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Voorwoord
Onderwijs, onderwijs, onderwijs en nog eens onderwijs …..
Onderwijs is de eerste voorwaarde voor het succesvol ontwikkelen van de lokale
bevolking. Onderwijs aan kinderen, volwassenen, boeren, vrouwen, dorpsorganisaties;
in feite aan het hele dorp. Alle projecten van de Stichting A.S.A.P. hebben een onderwijs
component.
Ontwikkelingsprogramma’s
moeten
zich
aanpassen
aan
het
niveau
en
veranderingsvermogen van het dorp. Daarom zullen we dit jaar veel aandacht besteden
aan het meten van de mate van ontwikkeling van de dorpen. De resultaten hiervan
vormen een belangrijke factor in het bepalen van de inhoud van ons toekomstig
ontwikkelingsprogramma.
Een eenvoudig voorbeeld is de basisschool. Het is niet moeilijk om er een te bouwen.
Maar weten we zeker dat de kinderen naar school zullen komen? Weten we zeker dat ze
op school zullen blijven? Dat de leerkrachten hun werk goed doen? Wat doen de
kinderen als ze de basisschool afgemaakt hebben? Enzovoort.
Op de hierna volgende pagina’s staan de projecten die de Stichting A.S.A.P. ondersteunt
en de doelstellingen die we met deze projecten willen bereiken. Het doel van dit
jaarverslag is u, de lezer, op een snelle manier op de hoogte te stellen van
•
waar A.S.A.P. voor staat;
•
hoe we werken en ons georganiseerd hebben;
•
wat we bereikt hebben en
•
wat we het komende jaar gaan doen.
Ik wens u veel leesplezier en inspiratie.

Hervé Millet
Voorzitter Stichting A.S.A.P.
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Kaart van West Africa

Dorpen waar A.S.A.P. actief is
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Doelstelling, missie, visie
en strategie
Algemene doelstelling
De Stichting heeft statutair als doel: “het (doen) ontwikkelen, realiseren,
ondersteunen en financieren van kleine ontwikkelingsprojecten in Afrika.”
De Stichting biedt mensen de middelen om zelf de armoedespiraal te doorbreken.
De projecten die de Stichting A.S.A.P. uitvoert zijn kleinschalig en richten zich op
structurele verandering en ontwikkeling van afgelegen dorpen in Burkina Faso.
Geografisch beperkt de stichting zich tot de ontwikkeling van dorpen in de omgeving
van Bobo Dioulasso, de tweede stad van Burkina Faso.
Achtergrond
Burkina Faso behoort tot de armste landen ter wereld.
Op het platteland vindt kennisoverdracht al generaties lang plaats van
vader op zoon en van moeder op dochter. Hierdoor blijft de ontwikkeling
beperkt tot de weinige kennis waarover zij beschikken. Bijna 80% van de
bevolking is analfabeet, dus geschreven kennis is voor de meeste
bewoners niet toegankelijk. Door kinderen de gelegenheid te bieden
onderwijs te volgen, wordt deze vicieuze cirkel doorbroken en leidt
kennisoverdracht tot verbetering van de algemene ontwikkeling.
Vrouwen zijn in veel gevallen nog steeds ondergeschikt aan de man. Op
het platteland worden nog veel huwelijken gearrangeerd, waarbij het
verwekken van nageslacht als belangrijkste bestaanszekerheid voor de
toekomst wordt gezien. Door de ontwikkeling van vrouwen (en
vrouwenassociaties) te stimuleren wordt de vrouw bewuster van haar
eigen positie, wordt ze financieel minder afhankelijk van haar man en
kan ze zich intellectueel en economisch ontwikkelen. Doordat de vrouw
binnen het gezin verantwoordelijk is voor de opvoeding van haar
kinderen, leidt verbetering van de situatie van de vrouw tot een
krachtige motivatie voor de scholing van haar kinderen.
De kennis van boeren is beperkt tot datgene wat zij van hun vader
hebben geleerd. Landbouw en veeteelt vinden volstrekt gescheiden
plaats, waardoor de restoogst en de natuurlijke meststoffen niet worden
benut. Door kennisoverdracht van alternatieve methoden kan beter
gebruik gemaakt worden van deze natuurlijke hulpstoffen.
Gezondheidszorg is minimaal georganiseerd en slechts voor weinigen
toegankelijk.

Missie
De Stichting A.S.A.P. richt zich op het realiseren van duurzame verbetering van de
economische, sociale en gezondheidssituatie van de bewoners van 11 dorpen in
Burkina Faso. Zij doet dit op basis van samenwerking en overleg met de lokale
bevolking. De Stichting biedt de dorpsbewoners de middelen om hun eigen
ontwikkeling ter hand te nemen.
De ontwikkeling is gebaseerd op drie pijlers: educatie, informatie en economische
middelen. Stichting A.S.A.P. faciliteert de educatie van alle dorpsbewoners,
informeert hen over ontwikkelingsmogelijkheden en steunt hen met geld en
productiemiddelen, zoals graanmolens en ossen.
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Visie en operationele doelstellingen
Visie
De visie van A.S.A.P. bestaat uit een aantal samenhangende componenten. Deze
zijn:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

De verbetering van de levensomstandigheden van mensen in achtergestelde
situaties in Afrika kan alleen plaatsvinden door middel van een integrale en
structurele aanpak en met hulp van buitenaf.
De verbetering is alleen structureel als het een samenspel is van economische
ontwikkeling, educatie, medische zorg, infrastructuur en vooral bewustwording
dat men met hulp, de eigen situatie kan veranderen.
Het veranderingsproces moet niet opgelegd worden aan de betrokkenen, maar
wordt in overleg met de lokale bevolking uitgewerkt, waarbij lokale inzet en
verantwoordelijkheid absolute voorwaarden zijn voor het starten en succesvol
kunnen uitvoeren van projecten.
De kleinste eenheid waarop deze aanpak in de visie van A.S.A.P. kan
plaatsvinden is op dorpsniveau. Want een dorp kent een eigen sociale structuur
en cohesie en is daarmee ook collectief aanspreekbaar op inzet en resultaten.
Een dorp moet aan een aantal minimale eisen (van organisatie en
samenwerking) voldoen, voordat A.S.A.P. succesvol projecten kan gaan
uitvoeren. Dus niet ieder dorp komt in aanmerking voor hulp van A.S.A.P.
Het aantal dorpen dat tegelijkertijd kan worden bediend is afhankelijk van de
omvang en professionaliteit van de A.S.A.P. organisatie. Op dit moment kan de
Stichting 11 dorpen begeleiden. Pas als een van de dorpen een bepaald niveau
van zelfstandigheid heeft bereikt, wordt de hulp geleidelijk afgebouwd en kan
een nieuw dorp geadopteerd worden.
De criteria voor afbouw van de hulp aan bepaald dorp zijn:
a. de belangrijkste infrastructurele projecten in een dorp zijn afgerond;
b. alle structurele kosten voor onderwijsprojecten worden door het dorp zelf
gedragen;
c. de organisatie van het dorp is voldoende ontwikkeld om op een
democratische wijze zelf situaties te kunnen oplossen;
d. dorpelingen hebben toegang tot een lokale kredietfaciliteit.

Operationele doelstellingen
De voornaamste operationele doelstellingen van Stichting A.S.A.P. zijn:
•
•
•

Alle infrastructurele projecten zijn op tijd afgerond, zo efficiënt mogelijk
uitgevoerd en tegen de beste prijs/kwaliteit verhouding
90 % va de leningen zijn op tijd terugbetaald, rekening houdend met de
beschikbaarheid van liquide middelen bij de leningnemers
Er is totale transparantie met betrekking tot de uitvoering van projecten en
financiële transacties

Strategie
De strategie van de Stichting A.S.A.P. is om eerst de aandacht van Nederlanders te
vestigen op huidige situatie van mensen in dorpen in Burkina Faso. Door gebruik te
maken van ons ontwikkelingsmodel kunnen we vervolgens fondsen werven van
particulieren, bedrijven, particuliere stichtingen en MFO’s voor het uitvoeren van
projecten in de dorpen in Burkina Faso. De resultaten van de uitgevoerde projecten
worden gebruikt om de mensen in Nederland te informeren over de verbeterde
situatie in Burkina. Dat op z’n beurt stelt de stichting in staat om nieuwe projecten te
plannen en daarvoor middelen aan te trekken.
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Waarom zou iemand de Stichting A.S.A.P.
moeten sponsoren?
De stichting A.S.A.P. onderscheidt zich op de volgende terreinen
van andere goede-doelen organisaties:
• Van de gedoneerde gelden wordt 100 % besteed aan de lokale
uitvoering van de projecten. De stichting draagt zelf de in Nederland
gemaakte kosten.
• Alle projecten zijn gericht op duurzame ontwikkeling en structurele
resultaten.
• De projecten zijn kleinschalig en overzichtelijk en er vindt een
duidelijke en regelmatige rapportage plaats over de resultaten van ieder
project.
• De projecten worden in samenhang, op dorpsniveau uitgevoerd.
Daardoor ontstaat synergie, waardoor het resultaat en de impact van het
geheel groter is dan de som van de individuele projecten.
• De projecten worden vooraf gedefinieerd. Pas daarna wordt het
benodigde geld geworven.
• Een sponsor kan –indien gewenst- zelf bepalen waaraan de donatie
wordt besteed .
• Sponsoren kunnen, indien gewenst en op eigen kosten, projecten
bezoeken.
• De Stichting A.S.A.P. is een eenvoudige, effectieve en open organisatie
met korte communicatielijnen.
• De Stichting A.S.A.P. heeft rechtstreekse controle op de hele keten van
werving tot en met uitvoering en evaluatie van projecten.
• De Stichting A.S.A.P. biedt particulieren en bedrijven, die hun
maatschappelijke betrokkenheid anders dan alleen met geld willen
invullen, de mogelijkheid om actief een bijdrage te leveren. Dit kan door
mee te werken in de organisatie, in Nederland of in Burkina Faso.

Evaluatie
De strategie en het beleid van de stichting worden jaarlijks door de Raad van
Bestuur geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Gegeven het succes van de stichting
over de afgelopen jaren en het afgelopen jaar in het bijzonder, ziet de Raad van
Bestuur geen noodzaak om strategie of beleid aan te passen.
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Bestuur in Burkina Faso

Jaarverslag 2005

Stichting A.S.A.P 10

Organisatie en interne aansturing
Organisatiestructuur
Stichting A.S.A.P. is een non profit organisatie, geregistreerd in Nederland en in
Burkina Faso.
Raad van bestuur Nederland

A.S.A.P. Burkina Faso

Galerie Burkin’art

In Nederland heeft de stichting een Raad van Bestuur met zeven leden. De rol van
deze Raad van Bestuur is richting en sturing te geven aan de activiteiten van de
stichting.
De dagelijkse activiteiten in Nederland worden door de voorzitter van het bestuur
aangestuurd; de activiteiten in Burkina Faso door de officiële vertegenwoordiger van
de stichting. In Burkina Faso biedt een groep van drie adviseurs ondersteuning aan
de lokale manager. Het bestuur in Burkina Faso ontmoet elkaar een maal per
maand. Het bestuur in Nederland ontmoet elkaar minimaal 3 keer per jaar.
De voorzitter van het bestuur heeft geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties.

Raad van Bestuur
Samenstelling
Naam, functie
Hervé Millet, voorzitter
Hardy Korver, penningsmeester
Tineke Porton, secretaris,
Rolf Schöndorff, Lid
Hans Overhage, Lid
Hennie Buter, Lid
Jean van Wersch, Lid

Functie in het dagelijkse leven
Voorzitter Stichting A.S.A.P.
Directeur KPMG
Home maker
Gepensioneerde professor in de economie
Commercieel directeur
Gepensioneerd directeur
Business development coach

Rooster van aftreden
Bestuursleden:
Korver, Bernard Wilhelmus *
Schöndorff, Rudolf *
Millet, Hervé Bernard George *
Porton – Straub, Martina *
Overhage, Pieter Johannes Maria *
Buter, Hendrikus Lambertus *
Wersch van, Jean *
(*) herbenoembaar
In Burkina Faso
Naam
Désiré Ouattara
Jean François Millogo
Natacha Toe
Béma Ouattara

Datum van aantreden
14-11-02
14-11-02
14-11-02
31-03-05
15-03-02
15-03-02
01-01-05

Datum van aftreden
14-11-07
14-11-07
14-11-07
31-03-10
15-03-07
15-03-07
01-01-10

Functie
Plaatselijk vertegenwoordiger / operationeel manager
Leningen administratie / relatie met de overheid
Adviseur basisonderwijs
Adviseur onderwijs aan volwassenen
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Vergoedingen
Alle leden van de Raad van Bestuur zijn vrijwilligers. Er is geen financiële compensatie
voor hun inzet en tijd en ook geen kostenvergoeding. De voorzitter krijgt drie vluchten
naar Burkina Faso vergoed door de stichting. Alle andere leden van de Raad van
Bestuur betalen zelf voor hun vervoer indien zij projecten willen bezoeken. Ook de
verblijfskosten zijn voor eigen rekening van de bezoekers.
Onze plaatselijke vertegenwoordiger / operationeel manager in Burkina Faso ontvangt
een maandsalaris van 120.000 CFA (€ 183,-). De Administrateur leningen ontvangt
een maandelijkse vergoeding van 50.000 CFA (€ 76,-). Andere adviseurs in Burkina
Faso ontvangen een variabele betaling, afhankelijk van hun werkzaamheden en inzet.

Verslag en evaluatie
De Raad van Bestuur van de Stichting A.S.A.P. heeft in 2005 drie keer vergaderd. Die
bijeenkomsten worden iedere keer gehouden na het bezoek van de voorzitter aan
Burkina Faso. De voornaamste doelstellingen van deze bijeenkomsten zijn:
•
Het informeren door de voorzitter over de status van projecten in Burkina
Faso;
•
Het analyseren van de bereikte resultaten in Burkina Faso en Nederland en het
uitstippelen van toekomstige acties;
•
Het bespreken en eventueel goedkeuren van projecten en projectbekostiging,
uitvoering en opvolging.
Het bestuur is tevreden met de activiteiten die de stichting heeft uitgevoerd en de
behaalde resultaten, in relatie tot de doelstellingen. De verhouding tussen directie en
bestuur van de stichting is bijzonder open, pragmatisch en constructief. De Raad van
Bestuur is zeer te spreken over de prestaties van de directie en het dagelijkse bureau,
zowel in Nederland als Burkina Faso.

Wijziging van de statuten
Teneinde aan de regels van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) te voldoen zijn
de statuten in 2005 gewijzigd.

Gedragscode
Alle financiële en niet-financiële transacties die namens de Stichting A.S.A.P. zijn
uitgevoerd, worden schriftelijk vastgelegd. Voor alle bij A.S.A.P. betrokken
bestuursleden, medewerkers, donateurs en andere geïnteresseerde personen is deze
informatie beschikbaar. Daarom kan geconcludeerd worden dat de Stichting A.S.A.P.
en al haar medewerkers voldoen aan een transparante informatievoorziening.
Alle bestuursleden en medewerkers van de Stichting A.S.A.P. voeren hun activiteiten
uit op vrijwillige basis. Hierbij hanteren zij de normale omgangsvormen van goed
gedrag, waarbij het opzettelijk verstrekken van misleidende of onjuiste informatie en
uitingen van intimidatie uitgesloten worden.
Medewerkers die zich niet aan deze gedragscode houden, zullen door het Bestuur
hierop worden aangesproken. Een consequentie van het niet voldoen aan deze
gedragscode kan zijn het beëindigen van het dienstverband als vrijwilliger van de
Stichting A.S.A.P.
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CBF –keur
De Raad van bestuur is verheugd over het feit dat de stichting het CBF-keur heeft
ontvangen, met ingang van 1 januari 2006.

De karakteristieken van de Stichting A.S.A.P.
We zijn een efficiënte en professionele organisatie van vrijwilligers.
Om intensief contact te onderhouden met de betrokkenen, vinden er regelmatig
dorpsbezoeken plaats. Hierdoor hebben we een duidelijk inzicht in de resultaten van
projecten en de behoefte aan nieuwe initiatieven en kunnen we de juiste acties
uitstippelen. We werken in een cultuur, waarin mensen niet gewend zijn om met de
consequenties van hun daden geconfronteerd te worden. Daarom is het belangrijk
om helder uit te kunnen leggen waarom projecten wel of niet gedaan worden, of
eventueel gestopt. Dit een belangrijk element in het leerproces.
De keuze voor een project wordt primair bepaald door de behoeften van de lokale
bevolking. Dus niet of een project “sexy” is of populair bij de sponsors van de
stichting. De dorpelingen zijn heel goed in staat om hun behoeften kenbaar te
maken, ook al moeten ze soms wel gefilterd worden om de juiste prioriteit vast te
stellen. Het zijn dan ook niet “onze” projecten; we helpen hen met het realiseren van
hun projecten.
De fondsen worden geworven voor specifieke projecten en alleen nadat die projecten
gevalideerd zijn door de dorpelingen en onze stichting. Wij werven niet ten behoeve
van het werven.
Het goedkeuren van projecten door de dorpelingen zelf is bijzonder belangrijk voor
het realiseren van succes. Dorpelingen moeten zelf een bijdrage leveren aan ieder
project dat we uitvoeren. Dit kan in de vorm van geld, arbeid of producten. Door
deze aanpak wordt een hoge mate van betrokkenheid verkregen, wat er toe leidt dat
de impact van een project doorgaans bijzonder hoog is.

Samenwerking met andere organisaties
Stichting A.S.A.P. is een onafhankelijke organisatie en heeft geen banden met
andere organisaties.
ICCO is a strategische partner van A.S.A.P., die een aantal van onze projecten
ondersteunt door middel van verdubbeling van de fondsen geworven van het
publiek.
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School van Bona

Schooltuin van Sissa
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Resultaten
Programma’s voor lagere scholen
Kinderen van 5 tot 13 jaar
Bouwen en uitbreiden van scholen
3 klaslokalen met woningen voor
onderwijzers
€ 45.500

Opleiding van onderwijzers
Programma van twee maanden
€ 3.000

Bouwen van kleuterscholen
Twee klaslokalen met woning voor
onderwijzer € 30.000
(exploitatiekosten € 3.000 per jaar)

Opleiding voor verenigingen
Een week training in het dorp
€ 350,-

Schoolboeken
€ 2 per boek

Lunchprogramma
€ 10 per kind per
jaar

Schooltuin
€ 450,-

Schoolbibliotheek
€ 2.000 voor 750
boeken

Waterput bij de school
Een put met handpomp
€ 8.500

Schoolbenodigdheden
€ 2 per nieuwe leerling

Deze programma’s helpen bij:
•
De toegang tot de lagere school
•
De leercondities voor kinderen
•
De leef- en werkcondities voor leraren
•
De gezondheid van kinderen
•
De ouders mondiger te maken

Verwachtte resultaten:
•
Dat minsten 80% van de kinderen deelnemen
aan school
•
De drop out verminderen tot 20%
•
Minstens 80% van de leerlingen een lagere
school diploma
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Andere opleidingsprogramma’s
Kinderen (vanaf 13 jaar) en volwassenen

Alfabetisering en beroepsopleiding
Voor kinderen van 10 tot 14 jaar
€ 3.000 om het centrum te bouwen
€ 1.000 per jaar aan exploitatiekosten

Exploitatiekosten van het
alfabetiseringscentrum
€ 600 per jaar

Bouwen van alfabetiseringscentra
Voor dorpsbewoners
van 15 jaar en ouder
Centrum met meubilair € 2.300

Studiebeurzen programma
€ 400 per kind voor
een 4-jarige opleiding

Deze programma’s helpen bij:
•
De toegang tot alfabetisering van volwassenen
•
De toegang tot voortgezette opleiding van sommige kinderen uit de dorpen
•
Het leren van de basisvaardigheden op het gebied van activiteiten die niet
met landbouw te maken hebben
•
De toegang tot universitair onderwijs in de toekomst voor enkele kinderen
uit de dorpen

Verwachtte resultaten:
•
Tenminste 30 volwassenen per jaar per dorp te hebben gealfabetiseerd
•
Tenminste een kind per dorp toegang te verschaffen tot voorgezet
onderwijs
•
Tenminste 2 kinderen per dorp toegang te verschaffen tot
beroepsonderwijs in Bobo Dioulasso
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Programma’s voor vrouwen
Leningen aan vrouwenassociaties
€ 2.275 voor een graanmolen
€15 per vrouw als microkrediet

Training van
vrouwenassociaties
Een week training in het dorp
€ 350

Unie voor verhandeling van karitéboter
€ 20.000 beginkapitaal

Deze programma’s helpen:
•
De opleiding van vrouwen te verbeteren
•
Toegang tot krediet te verlenen
•
De handel van karitéboter te stimuleren
•
De vrouwen mondiger te maken
•
De inkomsten van vrouwen te
verbeteren

Verwachtte resultaten:
•
Alle vrouwen die microkrediet krijgen
verdubbelen hun inkomsten
•
Verhoging van het ontwikkelingsniveau van
de vrouwen in de dorpen
•
Alle vrouwen die lid zijn van de karitéboter
unie zien hun inkomsten verdrievoudigen
dankzij hun werk met karité
•
Vrouwen zullen deel uitmaken van alle
dorpsassociaties: schoolbestuur, dorpsraad.
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Programma’s voor boeren
Leningen aan boerenassociaties
€ 600 voor een paar ossen met
gereedschappen
Leningen voor
onkruidbestrijdingsmiddelen

Het opzetten van een
graanunie
€ 70.000 beginkapitaal

Modelboerderij
Om aan boeren te leren hoe een
continue, optimale oogst te realiseren
€2.000 per jaar aan exploitatiekosten

Herbebossing
300.000 bomen in 8 jaar
€ 0,17 per boom

Deze programma’s helpen:
• Ontwikkeling van boeren door voorbeelden
• Toegang tot kredieten te verkrijgen
• Betere oogsten met minder erosie
• Meer inkomsten door beter gebruik van hout
• Verminderde afhankelijkheid van de boeren van het verbouwen van katoen
Verwachtte resultaten:
• Vermindering van het gebruik van kunstmest met 50% over een periode van 5 jaar
• Betere en meer continue oogsten: een minimum van 30 zakken maïs per hectare
• Tenminste 20 boeren hoeven geen katoen meer te verbouwen
• Toename van inkomsten van € 150 per boer per jaar na 4 jaar bezig te zijn
geweest met het herbebossingprogramma
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Programma’s voor iedereen

Opleiding van het dorpsbestuur
Een week opleiding in het dorp
€ 350

Waterput met handpomp
€ 8.500 per put

Het bouwen van medische centra
Kliniek, kraamkliniek, depot voor
medicijnen en woningen voor personeel
€ 58.500

Bouwen van bruggen
€ 25.000 per brug

Deze programma’s helpen bij:
•
De toegang tot medische hulp
•
De toegang tot schoon water
•
De toegang van en naar de dorpen
•
De zelfontplooiing van de dorpsbewoners d.m.v. hun ontwikkeling

Verwachtte resultaten:
•
Afname van de sterftecijfers vooral van kinderen
•
Beter gezondheidsniveau voor alle dorpelingen
•
Dorpen zullen niet langer afgesloten zijn van de buitenwereld in het
regenseizoen
•
Gemakkelijkere besluitvorming binnen het dorpbestuur door het betrekken
van alle partijen bij dit proces

Jaarverslag 2005

Stichting A.S.A.P 19

Operationeel verslag over 2005
Samenvatting van de activiteiten in 2005:
In Burkina Faso, Stichting A.S.A.P. is actief in 10 dorpen in de omgeving van Bobo
Dioulasso.
Scholingsprojecten

Aantal

Status eind 2005

Begrotingsjaar

Lunchprogramma 2005-2006

1.800

Gerealiseerd

2005

Studiebeurs 2005-2006

Opmerking

15

Gerealiseerd

2005

Schoolbenodigdheden 2005

550

Gerealiseerd

2005

Schoolboeken 2005

600

Niet gerealiseerd

2005

1

Schoolbibliotheek voor Kofila

1

Gerealiseerd

Niet begroot

2

Schoolbibliotheek voor Nefrelaye

1

Gerealiseerd

Niet begroot

3

Trainingsprogramma voor leraren

1

Gerealiseerd

Niet begroot

4

Normalisatie van de school in Sissa

1

Gerealiseerd

2005

Waterput Nefrelaye, school

1

Niet gerealiseerd

2005

Waterput Mogobasso

4

Gerealiseerd

2005

Waterput Nefrelaye, Peulen

1

Niet gerealiseerd

2005

Waterput Kofila

1

Gerealiseerd

2005

Waterput Kwekwesso

1

Gerealiseerd

2005

Waterput voor vee in Sokourani

1

Gerealiseerd

2005

Waterput voor vee in Oualana

1

Niet gerealiseerd

2005

Schooltuin Nefrelaye

1

Gerealiseerd

2004

Schooltuin Mogobasso

1

Niet gerealiseerd

2005

Kleuterschool Kofila

1

Gerealiseerd

2005

Huizen voor leraren: 1 Nefrelaye, 2 Kofila

3

Deels gerealiseerd

2005

Alfabetiseringcentrum Nefrelaye

1

Niet gerealiseerd

2005

Gerealiseerd

2005

Gerealiseerd

2005

Infrastructuur projecten

Alfabetiseringcentrum Toungana
Alfabetiseringcentrum Mogobasso
Bomenproject

40000

Modelboerderij

1

Deels gerealiseerd

5
6

7
8

9

2005

Gerealiseerd

2005

Zonne-energie lampenproject

1

Gerealiseerd

2005

Training van dorpsassociatie

1

Niet gerealiseerd

2005

10

Brug bij Sissa

1

Niet gerealiseerd

2005

11

10

Gerealiseerd

Niet begroot

12

1

Gerealiseerd

Niet begroot

13

Leningen aan kleine bedrijven
(microkredieten)
Karitécooperatie tussen 4 dorpen

1

Gerealiseerd

2005

Karitémolen voor Kofila

1

Gerealiseerd

2005

Karitémolen voor Toungana

1

Gerealiseerd

2005

Karitémolen voor Oualana

1

Gerealiseerd

2005

Bewegwijzering voor 10 dorpen
Verzending van een container met
hulpgoederen

Microkrediet aan vrouwen

1

Gerealiseerd

2005

Graanmolen Nefrelaye

1

Niet gerealiseerd

2005

Krediet aan boeren

1

Gerealiseerd

2005

14
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Opmerkingen van pagina 20
1.

Boeken waren niet te koop in Burkina Faso.

2.

Dit project is toegevoegd aan de begroting van 2005, omdat er een mogelijkheid
zich voordeed om Franse boeken te kopen en er mensen beschikbaar waren ons
te helpen met het opzetten van de bibliotheek.

3.

Zie hierboven bij punt 2

4.

De noodzaak om dit project uit te voeren is besproken met de lokale autoriteiten.
De gelegenheid om gebruik te kunnen maken van de vrijwillige inzet van
gepensioneerde Franse leraren heeft ons doen besluiten dit project aan de
begroting toe te voegen.

5.

Problemen met het vinden van een geschikte plek om een put van voldoende
capaciteit te slaan hebben ertoe geleid dat we dit project niet in 2005 hebben
kunnen afronden. De put is uiteindelijk in februari 2006 geslagen.

6.

Zie punt 5. Ook deze put is in februari 2006 geslagen

7.

De aanleg van de waterput is pas gestart in januari 2006, wegens het niet
beschikbaar zijn van de aannemer. De waterput is in maart 2006 geslagen.

8.

Problemen met de watervoorziening voor de school in Mogobasso hebben ertoe
geleid dat we niet in staat waren met schooltuin te beginnen. Dit moet in 2006
plaatsvinden.

9.

Dorpsbewoners moeten 2000 bakstenen leveren, voordat wij de rest van de
benodigde bouwmaterialen voor het alfabetiseringcentrum leveren. De bakstenen
kwamen pas in februari 2006. Het overige materiaal is in maart 2006 geleverd.

10. Dit programma is in januari 2006 gestart. We konden niet in 2005 starten,
omdat de trainers niet beschikbaar waren.
11. In 2005 waren er geen fondsen beschikbaar voor dit project.
12. De borden zijn ons geschonken door een Nederlands bedrijf. We hadden van
tevoren niet de kosten begroot die gemoeid waren met het vervaardigen van de
verkeersborden.
13. De verscheping van de container was begroot als een op zichzelf staand project.
Echter, de transportkosten van de zonne-energie lampen, boeken en borden
waren wel in de individuele projecten opgenomen.
14. In 2005 waren er geen fondsen beschikbaar voor dit project.
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Projecten voor de basisschool
Lunchprogramma
Aantal kinderen

Begroot
1.800

Realisatie
1.825

Kosten in €

18.000

14.344

Fondsen komen van
Particuliere donoren, school
sponsoring, Anna Muntz
Stichting, Stichting
Lakeland Foundation

Opmerkingen over de uitvoering
Stichting A.S.A.P. levert rijst, olie en zout voor het lunchprogramma. Alle
ouderverenigingen leveren de bonen. Burkina Faso produceert weliswaar rijst, maar
we hebben geen lokaal geproduceerde rijst kunnen kopen. Rijst uit Pakistan is
goedkoper, van betere kwaliteit en gemakkelijk in te kopen.
Resultaten
Door het lunchprogramma is het aantal nieuwe leerlingen van de basisschool
verdubbeld. Omdat we, in alle 10 dorpen waar we actief zijn, vorig jaar al een
lunchprogramma hadden, hebben we kunnen constateren dat het aantal nieuwe
leerlingen hoog blijft. De schooldirecteuren bevestigen dat er minder kinderen ziek zijn
sinds het lunchprogramma is ingevoerd.
Financiële rapportage
Het verschil tussen de begroting en de realisatie wordt verklaard door de late start van
het schooljaar in oktober 2004. Aan het begin van 2005 was er nog voedsel
beschikbaar in de scholen en daarom hoefde er in februari 2005 minder beschikbaar te
worden gesteld.
Schoolbenodigdheden
Aantal kinderen
Kosten in €

Begroot
550
1.100

Realisatie
500
904

Fondsen komen van
Particuliere donoren, school
sponsoring, Anna Muntz Stichting

Opmerkingen over de uitvoering
De schoolbenodigdheden zijn voor alle nieuwe leerlingen van de basisschool. Ze
worden lokaal ingekocht.
Resultaten
Dit programma helpt met name gezinnen waarvan meerdere kinderen naar school
gaan. We beschikken nog niet over een resultaatmeting van dit programma.
Financiële rapportage
Rabobank en ING Bank hebben pennen beschikbaar gesteld, waardoor de kosten voor
dit project lager uitvielen
Studiebeurs
Aantal kinderen
Kosten in €

Begroot
15
1.500

Realisatie
15
624

Fondsen komen van
Particuliere donoren

Opmerkingen over de uitvoering
Van onze eerste selectie van 15 kinderen zijn er in juni 2005 helaas 5 afgevallen
wegens ontoereikende schoolresultaten. Ons lokale team in Burkina Faso heeft een
selectie gemaakt van 5 nieuwe kandidaten om hun plaats in te nemen.
Resultaten
Al deze 15 kinderen, behalve één, hadden de vereiste resultaten aan het einde van het
eerste semester. Door intensiever contact met de scholen hebben we nu een continu
inzicht in de resultaten of problemen van de kinderen en kunnen we hen beter helpen.
Financiële rapportage
De kosten voor de studiebeurs zijn het eerste jaar hoger, omdat we daarin de aankoop
van een fiets opnemen. We hebben in oktober 2005 geen nieuwe fietsen nodig gehad
voor dit programma.
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Schoolbibliotheken
Aantal
Kosten in €

Begroot
2
4.100

Realisatie
2
8.352

Fondsen komen van
Particuliere donoren

Opmerkingen over de uitvoering
De twee bibliotheken zijn in oktober 2005 geopend in Kofila and Nefrelaye. De
aanschaf van de boeken, die deels uit Frankrijk komen en deels lokaal zijn ingekocht,
is uitgevoerd door de plaatselijke organisatie “Petit à Petit”.
Resultaten
In Kofila zijn 250 mensen lid van de bibliotheek en in Nefrelaye 170. Het is nog te
vroeg om de impact van de bibliotheek te evalueren. We weten uit de ervaringen van
een andere stichting dat de resultaten van het eindexamen van de basisschool de 100
% benaderde, nadat de bibliotheek 4 jaar beschikbaar was.
Financiële rapportage
Het grote verschil tussen begroting en realisatie wordt veroorzaakt door het
onderschatten van de kosten van de voorbereiding in Burkina Faso ( + € 500 per
bibliotheek) en van de transportkosten van Frankrijk naar Burkina Faso. Voor een
volgende bibliotheek zullen we de boeken op een andere manier verschepen.
Trainingsprogramma voor leraren
Aantal
Costs in €

Begroot
1
3.000

Realisatie
1
2.868

Fondsen komen van
Particuliere donoren

Opmerkingen over de uitvoering
Franse, gepensioneerde leraren van de organisatie GREF hebben de leraren geholpen
om hun didactische vaardigheden te verhogen, met name op het terrein van leren
lezen. Er resteren nog enkele, kleine, op te lossen problemen, die voortkomen uit het
feit dat de nieuwe methode een verandering betekent in de tijdsplanning van de
leraren en ook omdat deze methode niet op alle scholen toegepast wordt.
Resultaten
Er zijn kinderen die na vijf jaar basisonderwijs nog steeds lezen in het boek van het
eerste jaar. De leerkrachten die de nieuwe methode toepassen zien meteen een
verbetering in de leesresultaten van de kinderen.
Financiële rapportage
De realisatie stemt overeen met de begroting.

Directeur en onderwijzers van Sissa
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Infrastructurele projecten
Schoolnormalisatie in Sissa
Aantal
Kosten in €

Begroot
1
45.500

Realisatie
1
45.149

Fondsen komen van
A.S.A.P. / NCDO

Opmerkingen over de uitvoering
De bouw van de school is gestart in januari 2005. In mei 2005 was hij af. Hij bestaat
uit een gebouw met drie klaslokalen, een opslagruimte en drie huizen voor de
leerkrachten. Er staan schoolbanken in de klassen. Ieder huis heeft z’n eigen toilet en
ook de school beschikt over aparte toiletten.
Resultaten
Ten gevolge van de uitbreiding heeft de school sinds oktober 2005 zeventig nieuwe
leerlingen. Het percentage kinderen van het dorp dat de school bezoekt ligt nog wel
beneden onze doelstelling van 80%.
Financiële rapportage
De realisatie stemt overeen met de begroting.
Waterputten in Mogobasso,
Kofila en Kwekwesso
Aantal
Kosten in €

Begroot

Realisatie

3
24.000

3
24.505

Fondsen komen van
Stichting Liberty

Opmerkingen over de uitvoering
De waterputten in Mogobasso en Kofila zijn in juni 2005 opgeleverd. De put in
Kwekwesso is opgeleverd in september 2005. Ze zijn allemaal voorzien van een pomp.
Resultaten
De drie waterputten hebben een goede toevoer en leveren de hoeveelheid water die
benodigd is voor de bevolking in de directe omgeving: in Kofila 500 mensen, in
Kwekwesso 750 mensen en in Mogobasso 400 mensen.
Financiële rapportage
De realisatie stemt overeen met de begroting.
Waterput voor vee in Sokourani
Aantal
Kosten in €

Begroot
1
7.950

Realisatie
1
7.950

Fondsen komen van
ICCO / A.S.A.P.

Opmerkingen over de uitvoering
De waterput is opgeleverd aan het einde van 2005. Hij is in Januari 2006 in productie
genomen.
Resultaten
In de oude situatie moest het vee in het centrum van het dorp drinken. Dit was een
ongezonde toestand. Het alternatief was om het vee naar een dorp in de buurt te
weiden, 8 kilometer verderop gelegen, waar het vee, tegen vergoeding, kon drinken,
als er water voorhanden was. De bevolkingsgroep die het meeste van de put profiteert
is de Peul, een stam waarvan veel leden herders zijn.
Financiële rapportage
De realisatie stemt overeen met de begroting.
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Schooltuin in Nefrelaye
Aantal
Kosten in €

Begroot
1
489

Realisatie
1
465

Fondsen komen van
Mariska en Robert

Opmerkingen over de uitvoering
De tuin is in begin 2005 aangelegd.
Resultaten
Ten gevolge van het gebrek aan water dat de bestaande put opleverde, moest de tuin
kleiner gemaakt worden. De groenten uit de tuin zijn gebruikt als aanvulling op het
lunchprogramma.
Financiële rapportage
De realisatie stemt overeen met de begroting.
Kleuterschool in Kofila
Aantal

Begroot
1

Realisatie
1

Kosten in €

32.550

30.118

Fondsen komen van
ICCO / A.S.A.P. /
Derdewereldfunds /
Anna Muntz Stichting

Opmerkingen over de uitvoering
School is opgeleverd in augustus 2005. Hij bestaat uit twee klaslokalen, een kantoor /
opslagplaats, een woning, een keuken en toiletten. De school is omringd met een
cementen muur. De school beschikt over alle benodigde materialen zoals tafels,
stoelen, wandborden en speeltoestellen.
Resultaten
De ontwikkelingssprong van de eerste groep 60 kinderen die deze school bezoeken is
indrukwekkend, evenals de mate waarin het dorp zich deze school heeft toegeëigend.
Het personeel dat op de school werkt komt voornamelijk van het dorp zelf en de
school heeft een aantal betaalde arbeidsplaatsen opgeleverd.
Financiële rapportage
De realisatie stemt overeen met de begroting.
Zonne-energielampen project
Aantal
Kosten in €

Begroot
120
15.634

Realisatie
120
15.984

Fondsen komen van
ICCO / A.S.A.P. /

Opmerkingen over de uitvoering
120 Sollatek lampen zijn in oktober 2005 in Burkina aangekomen. Ze zijn uitgedeeld
aan de leraren. Daarna aan boeren die al hun kinderen naar school sturen.
Resultaten
Zeer goede feedback over het nut van licht. Een lamp biedt het hele gezin de
beschikking over licht na 6 uur ‘s avonds. Kinderen kunnen hun huiswerk maken of
boeken uit de bibliotheek lezen. Het is beter voor de gezondheid van de gebruikers,
beter voor het milieu en goedkoper dan de traditionele olielampen.
Financiële rapportage
De realisatie stemt overeen met de begroting.
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Herbebossingsprogramma
Aantal
Kosten in €

Begroot
40.000
6.000

Realisatie
20.000
3.780

Fondsen komen van
Stichting Liberty

Opmerkingen over de uitvoering
In juni 2005 zijn 20.000 bomen geleverd aan boeren die zich hadden ingeschreven. Er
zijn minder bomen geleverd dan begroot. De voorname redenen hiervoor zijn het
gebrek aan financiën van de boeren, het feit dat velen van hen geen eigenaar zijn van
het land dat ze bewerken en enige onduidelijkheid in onze communicatie met de
dorpelingen over dit programma.
Resultaten
In november was 75% van de geplantte bomen succesvol aangeslagen. Dit is een
redelijk resultaat.
Financiële rapportage
De realisatie stemt overeen met de begroting.
Modelboerderij
Aantal
Kosten in €

Begroot
1
2.500

Realisatie
1
5.778

Fondsen komen van
A.S.A.P. / Coop. Haarlem

Opmerkingen over de uitvoering
De boerderij is gestart in november 2004. In 2005 hebben we voor het eerst de 6
hectares van de boerderij kunnen verbouwen.
Resultaten
Onze oogst viel nogal tegen, voornamelijk ten gevolge van de slechte kwaliteit van de
bodem en het nalaten van bodemverrijking alvorens te verbouwen. Dit probleem is
opgelost voor 2006.
Financiële rapportage
Het verschil tussen begroting en realisatie komt door de bouw van 2de woning en een
hek rondom de 6 hectare grond.

Modelboerderij en sesam
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Alfabetiseringcentra in
Toungana en Mogobasso
Aantal
Kosten in €

Begroot

Realisatie

Fondsen komen van

2
5.350

2
4.400

Lakeland Foundation

Opmerkingen over de uitvoering
Beide centra zijn tussen april en juni 2005 gebouwd. Ieder dorp moest zelf 2.000
bakstenen leveren alvorens we ze de rest van het bouwmateriaal ter beschikking
stelden.
Resultaten
Zeer sterke motivatie van de jonge mensen in beide dorpen. Het aantal studenten is
hoog, er doen meer vrouwen dan mannen aan mee. De resultaten van de sessies in
2005 zijn behoorlijk goed: 78%.
Financiële rapportage
De prijs van cement is gedaald, wat leidt tot lagere bouwkosten.

Alfabetiseringcentrum in Toungana
Bewegwijzering voor 10
dorpen
Aantal
Kosten in €

Begroot

Realisatie

10
0

10
240

Fondsen komen van
A.S.A.P. / Pol Heteren
B.V.

Opmerkingen over de uitvoering
De verkeersborden met bewegwijzering naar de dorpen werden in mei 2005 aan de
dorpen geschonken. De meeste waren ten tijde van ons bezoek in oktober
geïnstalleerd.
Resultaten
Het feit dat hun dorp “op de kaart staat” maakt de dorpelingen zeer trots. Ze kunnen
nu de verkeersborden gebruiken om route-informatie te geven.
Financiële rapportage
De kosten voor het maken van de verkeersborden waren lager begroot.
Verschepen van een 40’
container
Aantal

Begroot

Realisatie

0

1

Fondsen komen van
A.S.A.P.

Opmerkingen over de uitvoering
De hulpgoederen voor de container zijn in het jaar voorafgaand aan de verscheping
verzameld. De container is in mei 2005 geladen en verzonden. De voornaamste
goederen
waren
zonne-energielampen;
boeken
voor
de
bibliotheken;
ziekenhuisbedden; kantoormeubelen en –apparatuur en tweedehands kleding.
Resultaten
Alle goederen zijn uitgedeeld en we hebben veel verzoeken van dorpsbewoners en
instellingen kunnen honoreren.
Financiële rapportage
Dit project was niet opgenomen in het oorspronkelijke budget. De transportkosten zijn
over de verscheepte goederen verdeeld: boeken, zonnelampen etc.
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Kleine bedrijven programma
Karité molens voor
vrouwenassociaties in Kofila,
Oualana en Toungana
Aantal
Kosten in €

Begroot

Realisatie

Fondsen komen van

3
€ 350
per molen

3
€ 305
per molen

Cordaid

Opmerkingen over de uitvoering
De molens zijn in het begin van 2005 geïnstalleerd. Deze zijn gefinancierd met een
lening aan de associaties, voor een periode van 3 jaar, tegen 5% rente.
Resultaten
De karitéseizoen van 2005 was bijzonder slecht. Dit heeft ertoe geleid dat we de
efficiëntie van de speciale molens niet hebben kunnen uittesten. De doelstelling is om
de tijd, benodigd voor het hele bewerkingsproces van de karitéboter te halveren.
Financiële rapportage
De realisatie stemt overeen met de begroting.
Lening aan vrouwenassociaties
t.b.v. kleine kredieten aan hun
leden
Aantal vrouwen
Kosten in €

Begroot

Realisatie

165
€ 2.500

490
€ 7.305

Fondsen komen van

Cordaid / A.S.A.P.

Opmerkingen over de uitvoering
Dit programma is in 2004 gestart. De lening heeft een looptijd van een jaar tegen een
rente van 5%. Sommige dorpelingen hebben hun lening van 2004 in 2005 al afgelost
en hebben een nieuwe lening gekregen, anderen hebben pas in 2005 een lening
afgesloten.
Resultaten
Het is moeilijk om de daadwerkelijke aanwending van de kredieten te analyseren. We
weten dat het helpt, maar op welke wijze is voor iedere vrouw verschillend. We zijn
nog niet zover dat we al een systeem kunnen opzetten, waarbij de vrouwenassociaties
sparen om vervolgens zelf leningen te verstrekken, zodat men niet afhankelijk is van
ons krediet.
Financiële rapportage
De extra middelen die aan dit project zijn toegewezen komen van de terugbetaling van
vorige leningen door de vrouwenassociaties.
Lening aan boerenassociatie
Aantal
Kosten in €

Begroot

Realisatie

€ 5.000

€ 7.414

Fondsen komen van
ASAP

Opmerkingen over de uitvoering
De leningen waren voornamelijk voor onkruidbestrijdingsmiddelen en gecertificeerde
zaden. Een lening was ten behoeve van een project, gericht op het fokken van vee. De
leningen hadden een looptijd van één jaar met een rente van 7%.
Resultaten
Het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen biedt boeren de mogelijkheid meer land
te bewerken en leidt tot een aanzienlijke vermindering van de arbeid van vouwen en
kinderen op het land. Gecertificeerde zaden zorgen voor minstens 25% meer oogst.
Financiële rapportage
De extra middelen die aan dit project zijn toegewezen komen van de terugbetaling van
vorige leningen door de boerenassociaties.
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Karitéunie tussen
vrouwenassociaties van 4 dorpen
Aantal
Kosten in €

Begroot
1
20.000

Realisatie Fondsen komen
van
1
NCDO / Bid
challenge
1.150

Opmerkingen over de uitvoering
Dit project is in 2005 gestart, nadat we de eerste prijs hadden gewonnen in de Bid
Challenge competitie. De vrouwenassociaties van Kofila, Kwekwesso, Oualana and
Toungana hebben zich verenigd in een unie voor het produceren en verkopen van hun
karitéboter.
Resultaten
De eerste resultaten komen in 2006 beschikbaar. 2005 is gebruikt voor de training van
de vrouwenassociaties. De unie zal 20 ton boter produceren, die het zal moeten
verkopen op de exportmarkt. Zie voor meer informatie www.burkinakarite.com.
Financiële rapportage
Dit project is in ontwikkeling en de beschikbare fondsen zullen voornamelijk in 2006
worden besteed.

Kariténoten
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Financiële verantwoording
Verkort financiële jaarverslag
2005
Gerealiseerd
113.333
4.563
4,03%
33.115
141.885

2005
Begroting
180.950
6.800
3.76%
22.450
196.600

2004
Gerealiseerd
128.313
6.332
4.93%
23.354
145.335

Subsidies overheden en anderen
Kosten fondswerving subsidies
Totaal beschikbaar voor doelstelling

66.118
2.538
206.008

55.000
0
251.600

56.308
0
200.814

Uitvoeringskosten in Nederland
Uitvoeringskosten in plaatse
Totaal besteed aan doelstelling
Overschot / tekort

3.192
15.876
193.526
12.482

0
14.400
251.400
200

0
16.274
153.100
47.714

Totale baten uit eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondswerving
In % van baten uit eigen fondsenwerving
Resultaat verkopen artikelen
Beschikbaar uit eigen fondsenwerving

Analyse van het financiële resultaat
Het resultaat is uitstekend. 100% van de via eigen fondswerving verkregen middelen
is aangewend voor de projecten.
Er zijn geen bijzondere posten.
In Nederland en Burkina Faso werken er ongeveer dertig vrijwilligers. Hierdoor zijn
er geen “overhead” kosten en gaat dus 100% van het gedoneerde kapitaal naar de
projecten.
Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een spaarrekening bij de
Rabobank.
Het verschil tussen de begroting en de aanwending van de besteedbare middelen ten
behoeve van de projecten (de realisatie) komt voort uit de projecten die in 2005 zijn
begroot, maar waarvoor geen fondsen zijn gevonden: een brug in Sissa (€ 20.000),
een graanmolen in Nefrelaye (€ 2.200), huizen voor leerkrachten (€ 19.000) en de
training ten behoeve van dorpsorganisaties (€ 2.500)
De kosten voor de eigen fondsenwerving zijn lager dan begroot. De verklaring
hiervoor ligt in de splitsing van de kosten in: kosten voor eigen fondsenwerving en
kosten voor subsidies in 2005. Dit is in 2004 niet gedaan. Het totaalbedrag is in lijn
met het budget. In de kosten is ook het eenmalige bedrag opgenomen van € 4.360,
dat betaald is aan het CBF in 2005.
De netto inkomsten van de galerie Burkin’art zijn hoger dan verwacht terwijl de
bruto marge gelijk is gebleven.
Het totaal van de uitvoeringskosten in Nederland en Burkina Faso is hoger dan
begroot. Dit komt door de hogere reiskosten (meer bezoeken aan de dorpen en de
hogere brandstofprijs).
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Toekomstige ontwikkelingen
De ambitie van de stichting is om de komende jaren in omvang gelijk te blijven en de
aandacht vooral te richten op een meer gestructureerde inrichting van de organisatie,
om de transparantie te verhogen, de efficiëntie te handhaven en de continuïteit te
garanderen. We zullen een methodologie adopteren en met de ervaringen opgedaan in
de afgelopen 9 jaar, verder ontwikkelen, om nog gestructureerde en effectiever aan
dorpsontwikkeling te kunnen werken.

Beleidsplan 2006-2008
Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving

2006
€
100.000
20.000
0
120.000

2007
€
130.000
21.000
0
151.000

2008
€
145.000
22.500
0
167.500

4.325
3,60%

4.558
3,02%

5.133
3,06%

115.675

146.443

162.368

Resultaat verkopen artikelen
Opbrengst verkoop hoog
Kostprijs

75.000
30.000

77.000
31.000

78.000
31.500

Brutowinst
Uitvoeringskosten

45.000
24.775

46.000
25.108

46.500
26.283

Nettowinst

20.225

20.893

20.218

Beschikbaar uit fondsenwerving

135.900

167.335

182.585

Subsidies overheden en anderen
Kosten subsidies fondsenwerving
Netto subsidies

122.500
1.770
120.730

105.000
1.845
103.155

105.000
1.995
103.005

Totaal beschikbaar voor doelstelling

256.630

270.490

285.590

Giften Binnen (vrijgesteld)
Lunchprogramma
Overige baten
Saldo
Kosten eigen fondswerving
Uitvoeringskosten
In % van baten uit eigen fondsenwerving
Netto baten
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Structurele hulp

2006

Eigen projecten
Uitvoeringskosten in Nederland
Uitvoeringskosten in plaatse

232.300
3.730
21.544

243.915
3.890
24.140

256.111
4.490
26.277

Totaal besteed aan de doestelling

257.574

271.945

286.878

-944

-1.455

-1.288

256.630

270.490

285.590

Overschot / tekort
Totaal

2007

2008

Ontwikkeling van de financiële kerngetallen

Beschikbaar voor doelstelling
Structurele hulp BF
Structurele hulp NL
Fondsenwerving subsidie
Fondsenwerving
Burkin'art
Opbrengst verkoop hoog
Brutowinst
Uitvoeringskosten
Nettowinst

2006
256.630
21.544
3.730
1.770
4.325

2007
270.490
24.140
3.890
1.845
4.558

Wijziging
105%
112%
104%
104%
105%

2008
285.590
26.277
4.490
1.995
5.133

Wijziging
106%
109%
115%
108%
113%

75.000
45.000
24.775
20.225

77.000
46.000
25.108
20.893

103%
102%
101%
103%

78.000
46.500
26.283
20.218

101%
101%
105%
97%
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Communicatie met belanghebbenden
Onze communicatie komt tot stand via:
•
De websites www.asap-foundation.org en www.burkin-art.com en d.m.v.
links op andere sites, die naar ons verwijzen.
•
3 nieuwsbrieven per jaar, gericht aan onze relaties
•
nieuwsberichten in lokale media
•
brochures uitgereikt in de galerie Burkin’art
•
gedurende onze trips naar Burkina Faso (minimaal drie keer per jaar)
houden we onze vrijwilligers, die betrokken zijn bij de stichting en haar
activiteiten op de hoogte door middel van wekelijkse internetberichten.
Iedereen die geïnteresseerd om een dergelijk verslag te ontvangen kan zich
aanmelden via info@asap-foundation.org.
De gegevens van onze relaties zijn in onze database vastgelegd met instemming van
de betreffende persoon of instelling en kunnen er op ieder moment, op verzoek van
de betrokkene uit verwijderd worden. De lijst met onze contacten is confidentieel en
de inhoud ervan wordt met geen enkele andere organisatie gedeeld.
Ons jaarverslag wordt naar de belangrijkste sponsoren gestuurd en is ook
beschikbaar voor degenen die erom vragen. Om kosten en papier voor de Stichting
te besparen is het jaarverslag ook voor eenieder te downloaden van het Internet.

Ideeën of klachten
Donateurs of andere belanghebbenden worden uitgenodigd om hun ideeën, wensen
of klachten aan de stichting kenbaar te maken. De meest geëigende weg daartoe is
via de website (www.asap-foundation.org) of door in contact te treden via het
volgende adres:
Association for Small African Projects
Turfpoortstraat 15
1411 ED Naarden
Tel: 035-6952878
Fax: 035-6944045.
We hebben in 2005 één klacht ontvangen via de CBF organisatie. Dit betrof een
verzoek om het 2004 jaarverslag van Stichting A.S.A.P. te ontvangen. De oorzaak
van het niet adequaat reageren op dit verzoek was een interne communicatiefout en
hiervoor is een oplossing gevonden.
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Fondsenwerving
Donaties die door de Stitching A.S.A.P. worden ontvangen zijn afkomstig van
particuliere donateurs; MFO’s, particuliere stichtingen en de Galerie Burkin’art.
Fondsen worden altijd aangewend voor projecten. Wij kennen geen fondswerving
voor de stichting, maar altijd voor een specifiek project. Eventuele tekorten en de
overheadkosten van de organisatie worden bekostigd vanuit de opbrengsten van de
verkoop van bronzen beelden vanuit de galerie Burkin’art.
Galerie Burkin’art
Deze galerie in Naarden Vesting verkoopt bronzen beelden die in Burkina Faso zijn
gemaakt. De galerie is 100% eigendom van de Stichting A.S.A.P. en wordt volledig
gerund door vrijwilligers.
Galerie Burkin’art heeft drie hoofddoelstellingen:
1. Het vergaren van fondsen voor de Stichting A.S.A.P. door de verkoop van
bronzen beelden. Uit de opbrengsten hiervan worden sommige projecten
gesponsord en de overhead kosten van de stichting betaald.
2. Het steunen van de ontwikkeling van artiesten uit Burkina Faso door hun kunst
aan te kopen.
3. Het vergroten van onze bekendheid bij het publiek door het bezoek aan de
galerie te stimuleren: Meer dan 80% van de relaties in onze database komen
van bezoekers die zich in de galerie registreren.

Particulieren
Door middel van nieuwsbrieven worden onze relaties regelmatig geïnformeerd over
de voortgang van onze projecten. Via één van die nieuwsbrieven ontvangt men een
gericht verzoek om ons lunchprogramma te sponsoren. Er is geen morele druk en
relaties hebben altijd de mogelijkheid om te verzoeken uit de database verwijderd te
worden. Dit wordt prompt uitgevoerd.
Voor meer informatie kan eenieder ons jaarverslag downloaden via de website of een
papieren exemplaar opvragen via de telefoon of het bezoekadres.

MFO’s
Medefinancieringsorganisaties (MFO’s) vormen een belangrijke bron van financiële
middelen voor onze stichting en wij zorgen er voor dat we aan hun eisen voldoen,
wat betreft rapportage en communicatie. In 2005 hebben we ondersteuning
ontvangen van:

www.icco.nl

www.ncdo.nl
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Particuliere stichtingen
Op dit moment voert de stichting geen actief beleid om fondsen te werven van
andere, private stichtingen. Door onze communicatie-uitingen en het relatienetwerk
komen we in contact met stichtingen waarvan de specifieke doelen aansluiten bij de
doelstellingen van onze projecten. Zo hebben we in 2005 ondersteuning voor een
aantal specifieke projecten ontvangen van de volgende stichtingen:
• Stichting Liberty
• Anna Muntz Stichting
• Paul Tensen Stichting
• Stichting Du Gardijn
• Stichting Lakeland Foundation
• Stichting ‘t Arm Kinderhuys
Naast de algemene nieuwsbrief ontvangen private stichtingen specifieke rapporten
over de projecten die zij ondersteunen. Deze rapporten hebben betrekking op de
financiën, de implementatie en de behaalde resultaten.

Analyse van de fondsenwerving in 2005
Stichting A.S.A.P. ontvangt geen middelen uit investeringen. Alle middelen zijn
afkomstig van donaties, subsidies en de winst van de galerie Burkin’art.

Overzicht giften en subsidies
Bron
Stichting Liberty
Hervé Millet
NCDO
ICCO
Stichting Ex Animo
Fondation A Petit Pas
Subtotaal
Overige giften subsidies en bijdragen
Totaal
Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies overheden en anderen
Totaal

Jaar 2005
28.800
21.400
19.913
48.000
5.000
14.000
137.113

Jaar 2005

42.338
179.451
113.333
66.118
179.451
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Jaarrekening 2005
Toelichting algemeen
Alle bedragen in dit rapport zijn vermeld in Euro's
Personeel:
Bij de stichting A.S.A.P. in Nederland was in 2005 geen personeel in dienst.
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Grondslagen van waardering:
De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of, indien lager, tegen de
marktwaarde per balansdatum. Waardering van voorraden geschiedt onder aftrek van
voorzieningen wegens incourantheid.
De vorderingen, liquide middelen, voorzieningen, lang- en kortlopende schulden
worden opgenomen tegen nominale waarde.
Bij de vorderingen vindt, zo nodig, aftrek plaats van voorzieningen wegens
oninbaarheid.
Grondslagen van resultaatbepaling:
Het positieve of negatieve batig saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten
en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen
lasten.

Balans per 31 december 2005
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

€
31 december 2005
-

€
31 december 2004
-

Vlottende activa
Voorraden en onderhanden werk
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

33.658
87.183
93.569

22.875
69.306
97.748

Totaal

214.410

189.929

127.851
60.505
5.275
20.779

115.369
30.058
5.275
39.227

214.410

189.929

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal
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Specificaties balans
31 december 2005

31 december 2004

Voorraad
Bronzen beelden (1)

33.658

22.875

Vorderingen
Leningen Burkina Faso (2)
Waarborgsom
Vooruitbetaalde projectkosten 2006
Totaal

64.873
95
22.215
87.183

69.306
69.306

Liquide middelen
Rabobank
Rabobank rendementsrekening
Rabobank 596
BICIA B 124
BICIA B 188
BICIA B 144
BACB 0174
BACB 0199 Karité
Kas CFA Désiré
Kas CFA Julien
Totaal

5.830
55.217
379
8.821
7.117
133
14.808
1.264
93.569

30.670
161
11.048
779
47.694
5.742
1500
154
97.748

31 december 2005
127.851

31 december 2004
115.369

18.000
39.913
2.592
60.505

30.058
30.058

5.275

5.275

11.000
1.441
3.257
5.081
20.779

22.000
4.922
2.318
5.290
4.697
39.227

Eigen vermogen
Bestemmingreserve
Voorzieningen
Projecten volgend jaar
Subsidies volgend jaar
Lunchprogramma volgend jaar
Totaal
Schulden
Langlopende schulden
Certificaten FRED (3)
Kortlopende schulden
Lening Zero kap (4)
Crediteuren
Rekening courant H. Millet
Te betalen omzetbelasting
Overlopende passiva
Totaal
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Toelichting op de specificaties in de balans
(1) De voorraad bestaat uit bronzen beelden voor de verkoop in de Galerie Burkin’art.
De voorraadwaardering is gebaseerd op de aankoopprijs en een afschrijving wordt
toegepast op beelden die meer dan 18 maanden op voorraad zijn.
(2) Appendix 1 geeft details over alle lopende leningen.
(3) De FRED certificaten zijn middelen die door privé personen in 2002 ter beschikking
zijn gesteld. Die middelen kunnen in 2007 op hun verzoek, zonder
rentevergoeding, aan hen worden geretourneerd.
(4) In 2002 heeft de Stichting A.S.A.P. renteloze leningen ontvangen van Zero Kap ten
bedrage van € 44.000. Die leningen moeten worden terugbetaald over een periode
van 4 jaar in gelijke porties van € 11.000. Bij het sluiten van het boekjaar 2005
resteert nog een aflossingstermijn in juni 2006.

Toelichting op de balans
31-12-2005
€

31-12-2004
€

Vorderingen.
De vorderingen zijn als volgt samengesteld:
Resterende looptijd ten hoogste een jaar
Resterende looptijd langer dan een jaar

87.183
-

69.306
-

Totaal
Bestemmingsreserve
Saldo 1 januari
Bij: toevoeging resultaat boekjaar

87.183

69.306

115.369
12.482

67.655
47.714

Saldo 31 december
Langlopende schulden.
Resterende looptijd ten hoogste een jaar
Resterende looptijd langer dan een jaar

127.851

115.369

5.275
-

5.275
-

Totaal
Kortlopende schulden.
Resterende looptijd ten hoogste een jaar
Resterende looptijd langer dan een jaar

5.275

5.275

20.779
-

39.227
-

Totaal

20.779

39.227
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Fondsenwerving

Baten uit eigen
fondsenwerving
Giften Binnenland { drempel

Lopend
2005
€

Boekjaar
2005

Begroting
2005
€

Begroting
2005

1.895

Voorgaand
2004
32.311

Giften Binnenland } drempel

22.120

Giften Binnenland vrijgesteld

162.950

76.100

Lunchprogramma

14.644

18.000

4.340

Donaties vrouwen

1.050

0

0

Donaties infrastructuur

79.046

Overige baten
Vooruitontvangen projecten
2004 tbv 2005

10.440
10.258

Correctie vooruitontvangen
2004/2003
Ontvangsten uit 2003 tbv
projecten 2004
Ontvangsten uit 2005 tbv
projecten 2006
Totale baten uit eigen
fondsenwerving
Kosten eigen
fondswerving
Uitvoeringskosten
In % van baten uit eigen
fondsenwerving

18.242
117.333

180.950

153.113

-

-

-18.242

117.333

180.950

134.871

-

-

3.700

-4.000

-

113.333

-10.258
180.950

128.313

- 4.563

-6.800

- 6.332

4.03%

3,76%

4.93 %

Netto baten

- 4.563

-6.800

- 6.332

108.770

174.150

121.981

Resultaat verkopen
artikelen
Opbrengst verkoop hoog

106.951

75.000

92.360

Kostprijs

-48.087

-30.000

-42.727

-2.488

-

-1659

Overige directe kosten
Brutowinst

56.376

45.000

47.974

Uitvoeringskosten

-23.261

-22.550

-24.620

Nettowinst
Beschikbaar uit
fondsenwerving
Subsidies overheden en
anderen
Ontvangen 2005 tbv 2006

-39.913

Ontvangen 2004 tbv 2005

19.800

Kosten subsidies
fondsenwerving
Overige baten en lasten
Schenkingsrecht
Totaal beschikbaar voor
doelstelling

Boekjaar
2004

33.115

22.450

23.354

141.885

196.600

145.335

86.231

55.000

56.308
-

66.118

55.000

56.308

-2.538

-

-

2.255

-

1604

-1.712

-

-2433

206.008

251.600

200.814
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Bestedingen
Structurele hulp
Eigen projecten
Uitvoeringskosten in Nederland
Uitvoeringskosten ter plaatse
Totaal besteed aan de
doelstelling
Overschot / tekort

Lopend
2005
174.458
3.192
15.876

Boekjaar
2005

Begroting
2005
237.200

Begroting
2005

14.400
193.526

12.482

Totaal
206.008
Overschot / tekort is toegevoegd/ onttrokken aan:
Bestemmingfondsen
12.482
Vrij besteedbaar vermogen
-

Voorgaand
2004
136.826
16.274

251.400

Boekjaar
2004

153.100

200

47.714

251.600

200.814

0
-

47.714
-

Kosten organisatie
Alles in
€
Boekjaar
2004
Begroting
2005
Boekjaar
2005

Uitvoeringskosten
B.F.
NL

Fondsenwervingskosten
Donatie
Subsidies

Totaal

Kosten
Burkin’art

Kosten

16.274

0

6.332

0

24.620

47.226

14.400

0

6.800

0

22.550

43.750

15.876

3.192

4.563

2.538

23.261

49.430

Toelichtingen kosten organisatie:
De uitvoeringskosten in Burkina Faso zijn € 1.476 hoger dan begroot. Dit komt vooral
door hogere reis- en verblijfkosten. De reiskosten zijn hoger door de toename van de
brandstofprijzen en het hoge aantal bezoeken aan de dorpen.
In de verslaglegging over 2004 zijn in Nederland de uitvoeringskosten vermengd met
de fondsenwervingkosten voor schenkingen. In 2005 zijn die kosten gescheiden
opgenomen, wat resulteert in lagere kosten voor donorwerving en nieuwe regel
uitvoeringskosten Nederland.
Uitvoeringskosten in Nederland zijn hoog (€ 3.192) door de kosten voor een nietgebudgetteerde verscheping van een container.
De Fondswervingkosten voor subsidies is ook een nieuwe regel in ons financiële
verslag. Deze betreffen de kosten, gemoeid met het verkrijgen van middelen van
MFO’s.
De kosten voor de galerie Burkin’art zijn in overeenstemming met de begroting.
Appendix 2 bevat details over de kosten van de organisatie.
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Accountantsverklaring
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In Nederland
Stichting A.S.A.P.
Turfpoortstraat 15
1411 ED Naarden
Tel: 035-6952878
Fax: 035-6944045
info@asap-foundation.org
www.asap-foundation.org
www.burkin-art.com
K.v.K. 32067354
Rabobank 3837.05.967
In Burkina Faso
Stichting A.S.A.P.
BP 3492
01 Bobo Dioulasso
Burkina Faso
Tel: +226 20 981114
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