen van bescherming tijdens de menstruatie willen we vrouwen en meisjes ook meer bewust maken 

van hun lichaam. Een hoog percentage van de vrouwen is nooit naar school geweest en heeft geen idee wat er met 

hun lichaam gebeurt tijdens een menstruatie. Ook weten ze niet hoe ze zichzelf kunnen verzorgen tijdens deze 

periode.  

Doelstelling 

 Bewustzijn creëren over de menstruatie en het vrouwelijke lichaam onder meisjes/vrouwen op het 

platteland.  

 Uitwasbaar maandverband aanbieden tegen een lage prijs. 

Realisatie 2017 

 2.500 hygiënekits gedistribueerd. 

 Meer dan 25 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor vrouwenassociaties en vrouwelijke middelbare 

scholieren. 

Doel 2018 

 Distribueren van 3.000 hygiënekits. 

 Organiseren van meer dan 30 voorlichtingsbijeenkomsten. 

 

Vrouwen in Afrika worden ook ongesteld! 

Op de middelbare agrarische school (LAP) zijn meer dan 100 vrouwelijke leerlingen. Doordat de meeste 

meisjes 1x per maand niet op school zijn, zijn we gaan nadenken over wat zij voor bescherming gebruiken als 

ze menstrueren. We werken al bijna 20 jaar in Burkina Faso en deze vraag is nooit eerder bij ons opgekomen! 

 

De meeste meisjes gebruiken stukken van kleding (niet praktisch en niet veilig) of sommige gebruiken 

Chinees maandverband (duur, niet gezond en niet biologisch afbreekbaar). 

Daarom zijn we gaan zoeken naar een alternatief. We vonden de associatie “Days for Girls” die een 

uitwasbaar systeem met een ‘pad’ hebben ontwikkeld. Dit systeem hebben we nu in de ASAP-dorpen en in 

de stad Bobo Dioulasso geïntroduceerd. 
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Milieu 

 

Algemene doelstelling milieu 

Het besparen van hout door het planten van nieuwe bomen, zodat er ook in de toekomst een gezonde leefomgeving 

is waarin mensen voor zichzelf kunnen blijven zorgen.  

Algemeen 

De dorpsbewoners maken zich geen zorgen om het milieu. Het is niet eenvoudig om de bewoners duidelijk te maken 

dat er een verband bestaat tussen de slechte oogst, onvruchtbare gronden en de klimaatverandering. De vrouwen 

kappen bomen om te kunnen koken en de mannen maken van het hout een bezem om hun stukje grond mee schoon 

te houden.  

Doel van ASAP is de bevolking ervan bewust te maken dat:   

 Ze zelf hun landbouwgrond vruchtbaar moeten houden door het gebruik van compost. 

 Ze hun landbouwgrond moeten beschermen tegen erosie. 

 Er nieuwe bomen moeten worden geplant. 

 Er minder hout moet worden gebruikt om mee te koken. 

Ons hoofddoel is nog steeds dat de dorpsbewoners meer nieuwe bomen planten dan dat ze omkappen. Het is heel 

moeilijk om een methode te vinden waarmee we kunnen controleren of het aantal bomen dat we planten ook 

daadwerkelijk overleeft. 

Compost 

Doel 

Alle boeren in de ASAP-dorpen trainen in het maken van compost. 

Realisatie 2017 

In 2017 hebben er geen trainingen plaatsgevonden. 

Doel 2018 

Het trainen van 50 boeren in het maken van compost. 
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Landerosie 

Doel 

De boeren leren hoe ze hun land kunnen beschermen tegen erosie. 

Realisatie 2017 

In 2017 is er niets gerealiseerd. 

Doel 2018 

50 boeren trainen in het beschermen van hun land tegen erosie. 

Planten van bomen 

Doel 

Dat de dorpsbewoners meer nieuwe bomen planten dan dat ze omkappen.  

Realisatie 2017 

Er zijn geen nieuwe bomen in de ASAP-dorpen geplant in 2017. 

Doel 2017 

Het planten van nieuwe bomen 

Het afbakenen van landgrenzen tussen boeren 

Een boer heeft bomen gekocht om zijn stukje land mee af te bakenen. Op een dag plantte hij 200 bomen aan één kant 

van zijn land. Dezelfde nacht heeft zijn buurman alle bomen weer verwijderd. Zijn buurman wilde niet dat de geplante 

bomen over zijn stuk land groeiden. 

De eigenaar van het land stelde daarop aan beide boeren voor om de bomen te planten met een steegje ertussen. Dit 

is ondertussen gebeurd! 

Koken op metalen ovens 

Doel 

Het houtgebruik tijdens het koken met 30% verminderen. 

Een gemiddelde familie van 10 personen verbruikt jaarlijks 73 bomen. Door het koken op een metalen oven wordt het 

gemiddelde verbruik van bomen jaarlijks gereduceerd met 22 bomen. 

Resultaat 2017 

Tussen 2016 en 2017 hebben we 450 nieuwe ovens gedistribueerd. Dit heeft een besparing van 9.900 bomen per jaar 

opgeleverd. 

Doel 2018 

Het distribueren van 200 nieuwe ovens in de dorpen 
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Economische projecten 

 

Algemeen 
De afgelopen jaren hebben we gezien dat het heel moeilijk is voor de dorpsbewoners om een economische activiteit 

buiten het dorp te ontwikkelen. Vaak laten de sociale omgeving en de huidige tradities dat niet toe.  

Om de dorpsbewoners te helpen met het opzetten van economische activiteiten buiten het dorp, is APPA (kantoor 

van ASAP in Burkina Faso) gestart met het kopen van een gedeelte van de geleverde productie tegen een goede prijs. 

Deze productie verkopen wij weer door aan derden. Naast dat wij de dorpelingen zo aan inkomsten helpen, wordt 

APPA ook minder afhankelijk 

Microkredieten 

Doel microkrediet  

Minder vermogende vrouwen die niet in aanmerking komen voor een lening bij een bank of de MFI (Micro Financing 

Institution) voorzien van contant geld om inkomst-genererende activiteiten op te kunnen zetten. 

Algemeen 

Een ‘eerlijk’ microkrediet is beschikbaar voor alle vrouwen. Onder eerlijk wordt verstaan dat het rentepercentage niet 

hoger mag zijn dan maximaal 7% per jaar en dat er transparante toekenningsprocedures zijn. 

De administratie rondom de kredieten wordt door de vrouwenvereniging geregeld.  

Realisatie 2017 

In 2002 zijn we begonnen met het verstrekken van microkredieten via de vrouwenverenigingen. Sindsdien is er maar 

één vrouwenvereniging niet in staat geweest om de lening aan ASAP terug te betalen. 

Het totale bedrag aan leningen in 2016 bedraagt € 84.000,- 
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Aantal vrouwen dat gebruik maakt van microkrediet 

 

Gemiddeld geleend bedrag per vrouw 

 

De inkomst genererende activiteiten hebben een positieve economische impact op de vrouwen, de handelaren en de 

boeren in de dorpen.  

Door inkomst genererende activiteiten van vrouwen kunnen moeders nu medicijnen voor hun gezin kopen. 

Doel 2018 

Fondsen vinden om het totale bedrag voor leningen in 2018 op te hogen naar € 100.000,- 

Moestuinen voor vrouwen 

Doel 

Het doel is om zoveel mogelijk moestuinen aan te leggen voor de vrouwen in de dorpen. 

Algemeen 

Op het platteland van Burkina Faso bestaan maaltijden vooral uit granen en niet uit groente of fruit. Dit eenzijdige 

voedingspatroon is mede de oorzaak van ondervoeding bij schoolgaande kinderen, waardoor zij vatbaarder zijn voor 

ziektes en minder kunnen presteren op school. Door het aanleggen van moestuinen voor vrouwen, wil Stichting ASAP 

het eenzijdige voedingspatroon op het platteland in Burkina Faso doorbreken. 

Realisatie 2017 

Vanwege gebrek aan financiering zijn er geen nieuwe moestuinen gerealiseerd. 

Doel 2018 

We verwachten geen moestuinen aan te leggen. 
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Moestuinen met een groep 

Doel 

De dorpsbewoners helpen om ook tijdens het droge seizoen inkomsten te genereren. 

Realisatie 2017 

Om een hectare land is een hek gebouwd. Verder wordt er water omhoog gepompt door een ‘dowhole’ pomp. De 

stroom voor het pompen wordt opgewekt door zonnepanelen.  

Er is een associatie voor tuinders opgericht. Leden van deze associatie betalen € 40,- per jaar aan de associatie. Deze 

bijdrage wordt voor onderhoud van de pomp en de moestuin gebruikt. Verder betaalt men € 2,- per jaar voor het 

huren van een stukje grond (10m x10 m 

De associatie heeft 60 deelnemers, waarvan 58 vrouw zijn. Leden verdienen tussen 30 en 80 euro per jaar met de 

verkoop van groenten die ze zelf verbouwd hebben.  

Sinds het verbouwen van eigen groentes, is het eenzijdige voedingspatroon doorbroken. 

Doel 2018 

Het plaatsen van meer pompen zodat er meer water omhoog gepompt kan worden, ook als de zon niet schijnt. 
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Bijenteelt  

Doel bijenteelt 

Meer inkomsten genereren voor de boeren door moderne bijenteelt te bedrijven. Doordat er nu een moderne 

methode wordt gebruikt is er veel minder vervuiling. Dit is beter voor het milieu. Verder is het gezonder voor de bijen 

omdat er nu geen vuur meer gebruikt wordt om de honing beschikbaar te krijgen. 

Realisatie 2017 

 Er zijn 650 bijenkorven gedistribueerd in de ASAP-dorpen. 

 APPA heeft 1.100 kg honing gekocht van de dorpelingen. 

 Slechts 50% van de imkers in de ASAP-dorpen verkocht hun honing aan APPA. Toen we de honing van de 

boeren kochten merkten we dat er maar 3/5e van de bijenkorven bewoond was door bijen. We realiseerden 

ons dat de imkers nog meer extra training nodig hadden om de bijenkorven optimaal te benutten. Deze 

cursus heeft in december 2017 plaatsgevonden. 

 De ruwe honing werd door APPA gekocht voor € 1,22 per kg. 

Doel 2018 

 APPA verwacht 2.000 kilo ruwe honing van de boeren te kunnen kopen. 

 Stijging van de verkoopprijs tot 1,45 kg ruwe honing. 

 Vanuit de dorpen is er vraag naar 1.000 bijenkorven 

Zeep maken van karité-boter (‘shea butter’) 

Doel 

‘Shea butter’ geproduceerd door vrouwen uit de ASAP-dorpen wordt getransformeerd naar zeep. In 2016 heeft APPA 

deze productie overgenomen. Er zijn nu vier soorten zeep: 

 Een zeep voor het wassen van kleding 

 Een zeep met ‘neem’ om je zelf te wassen  

 Een zeep met citronella om je zelf te wassen 

 Een zeep met honing om je zelf te wassen 

Het basisingrediënt van de zeep is ‘shea butter’.  

Realisatie 2017 

De omzet uit de verkoop van zeep is gestegen van 5.000 euro in 2016 naar 10.000 euro in 2017. De zeep is van zeer 

goede kwaliteit en begint naamsbekendheid te krijgen. 

Doel 2018 

We zijn van plan om de verkoop van zeep te verhogen naar 40.000 euro in 2018. We verwachten namelijk een grote 

opdracht van een overheidsinstantie in Burkina Faso. 

Door deze verkooptoename zijn wij genoodzaakt extra ruimtes te moeten bouwen voor de zeepproductie. Verder zal 

dan ook een nieuwe medewerker in dienst genomen worden om alles te coördineren.  
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Communicatie 

 

Visie en aanpak 

Stichting ASAP hecht bijzonder veel waarde aan transparante berichtgeving over haar activiteiten aan 

belanghebbenden. We denken zelfs dat dit een van onze succesfactoren is. Daarom communiceren we regelmatig 

over ons werk. 

ASAP onderscheidt als externe belanghebbenden de volgende doelgroepen:  

 Bestaande en potentiële particuliere donateurs  

 Bedrijfssponsoren 

 Vrijwilligers 

 Subsidieverleners  

 Samenwerkende organisaties 

 Overheidsinstellingen in Burkina Faso 

 

Het communicatiebeleid van ASAP is enerzijds gericht op de gehele Nederlandse samenleving en anderzijds meer 

specifiek op de bovengenoemde doelgroepen. De tot nu toe toegepaste communicatiemiddelen van ASAP zijn:  

 Digitale nieuwsbrieven gericht aan bestaande en potentiële donateurs 

 Persberichten  

 Website van ASAP 

 Brochure van Burkin’art 

 Weblogs vanuit Burkina Faso  

 Website Burkin’art  

 Facebook 

 Twitter 
 

In dit hoofdstuk zullen wij onze visie, aanpak en resultaten per communicatiemiddel nader toelichten.  
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Communicatiemiddelen 

Digitale nieuwsbrieven algemeen   
Gemiddeld wordt er één keer in de 6 weken een 

nieuwsbrief verstuurd 

Persberichten 
In het jaar 2017 zijn er geen persberichten door ASAP 

geplaatst.  

Websites 
Onze stichting communiceert via de volgende 

websites: 

www.asap-foundation.org Deze website verstrekt 

algemene informatie over de doelstellingen, projecten 

en resultaten van de stichting. 

www.burkinart.com Deze website verstrekt informatie 

over de collectie bronzen beelden van Burkin’art en 

geeft tevens achtergrondinformatie over de 

verschillende kunstenaars.  

In 2016 is er een webshop toegevoegd aan deze 

website. 

Brochure ASAP 
ASAP heeft verschillende brochures over de stichting 

en haar projecten.  

Weblog tijdens het verblijf van het bestuur in 

Burkina Faso  
Op het moment dat Hervé Millet of een lid van het 

Nederlandse bestuur in Burkina Faso is wordt er 

wekelijks een blog op de website en Facebook 

geplaatst.  

Contacten met het bedrijfsleven 
Er zijn geen nieuwe contacten met het bedrijfsleven 

gelegd in 2017. 

Facebook/Twitter 
Sinds 2011 heeft ASAP een Facebookpagina 

(www.facebook.com/asapburkinafaso) en een 

Twitteraccount (twitter.com/asapburkinafaso) Hierop 

plaatsen we nieuwsberichten en foto’s.  

  

http://www.asap-foundation.org/
http://www.burkinart.com/
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Fondsenwerving 

 

Visie en aanpak 

Fondsen worden altijd aangewend voor projecten. Wij kennen geen fondsenwerving voor de stichting, maar altijd 

voor een specifiek project. Een project wordt dus ook pas gestart als de fondsenwerving rond is.  

Eventuele tekorten en de overheadkosten van de organisatie worden bekostigd vanuit de opbrengsten van de 

verkoop van bronzen beelden door Burkin’art. Deze activiteit is een onderdeel van stichting ASAP. 

Verschillende manieren van fondsenwerving  

Onze doelstellingen voor de fondsenwerving voor 2017 zijn gebaseerd op de ervaringen en resultaten van voorgaande 

jaren. De fondsenwerving van ASAP kan worden verdeeld in zeven categorieën: 

 Burkin’art: de verkoop van bronzen beelden 

 Publieke fondsenwerving: via mailingen aan donateurs; 

 Fondsenwerving bij particuliere organisaties en stichtingen; 

 Fondsenwerving bij gesubsidieerde organisaties; 

 Fondsenwerving door scholen; 

 Fondsenwerving bij bedrijven; 

 Fondsenwerving in natura. 

 
Onder “Eigen fondsenwerving” vallen: publieke fondsenwerving, fondsenwerving bij particuliere organisaties en 

stichtingen, fondsenwerving door scholen, fondsenwerving bij bedrijven en donaties in natura. 

Onder “Overige baten” vallen: Fondsenwerving bij gesubsidieerde organisaties, de opbrengsten van Burkin’art en 

renteopbrengsten. 

Burkin’art: verkoop van bronzen beelden  

In samenwerking met gerenommeerde Afrikaanse kunstenaars heeft Burkin’art een hoogwaardige en betaalbare 

kunstcollectie samengesteld. De beelden zijn te koop via www.burkinart.com en op exposities door heel Nederland.  

Publieke fondsenwerving 

De aanpak van de fondsenwerving zal een voortzetting zijn van de methode die we in het verleden hebben 

gehanteerd. We streven ernaar ons relatiebestand uit te breiden door het organiseren van tentoonstellingen en de 

verkoop van beelden, het uitgeven van persberichten, acties op scholen en via onze websites en facebook. 

http://www.burkinart.com/
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Fondsenwerving bij particuliere organisaties en stichtingen 

We richten ons op continuïteit van de relatie met particuliere organisaties en stichtingen. We doen dit door tijdig en 

transparant te rapporteren over de projecten die zij steunen, met veel aandacht voor de wijze van uitvoering en de 

resultaten. Het bezoeken van projecten door leden van de stichting of andere organisaties wordt altijd aangemoedigd.  

Particuliere stichtingen vormen ook in 2017 een belangrijke bron van fondsen voor onze stichting. De meeste van deze 

stichtingen steunen ons al jarenlang voor speciale projecten en doelen. Voor hun bijdragen in 2017 zijn we vooral 

dank verschuldigd aan: 

Stichting in het buitenland: 

A Petits Pas: Dit is een Franse organisatie die jaarlijks rond de € 100.000 aan ASAP doneert, ten behoeve van allerlei 

projecten.  

Van Kesteren Foundation: Deze stichting is gevestigd in Zwitserland en doneert jaarlijks rond de €50.000 ten behoeve 

van verschillende projecten.  

Stichtingen in Nederland:  

- Anna Muntz Stichting  - Hofstee stichting 

- Lakeland foundation  - Unesco centrum 

- Stichting ‘t Arm KinderHuys  

Fondsenwerving bij gesubsidieerde organisaties 

Het is van essentieel belang voor ASAP om steun te ontvangen van deze organisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor 

bijna één derde van de ontvangen fondsen. Organisaties die onze activiteiten ondersteunen zijn Wilde Ganzen en de 

Gemeente Huizen. 

Fondsenwerving door scholen 

De activiteiten die we met scholen uitvoeren zijn belangrijk vanuit een aantal gezichtspunten. Zo informeren we de 

kinderen over de situatie in Burkina Faso; verkrijgen we fondsen voor projecten en werken we aan onze 

naamsbekendheid. Ieder jaar organiseert middelbare school ’t Atrium in Amersfoort een actiedag en een sponsorloop 

voor ASAP. In 2017 hebben ze daarmee zelfs € 14.000 opgehaald.  

Fondsenwerving bij bedrijven 

ASAP heeft een contract met Netmatch Tilburg. Zij sponsoren LAP-leerlingen voor 4 jaar. 

Donatie in natura 

Van sommige leden en ook van andere stichtingen, ontvangen we gebruikte goederen die ingezet kunnen worden 

voor projecten in Burkina Faso. In 2017 is er één container naar Burkina Faso gestuurd 
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Beleidsplan 
Onderstaande is een samenvatting van het ASAP-beleidsplan ten behoeve van dit jaarverslag. Het volledige 

beleidsplan is een gescheiden document. Dit plan wordt regelmatig ge-update wanneer (grote) wijzigingen optreden. 

Missie en uitgangspunten 
Stichting ASAP heeft als statutair doel ”het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren van kleine 

ontwikkelingsprojecten in Afrika”. Een drietal uitgangspunten vormt het startpunt voor het realiseren van onze missie.  

Geïntegreerd: Armoede verlichten kan alleen door in samenhang te werken aan onderwijs, gezondheid, milieu en 

economie. Voldoende capaciteit van dorpen om zichzelf te organiseren is daarbij onontbeerlijk. Het beleidsmodel is 

weergegeven in figuur 2. 

Lokaal gedragen: De dorpelingen stellen zelf hun prioriteiten en kunnen voorstellen voor projecten doen. In alle 

gevallen wordt van de betrokkenen een eigen bijdrage verwacht, dat kan in de vorm van geld, arbeid, materiaal, of 

een combinatie zijn. Zonder die eigen bijdrage verleent ASAP geen steun. 

Duurzaam: Bij elk project wordt gezorgd dat de resultaten op lange termijn duurzaam zijn. De verantwoordelijkheden 

voor bijvoorbeeld onderhoud worden vastgelegd. De betrokkenen zijn daar primair zelf voor verantwoordelijk, Er 

wordt een plan gemaakt om op lange termijn de projecten zonder inbreng van ASAP te kunnen financieren, 

bijvoorbeeld met hulp van de lokale overheid, of uit bijdragen van de betrokkenen 

Locatie 

 

Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso, de tweede stad van 

Burkina Faso. ASAP zal gelet op haar omvang nooit alle dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso kunnen bereiken. 

Het streven is erop gericht om de  dorpelingen te leren  zichzelf te ontwikkelen. Als die kennis zich binnen de regio 

verspreidt, zal de invloed en het resultaat vele malen groter zijn dan de initiële inspanning. 

De rol van ASAP 
De aanpak die ASAP volgt is het ontwikkelen van mensen, hun vaardigheden, kennis en netwerken. We doen dit door 

het helpen uitvoeren van concrete projecten in de dorpen. Als de dorpelingen beter georganiseerd worden, beter 

opgeleid zijn en vooruitgang zien, zal ASAP zich geleidelijk terugtrekken. 

Strategie en management 

Fondsenwerving 

Communicatie & jaarverslag 

Gezondheid 
- Drinkwater 
- Medische zorg 
- Hygiëne 
- Malaria 

preventie 
- Gezinsplanning 

Onderwijs 
- Kleuterschool 
- Basisschool 
- Voortgezet 
- Beroeps 

onderwijs 
- Alfabetisering 

Milieu 
- Herbebossing 
- Terugbrengen 

houtgebruik 
- Landbeheer 

Economie 
- Micro 

financiering 
- Infrastructuur 
- Sociaal 

ondernemer-
schap  

Financiën 

Dorpsorganisatie 
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ASAP ondersteunt het ontwikkelen van nieuwe initiatieven: Eén van de uitgangspunten van ASAP is dat wij dorpelingen 

helpen zélf te ontdekken hoe ze initiatieven kunnen ontplooien en hoe ze prioriteiten kunnen stellen. De Appreciative 

Inquiry methode is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Dorpelingen kunnen te allen tijde met nieuwe initiatieven 

komen. Daarbij gaan zij uit van het “Positief waarderend onderzoeken” De ASAP-medewerkers in Burkina Faso helpen 

hen met het verder uitwerken van het voorstel. Doordat ASAP al jaren met dezelfde dorpen werkt, hebben we een 

hechte band opgebouwd met de dorpelingen en kunnen we de behoeften van dorpen goed begrijpen. Verzoeken van 

dorpelingen voor nieuwe projecten kunnen we in de regel daarom goed op hun effectiviteit beoordelen.  

ASAP verschaft toegang tot financiële middelen: Eerst wordt er een voorstel opgesteld door de dorpelingen en het team 

van ASAP in Burkina Faso. Vervolgens wordt een plan gemaakt voor het verkrijgen van de financiële middelen. Waar 

mogelijk wordt gewerkt met leningen (Micro kredieten). Bij projecten die gericht zijn op onderwijs of infrastructuur 

wordt gewerkt met giften, altijd met een eigen bijdrage van de betrokkenen. Een project wordt pas opgestart als de 

middelen daarvoor zijn toegezegd en ontvangen 

ASAP biedt ondersteuning bij de organisatie en realisatie van projecten: De rol van de ASAP-medewerkers is afhankelijk van de 

complexiteit van het project en/of van de ervaring van de initiatiefnemers. Indien nodig schakelt ASAP lokale professionals 

in, zoals leraren, aannemers, bodem- en zadendeskundigen en voorlichters. 

ASAP biedt training en helpt met het opbouwen van kennis en relaties: ASAP biedt vele soorten training aan. De ene 

training is meer technisch van aard (hoe verbouw ik het beste maïs), de andere heeft een meer emanciperend 

karakter (hoe laat ik mijn stem horen als vrouw). ASAP helpt de dorpen ook relaties te leggen met 

overheidsinstellingen en bedrijven en het zelf opbouwen van netwerken. 

ASAP als monitor van voortgang en resultaat: ASAP vindt het belangrijk om voortgang en resultaat inzichtelijk te maken. 

Hierbij zoeken we continu de balans tussen de kosten om informatie te verzamelen, en de waarde die deze informatie 

heeft voor de programma’s. Op jaarlijkse basis meten en rapporteren we over de realisatie van projecten in het 

jaarverslag. Elke drie tot vijf jaar wordt de gerealiseerde impact gemeten tegen vooraf vastgestelde targets, op basis 

waarvan het beleid indien nodig wordt bijgestuurd. De realisatie van projecten is beschreven in dit jaarverslag in de 

bijlage.  

ASAP stimuleert ondernemersgeest: In 2015 is met behulp van de FAO ( Verenigde Naties) een start gemaakt met de 

bijenteelt resp. het verkopen van honing. Er zijn bij 80 boeren bijenkorven uitgezet en ASAP koopt tegen eerlijke 

prijzen de honing. Die wordt door ASAP verwerkt en geschikt gemaakt voor verkoop in Burkina Faso. Deze activiteiten 

generen lokaal middelen, die weer ingezet kunne worden bij projecten. In 2018 gaan we van start om Cashew noten 

te verbouwen. Er is voldoende geld binnen gekomen om 7.500 bomen te kunnen planten. 

ASAP verzorgt hygiënische bescherming: In 2016 is gestart met een initiatief om vrouwen te helpen bescherming te 

vinden tijdens de menstruatie. Informatiebijeenkomsten zijn een onderdeel van zo’n project en er wordt tegen een 

lage prijs uitwasbaar maandverband aangeboden 

ASAP als motor achter een agrarische opleiding: Al sinds 2011 is ASAP de stuwende kracht achter de Middelbare 

Agrarische School (Lycee Agricole Privé (LAP)) Na de eerste jaren basisonderwijs is het van groot belang dat de 

kinderen een vervolgopleiding volgen. Naast algemene vakken wordt hen geleerd om een goede ondernemer te 

worden. Inmiddels is een start gemaakt voor een vervolgopleiding aansluitend aan de eerste 4 jaar. 

Toelichting, communicatie en verantwoording 

Op de website wordt regelmatig informatie verstrekt over de projecten en de economische activiteiten. Uiteindelijk 

doel is om via die activiteiten lokaal de middelen te genereren om de projecten uit te kunnenvoeren. In het 

Jaarverslag wordt gerapporteerd over de bereikte resultaten.  

Financiën 

In het jaarverslag wordt de financiële verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid. (In principe zal ook bij een 

afname van de donaties) ASAP financieel in balans zijn. De projecten worden pas gestart als de middelen er zijn. Toch 

is het van belang dat de middelen blijven komen. De organisatie in Burkina Faso is voor aansturing en fondsenwerving 

nog grotendeels afhankelijk van ASAP in Nederland 
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Verantwoordingsverklaring 
Het CBF heeft de eisen voor de houders van zijn keurmerk uitgebreid en aangepast. Vanaf 1 juli 2008 is het nieuwe 

Reglement van het CBF-Keur van kracht. Het CBF toetst voortaan jaarlijks het jaarverslag en de 

Verantwoordingsverklaring over de principes van goed bestuur.  

Het jaarverslag van Stichting ASAP is overeenkomstig de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen’ opgesteld. We 

hebben hierbij speciaal aandacht besteed aan de elementen beleid, communicatie, waarborgen van kwaliteit van de 

organisatie en besteding van middelen in relatie tot de doelstellingen.  

Het toezichthoudend orgaan is het bestuur. De algemeen directeur bestuurt de stichting en heeft de 

eindverantwoordelijkheid voor leiding en de uitvoering van haar programma’s en activiteiten. Tussen de algemeen 

directeur en het bestuur bestaat een verdeling van bevoegdheden betreffende de vaststelling van het algemene 

beleid en de financiële richtlijnen.  

In deze Verantwoordingsverklaring legt het Bestuur verantwoording af over drie principes:  

 Onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren;  

 Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen;  

 Optimaliseer de omgang met belanghebbenden.  

Besturen, toezicht houden en uitvoeren  

Zie hoofdstuk “Hoe zijn we georganiseerd” voor een uitgebreide beschrijving van de organisatie van de stichting. Het 

bestuur en de algemeen directeur zijn onafhankelijk en onbezoldigd. Het bestuur bestond eind 2017 uit 4 natuurlijke 

personen, die voor maximaal 5 jaar benoemd zijn. Alle leden zijn zeer betrokken bij de organisatie en zetten hun 

ervaring en kennis belangeloos in. Daarnaast zijn zij actief bij evenementen en het uitvoeren van bepaalde taken, zoals 

het extern vertegenwoordigen van de organisatie, het opstellen van het jaarverslag, helpen met verhuizen en 

dergelijke.  

De algemeen directeur maakt een meerjarig beleidsplan waaraan financiële meerjarenramingen zijn gekoppeld. Een 

analyse van de kansen en bedreigingen en de evaluatie van de uitvoering zijn hierbij belangrijke input. Het beleidsplan 

wordt goedgekeurd door het bestuur.  

Besteding van de middelen  

Voor inzicht in het toezicht op de bestedingen wordt verwezen naar de jaarrekening. De besteding van de middelen 

vindt plaats volgens het jaarplan, dat gebaseerd is op het meerjarenplan. Eventuele afwijkingen van het jaarplan en 

dus van de begroting, worden door een bestuursbesluit gedekt. Het bestuur en het management zijn erg 

kostenbewust. Onze lage kosten van fondsenwerving in relatie tot de baten illustreren deze houding. Grote uitgaven 

worden altijd – na een zorgvuldig selectieproces - aan minimaal 2 partijen aanbesteed om tot een beste prijs/ 

kwaliteitverhouding te komen. Om de stabiliteit van de beschikbare middelen te verhogen zal gewerkt worden aan 

het opbouwen van een bescheiden reserve.  

Omgang met belanghebbenden  

Zie het hoofdstuk Communicatie voor een uitgebreid overzicht van onze communicatie met belanghebbenden. Door 

regelmatig te communiceren proberen we bewustwording en draagvlak te creëren voor onze doelstellingen en 

activiteiten. Zoals blijkt uit het genoemde hoofdstuk, richten wij ons niet alleen op het uitdragen van onze eigen 

boodschap, maar staan wij open voor ideeën, wensen, vragen en klachten. Wij zijn voortdurend in overleg met 

collega–instellingen en donateurs om, gebruik makend van hun inzichten en ervaringen, het functioneren van onze 

organisatie op een hoger plan te krijgen. 
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Stichting ASAP 

Jan Tinbergenlaan  99

5056 WE  BERKEL-ENSCHOT

Referentie: ASAP17                Amsterdam, 29 mei 2018

Betreft:      jaarrekening 2017

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een

oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting ASAP .

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. 

De jaarrekening van Stichting ASAP te Berkel-Enschot is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en

verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
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vergelijkende cijfers

Hoogachtend,

Toorman accountants en belastingadviseurs

H.A. Toorman AA RB

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

De vergelijkende cijfers zijn overgenomen van de jaarrekening 2016 en zijn niet door ons gecontroleerd.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstrekte gegevens.
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€ % € %

Baten 230.514 100,0% 345.739 100,0%

Activiteitenlasten 154.342 67,0% 272.694 78,9%

Bruto exploitatieresultaat 76.172 33,0% 73.045 21,1%

Lonen en salarissen 37.378 16,2% 40.603 11,7%

Sociale lasten 6.800 3,0% 7.050 2,0%

Afschrijvingen materiële vaste activa 816 0,4% 1.864 0,5%

Overige personeelskosten 3.216 1,4% 3.949 1,1%

Huisvestingskosten 5.319 2,3% 4.474 1,3%

Verkoopkosten 1.964 0,9% 224 0,1%

Kantoorkosten 5.848 2,5% 8.463 2,5%

Algemene kosten 3.473 1,5% 6.106 1,8%

Beheerslasten 64.814 28,2% 72.733 21,0%

Exploitatieresultaat 11.358 4,8% 312 0,1%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4.692 2,0% - 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.274 -0,6% -1.169 -0,3%

Som der financiële baten en lasten 3.418 1,4% -1.169 -0,3%

Resultaat uit gewone exploitatie 14.776 6,2% -857 -0,2%

Buitengewone lasten -2.479 -1,1% - 0,0%

Buitengewoon resultaat -2.479 -1,1% - 0,0%

Resultaat 12.297 5,1% -857 -0,2%

20162017

Stichting ASAP  te Berkel-Enschot  

1.2  Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 14 november 1997 werd de Stichting ASAP per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32067354.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting ASAP  wordt als volgt omschreven:

het ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren van kleine ontwikkelingsprojecten in Afrika.

Directie

De directie wordt gevoerd door N.E.K. von Behr.

1.3  Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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Stichting ASAP  te Berkel-Enschot  

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4.692

Daling van:

Activiteitenlasten 118.352

Lonen en salarissen 3.225

Sociale lasten 250

Afschrijvingen materiële vaste activa 1.048

Overige personeelskosten 733

Kantoorkosten 2.615

Algemene kosten 2.633

133.548

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:

Baten 115.225

Stijging van:

Huisvestingskosten 845

Verkoopkosten 1.740

Rentelasten en soortgelijke kosten 105

Buitengewone lasten 2.479

120.394

Stijging resultaat 13.154

Het resultaat 2017 is ten opzichte van 2016 gestegen met € 13.154. De ontwikkeling van het resultaat 2017

ten opzichte van 2016 kan als volgt worden weergegeven:
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Stichting ASAP  te Berkel-Enschot  

1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Voorraden 19.090 18.927

Vorderingen 2.425 2.409

Liquide middelen 89.006 54.191

Liquiditeitssaldo 110.521 75.527

Af: kortlopende schulden 90.523 38.894

Werkkapitaal 19.998 36.633

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 784.303 772.066

Financiële vaste activa 101.837 88.419

886.140 860.485

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 906.138 897.118

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 906.138 897.118

906.138 897.118

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016

gedaald met € 16.635.

31 december 201631 december 2017
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2.  BESTUURSVERSLAG
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Stichting ASAP  te Berkel-Enschot  

2.1  Bestuursverslag

Algemeen

Asap NL           Functie Werkpositie Datum in Datum uit

Bestuur (gepland)

Joop Rietmulder                       Penningmeester Pensioen- 1-9-2016 1-9-2020

adviseur

Rian Everaerd                            Lid Gepensioneerd 1-9-2015 1-9-2019

Heleen Kroonen-de Wit         Voorzitter Internist 19-3-2012 1-1-2018

Hervé Millet                            Lid Oprichter 1-9-2016 1-1-2018

Helene Michaud                                   Lid Adviseur 1-1-2018 1-1-2022

Els Buter                                       Lid Financieel 1-1-2018 1-1-2022

medewerker

Genoemde bestuurders bekleden geen nevenfuncties en zijn onbezoldigd.

APPA Functie bij APPA

Raad van bestuur               

Odile Sawadogo Teri                 Voorzitter

Rock Berehoudougou               Penningmeester

Macaire Dabilougou                Secretaris

Solange Kietega                         Vice voorzitter

ALAP           Functie bij ALAP Expertise

Bestuur

Hervé Millet                      Voorzitter Management

Jean Francois Milogo     Penningmeester Financiën

Odile Sawadogo Teri    Vice voorzitter
Project 

management

Rock Berehoudougou   Vice penningmeester Financiën

Solange Kietega               Secretaris Gezondheid

Elza Sanou Vice secretaris Boekhouding

ABF Functie bij ABF

Bestuur

Hervé Millet Voorzitter

Odile Sawadogo Teri Vice voorzitter

Rock Berehoudougou   Penningmeester

Jean Francois Milogo     Vice penningmeester

Solange Kietega               Secretaris

APPA, ALAP en ABF zijn zelfstandige entiteiten in Burkina Faso.

- Appa (Association pour des Petits Projets Africains) voert de projecten en economische ontwikkeling in de 

  dorpen uit, zoals productie van zeep en honing.

- ALAP (Association pour le LAP) controleert de ontwikkeling van de middelbare agrarische school.

Interne organisatiestructuur en personele bezetting.

  menstruatie van de meisjes en vrouwen.

- ABF (Actions pour les Besoins des Femmes) produceert en verkoopt wasbare en duurzame kits voor                                                                                                      
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Stichting ASAP  te Berkel-Enschot  

2.1  Bestuursverslag

Begroting voor het boekjaar 2018 € €

115.000

100.000

15.000

48.100

63.100

51.000

12.100

-650

-650

11.450

Beheerslasten

Resultaat

Saldo

Baten

Activiteitenlasten

Samengevatte begroting voor het boekjaar 2018

Overige opbrengsten

Bruto exploitatieresultaat

Exploitatieresultaat

Som der financiële baten en lasten
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Stichting ASAP  te Berkel-Enschot  

2.1  Bestuursverslag

Bestuursverslag

Met trots kijken we terug op de behaalde resultaten en met een kritische blik kijken we naar de toekomst.

Er is nog veel werk te doen om de armoede in Burkina Faso te bestrijden maar we zijn ervan overtuigd dat

ook de lokale bevolking in Burkina Faso een kans moet krijgen, met ondersteuning, op een toekomst. Een

toekomst die zij zelf vorm gaan geven en waar wij ons graag voor willen blijven inzetten.

We nodigen u dan ook van harte uit om naast dit jaarverslag ons beleidsplan te lezen, waarin de visie op

de toekomst is verwoord.

Namens het bestuur

Rian Everaerd

Een terugblik naar 2017. Een jaar waarin het erg onrustig was in Burkina Faso. Een aanslag in

Ouagadougou, regeringspartijen en politie die maar moeilijk tot samenwerking kwamen. De nieuwe

aangestelde president leek minder betrouwbaar dan gedacht waardoor het lastiger werd om de

toegekende gelden van de regering te ontvangen. Gelukkig hebben we vernomen dat het in de omgeving

van Bobo Dioulasso rustig is gebleven waardoor alle projecten doorgang konden vinden. We kunnen met

ASAP terug kijken op een jaar waarin we de projecten in Burkina Faso, onder leiding van Odile Teri, hebben

kunnen continueren. Samen met de lokale bevolking is bepaald waar de prioriteiten liggen en de lokale

bevolking levert een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van projecten. 

We hebben in september het 20-jarig bestaan van ASAP mogen vieren. Als dank naar onze vrijwilligers,

oud bestuursleden, donateurs en alle mensen die de organisatie een warm hart toedragen is er een

jubileumfeest georganiseerd. Op deze dag was er een videopresentatie van de projecten in Burkina Faso en

was er te zien wat we nog willen bereiken in de dorpen waarin we werkzaam zijn. Er was een expositie van

de bronzen beelden uit Burkina Faso en er vond een bronsgiet demonstratie plaats. De beeldenverkoop van

Burkin’Art via internet en op evenementen is in 2016 gestart. Dit is in 2017 gecontinueerd maar eind 2017

hebben we de beslissing genomen de beeldenverkoop op een andere manier vorm te gaan geven. De

resultaten blijven achter en de ( vaste ) kosten die wij voor deze activiteiten moeten maken zijn bijna niet

goed te maken. Er zijn inmiddels plannen ontwikkeld en deze worden in 2018 verder uitgewerkt.

Ook dit jaar bleek het steeds moeilijker om fondsen te werven die nodig zijn om alle plannen uit te voeren.

Doordat de inkomsten achter bleven hebben we een aantal projecten niet kunnen uitvoeren. Het bestuur

en alle medewerkers doen hun uiterste best om zoveel mogelijk projecten doorgang te laten vinden.

Namens het gehele bestuur wil ik iedereen bedanken die alle resultaten in 2017 mogelijk hebben gemaakt.

Door de betrokkenheid van veel personen en de inzet van vrijwilligers was het ook dit jaar mogelijk om

deel te nemen aan festiviteiten en jaarmarkten om de projecten in Burkina Faso onder de aandacht te

brengen. Dank ook aan de particuliere donateurs, stichtingen en bedrijven, deze financiële bijdragen

blijven noodzakelijk. We zullen er in de toekomst naar blijven streven om onze kosten zo laag mogelijk te

houden en de bijdragen ten goede te laten komen aan alle projecten in Burkina Faso.
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Stichting ASAP  te Berkel-Enschot  

2.1  Bestuursverslag

•Geïntegreerd:

Armoede verlichten kan alleen door in samenhang te werken aan onderwijs, gezondheid, milieu en 
economie. Voldoende capaciteit van dorpen om zichzelf te organiseren is daarbij onontbeerlijk.

•Lokaal gedragen:

De dorpelingen stellen zelf hun prioriteiten en kunnen voorstellen voor projecten doen. In alle gevallen 
wordt van de betrokkenen een eigen bijdrage verwacht, dat kan in de vorm van geld, arbeid, materiaal, of 
een combinatie zijn.

•Duurzaam:

Bij elk project wordt gezorgd dat de resultaten op lange termijn duurzaam zijn. De verantwoordelijkheden 
voor bijvoorbeeld onderhoud worden vastgelegd, en er wordt een plan gemaakt om op lange termijn de 
projecten te kunnen financieren, bijvoorbeeld met hulp van de lokale overheid, of uit bijdragen van de 
betrokkenen. 

Het bestuur heeft zich voorgenomen om samen met de vrijwilligers toe te werken naar een organisatie met

een financieel gezonde basis, zodat de continuïteit geen gevaar loopt. Voor het jaar 2018 is een budget

vastgesteld met een positief resultaat van € 11.450. (zie blz.10) van het financiële verslag.

Joop Rietmulder

Penningmeester St. Asap

ASAP is in 2017 geconfronteerd met een verdere daling van de inkomsten uit schenkingen en donaties.

Doordat de basis beleidsregel is dat projecten pas worden uitgevoerd wanneer er voldoende baten zijn

binnengekomen kan er gestuurd worden. Doordat de vaste lasten normaliter een gegeven zijn werden

aanvullende maatregelen noodzakelijk. Het bestuur heeft zich o.b.v. de tussentijdse rapportages over de

voortgang gedurende het jaar beraden omtrent de te ondernemen stappen. Dat heeft geleid tot het besluit

om:

•Te schuiven in taken en verantwoordelijkheden bij de medewerkers (concentratie op

fondsenwerving)

•Uitvoering van de kunstverkoop te beperken tot hetgeen vrijwilligers aankunnen (verlaging vaste kosten)

•In de loop van 2018 beëindiging van de huurovereenkomst

Ondanks het effect van de maatregelen pas later doorwerkt in de cijfers en omdat er een onvoorziene last 
(aansluiting jaarrekening)  moest worden genomen, is het totaal resultaat voor 2017 positief en wijkt licht 
ongunstig af t.o.v. de begroting.

Stichting ASAP heeft als statutair doel ”het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren 
van kleine ontwikkelingsprojecten in Afrika”. Een drietal uitgangspunten vormt het startpunt voor het 
realiseren van onze missie.

Verslag Penningmeester
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3.  JAARREKENING
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Stichting ASAP  te Berkel-Enschot  

3.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 783.379 770.326

Inventaris 924 1.740

784.303 772.066

Financiële vaste activa [2]

Overige vorderingen 101.837 88.419

101.837 88.419

Vlottende activa

Voorraden [3]

Gereed product en handelsgoederen 19.090 18.927

19.090 18.927

Vorderingen [4]

Handelsdebiteuren 796 1.438

Overlopende activa 1.629 971

2.425 2.409

Liquide middelen [5] 89.006 54.191

Totaal activazijde 996.661 936.012

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 29 mei 2018

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting ASAP  te Berkel-Enschot  

3.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen [6]

Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserves 161.909 175.461

Overige reserves -57.272 -66.791

104.637     108.670     

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfondsen 801.501 788.448

801.501 788.448

906.138 897.118

Kortlopende schulden [7]

Handelscrediteuren 6.821 9.727

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 2.787 4.725

Overlopende passiva 80.915 24.442

90.523 38.894

Totaal passivazijde 996.661 936.012

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 29 mei 2018

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting ASAP  te Berkel-Enschot  

3.2  Staat van baten en lasten over 2017

2017 Begroting

 2017

2016

€ € €

Baten

Baten als tegenprestatie voor leveringen [8] 39.753 33.000 36.372

Giften en baten uit fondsenwerving 185.165 196.775 303.037

Overige baten 5.596 7.000 6.330

Baten 230.514 236.775 345.739

Activiteitenlasten

Inkoopwaarde geleverde producten [9] 15.265 16.500 15.862

Besteed aan projecten 139.077 136.075 256.832

Activiteitenlasten 154.342 152.575 272.694

Bruto exploitatieresultaat 76.172 84.200 73.045

Personeelskosten [10] 44.178 46.800 47.653

Afschrijvingen [11] 816 835 1.864

Overige bedrijfskosten [12] 19.820 20.050 23.216

Beheerslasten 64.814 67.685 72.733

Exploitatieresultaat 11.358 16.515 312

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [13] 4.692 - -

Rentelasten en soortgelijke kosten [14] -1.274 -1.165 -1.169

Som der financiële baten en lasten 3.418 -1.165 -1.169

Resultaat 14.776 15.350 -857

Resultaat 14.776 15.350 -857

Buitengewone lasten [15] -2.479 - -

Buitengewoon resultaat -2.479 - -

Resultaat 12.297 15.350 -857

Bestemming resultaat:

Bestemmingsreserve Kunst 163

Bestemmingsreserve Microkredieten -13.715

Overige reserve 12.796

Bestemmingsfonds Gebouwen 13.053

12.297

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 29 mei 2018
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Stichting ASAP  te Berkel-Enschot  

3.3  Kasstroomoverzicht over 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 11.358

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 679

679

Verandering in werkkapitaal:

Voorraden en onderhanden werk -163

Vorderingen -16

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 51.629

51.450

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 63.487

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4.692

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.274

Buitengewone lasten -2.479

Mutatie overige reserve -3.277

-2.338

Kasstroom uit operationele activiteiten 61.149

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -13.053

Desinvesteringen in materiële vaste activa 137

Mutatie overige financiële vaste 

activa -13.418

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -26.334

Mutatie geldmiddelen 34.815

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 54.191

Mutatie geldmiddelen 34.815

Stand per 31 december 89.006

2017

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 29 mei 2018
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Stichting ASAP  te Berkel-Enschot  

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

Personeelsleden

Consolidatie

Schattingen

Valuta

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat

het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2017 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

Gedurende het jaar 2017 was gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In

het jaar 2016 was dit 1 werknemer.

De activiteiten van Stichting ASAP , statutair gevestigd te Berkel-Enschot, bestaan voornamelijk uit:

Stichting ASAP , statutair gevestigd te Berkel-Enschot is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 32067354.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Jan Tinbergenlaan  99 te Berkel-Enschot.

- steun voor duurzame ontwikkeling in plattenlandsdorpen in Burkina Faso. 

- verkoop van Afrikaanse bronzen beelden.

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting ASAP zijn de financiële gegevens verwerkt van de

onderstaande stichtingen:

- Stichting Asap Nederland

- Stichting Asap Burkina Faso

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en

de resultaatbepaling van Stichting ASAP .

APPA, ALAP en ABF zijn zelfstandige entiteiten in Burkina Faso, de resultaten hiervan zijn niet in deze

jaarrekening opgenomen.

De verkoop van kunst wordt uitgevoerd op het kantoor aan de Arendstraat 27 te Hilversum.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden

opgenomen in de staat van baten en lasten.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op

de desbetreffende jaarrekeningposten.
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vorderingen

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen

Vorderingen

Liquide middelen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis

van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen

wordt niet afgeschreven. Het bestuur heeft voor 2017 besloten de bedrijfsgebouwen en -terreinen de

waarderen op de beste schatting om zoveel mogelijk de marktwaarde te benaderen.

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Voorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs / vervaardigingsprijs

of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele

beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon-

en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend,

en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte

verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop. 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Vastgelegd vermogen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Activiteitenlasten

Beheerslasten

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende

activa opgenomen effecten.

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een

beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn

toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid

als bestemmingsfonds.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
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3.4  Toelichting op de jaarrekening

Personeelsbeloningen

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Buitengewone baten en lasten

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van

baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De onder de buitengewone baten en lasten opgenomen posten betreffen uitzonderlijke situaties.

De volgende situaties komen hiervoor in aanmerking:

- nadelen die voortvloeien uit nationalisaties of onteigeningen

- nadelen uit kapitaalvernietiging als gevolg van natuurrampen, zoals aardbevingen en overstromingen.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van

de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn

begrepen onder de afschrijvingen.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële

leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit

financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een

uitgave uit operationele activiteiten.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De verkrijgingsprijs van verworven deelnemingen in groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de

kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden.
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3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Bedrijfs-

gebouwen en 

-terreinen

Inventaris Totaal 2017 Totaal 2016

€ € € €

Aanschafwaarde 792.811 12.441 805.252 770.999

Cumulatieve afschrijvingen -22.485 -10.701 -33.186 -31.322

Boekwaarde per 1 januari 770.326 1.740 772.066 739.677

Investeringen 13.053 - 13.053 34.253

Desinvesteringen - -3.964 -3.964 -

Afschrijvingen desinvesteringen - 3.827 3.827 -

Afschrijvingen - -679 -679 -1.864

Mutaties 2017 13.053 -816 12.237 32.389

Aanschafwaarde 805.864 8.477 814.341 805.252

Cumulatieve afschrijvingen -22.485 -7.553 -30.038 -33.186

Boekwaarde per 31 december 783.379 924 784.303 772.066

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 %

Inventaris 20 %

De gebouwen omvatten het kantoor in Burkina Faso in de plaats Bobo Dioulasso en de middelbare

agrarische school (LAP) in de plaats Oualana. Het terrein van de agrarische school is geschonken door het

dorp, het terrein van het kantoor is aangekocht. Het bestuur van de stichting heeft een inschatting gemaakt

van de waarde van de bedrijfsgebouwen en -terreinen tezamen en heeft besloten de waarde per 31

december 2017 te fixeren als beste schatting en hier niet meer op af te schrijven.

Afschrijvingspercentages:
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3.5  Toelichting op de balans

Financiële vaste activa  [2]

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overige vorderingen

Microkredieten 101.837 88.419

2017 2016

€ €

Microkredieten

Stand per 1 januari 88.419 76.227

Bijzondere afboekingen -2.479 -

Verstrekte leningen 94.725 12.025

Aflossing incl. rente -83.520 -

97.145 88.252

Bijgeschreven rente 4.692 167

Stand per 31 december 101.837 88.419

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden  [3]

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Gereed product en handelsgoederen 

Voorraad kunst bronzen beelden 19.090 18.927

Vorderingen  [4]

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 796 1.438

Sinds 1999 verstrekt de stichting microkredieten aan boeren- en vrouwen-associaties in Burkina Faso. Deze

leningen hebben een actieve stimulering van plaatselijke initiatieven tot doel. De looptijd is 1 jaar, de rente

bedraagt 7% en wordt betaald bij aflossing van de lening.  Er zijn geen zekerheden gesteld.

Bijzondere afboekingen betreffen voornamelijk leningen die in voorgaande jaren waren verstrekt en door

economische problemen onmogelijk zijn terug te betalen.

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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3.5  Toelichting op de balans

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overlopende activa

Vooruitbetaalde  kosten 330 350

Waarborgsommen 454 621

Nog te ontvangen omzet 95 -

Vooruitbetaalde vrachtkosten 750 -

1.629 971

Liquide middelen  [5]

NL59 RABO 0383 7059 67 zakelijke rekening 69.048 4.000

NL63 RABO 0106 5614 72  t.b.v. verkoop beelden Burkin'Art 9.940 23.163

Bankrekening Burkina Faso zakelijke rekening 5.016 2.048

Bankrekening Burkina Faso microkredieten 2.982 18.905

NL43 RABO 3437 1029 07 spaarrekening 1.451 5.438

Kas 569 637

89.006 54.191
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3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  [6]

Vrij besteedbaar vermogen

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Bestemmingsreserves

Continuïteitsreserve 38.000 38.000

Kunst 19.090 18.927

Micro kredieten 104.819 118.534

161.909 175.461

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 38.000 38.000

Bestemming resultaat boekjaar - -

Stand per 31 december 38.000 38.000

Kunst

Stand per 1 januari 18.927 18.395

Bij: voorraadmutatie 163 532

Stand per 31 december 19.090 18.927

Micro kredieten

Stand per 1 januari 118.534 103.234

Bestemming resultaat boekjaar -13.715 15.300

Stand per 31 december 104.819 118.534

Overige reserves

Stand per 1 januari -66.791 -65.934

Bestemming resultaat boekjaar 12.796 -857

Mutatie stand reserve -3.277 -

Stand per 31 december -57.272 -66.791

De hoogte van de continuïteitsreserve wordt bepaald aan de hand van de aangegane en ingeschatte

verplichtingen in Nederland voor het volgende jaar.

De beperkte doelstelling heeft betrekking op de voorraad kunst.

De beperkte doelstelling heeft betrekking op verstrekte micro kredieten aan de bevolking in Burkina Faso.

Het saldo is het totaal uitstaande bedrag aan micro kredieten en het saldo van de bijbehorende

bankrekening beschikbaar voor nieuwe kredieten.
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3.5  Toelichting op de balans

Vastgelegd vermogen

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Bestemmingsfondsen

Lunchprogramma 18.122 18.122

Development Center Bobo en gebouwen LAP 783.379 770.326

801.501 788.448

Lunchprogramma

Stand per 1 januari 18.122 17.141

Bestemming resultaat boekjaar - 981

Stand per 31 december 18.122 18.122

2017 2016

€ €

Development Center Bobo en gebouwen LAP

Stand per 1 januari 770.326 736.073

Bestemming resultaat boekjaar 13.053 34.253

Stand per 31 december 783.379 770.326

De beperkte doelstelling heeft betrekking op het verstrekken van een lunch aan de schoolkinderen. In

2017 zijn er geen baten en lasten geweest inzake het lunchprogramma. Deze activiteit is met andere

bronnen gefinancierd buiten de stichting om.

De beperkte doelstelling heeft betrekking op de gebouwen in Burkina Faso.
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3.5  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN  [7]

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 6.821 9.727

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.987 3.721

Loonheffing 800 1.004

2.787 4.725

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode 2.061 415

Omzetbelasting suppletie -74 3.306

1.987 3.721

Loonheffing

Loonheffing laatste periode 800 1.004

Overlopende passiva

Vakantiegeld 1.900 2.026

Accountantskosten jaarrekening 1.873 3.000

Vooruit ontvangen sponsorgelden *) 77.142 18.795

Overige nog te betalen kosten - 621

80.915 24.442

*) Specificatie vooruit ontvangen sponsorgelden

Project
 Sponsoring Uitvoerings-

kosten

Beschikbaar

Educatie 93.010        -43.131 49.879

LAP school 89.834        -74.448 15.386

Gezondheid 43.009        -31.132 11.877

Totaal beschikbaar voor projecten 225.853 -148.711 77.142
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 Begroting 

2017

2016

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen  [8]

Kunst 39.753 33.000 36.372

Giften en baten uit fondsenwerving

Giften 185.165 196.775 303.037

Overige baten

Inkomsten verhuur 5.416 4.500 4.572

Inkomsten agrarische producten 180 2.500 1.758

5.596 7.000 6.330

Inkoopwaarde geleverde producten  [9]

Inkoop kunst 14.281 15.000 14.417

Transportkosten 984 1.500 1.445

15.265 16.500 15.862

Projectlasten

Educatie 42.683 35.063 94.198

LAP 57.066 64.715 146.102

Gezondheid 39.328 36.297 16.532

139.077 136.075 256.832

Personeelskosten  [10]

Lonen en salarissen 37.378 40.000 40.603

Sociale lasten 6.800 6.800 7.050

44.178 46.800 47.653

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 34.633 37.000 37.173

Vakantietoeslag 2.745 3.000 3.430

37.378 40.000 40.603

Sociale lasten

Sociale lasten 6.800 6.800 7.050

Gedurende het jaar 2017 was gemiddeld 1 werknemer (0,98 FTE) in dienst, (2016: 1 werknemer; 0,96

FTE).
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 Begroting 

2017

2016

€ € €

Afschrijvingen  [11]

Afschrijvingen materiële vaste activa 816 835 1.864

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 679 835 1.864

Boekresultaat materiële vaste activa 137 - -

816 835 1.864

Overige bedrijfskosten  [12]

Overige personeelskosten 3.216 4.500 3.949

Huisvestingskosten 5.319 5.000 4.474

Verkoopkosten 1.964 500 224

Kantoorkosten 5.848 5.400 8.463

Algemene kosten 3.473 4.650 6.106

19.820 20.050 23.216

Overige personeelskosten

Reiskosten woon-werk 2.198 2.100 2.372

Ziekengeldverzekering 1.018 1.500 1.577

Overige personeelskosten - 900 -

3.216 4.500 3.949

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 4.650 4.500 4.474

Onderhoud onroerend goed 669 - -

Verzekering onroerend goed - 300 -

Overige huisvestingskosten - 200 -

5.319 5.000 4.474

Verkoopkosten

Expositiekosten en kraamhuur 760 200 224

Reclame- en advertentiekosten 660 300 -

Overige verkoopkosten 544 - -

1.964 500 224
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 Begroting 

2017

2016

€ € €

Kantoorkosten

Contributies en abonnementen 3.811 2.700 2.645

Kosten automatisering 1.695 2.000 4.850

Telecommunicatie 181 500 531

Portikosten 106 100 -

Kantoorbenodigdheden 55 100 437

5.848 5.400 8.463

Algemene kosten

Accountantskosten 2.548 3.550 3.246

Zakelijke verzekeringen 925 1.100 1.352

Overige kosten - - 1.508

3.473 4.650 6.106

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  [13]

Rentebaten microkrediet 4.692 - -

Rentelasten en soortgelijke kosten  [14]

Bankkosten en provisie 1.171 1.165 1.169

Rentelast fiscus 103 - -

1.274 1.165 1.169

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone lasten  [15]

Afboeking microkredieten 2016 2.479 - -

Beheerslasten 64.814 67.685 72.733 

Financiële baten en lasten -3.418 1.165 1.169 

Buitengewone baten en lasten 2.479 - - 
63.875 68.850 73.902 

Nederland 59.757 66.600 70.462

Burkina Faso 4.118 2.250 3.440

63.875 68.850 73.902 

Uitsplitsing Beheerslasten, Financiële baten/lasten en Buitengewone baten/lasten naar regio
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4.  Overige gegevens

4.1  Wettelijke vrijstelling

4.2  Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

Rapportdatum: 29 mei 2018

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond

van artikel 2:396 lid 7 BW.

De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 12 juli 2017. Het bestuur heeft

de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
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