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Voorwoord
Geachte lezer,
Hartelijk dank voor uw interesse in onze organisatie en de dorpen in Burina Faso.
Met het lezen van dit verslag krijgt u een inzicht in de doelstellingen van A.S.A.P., onze activiteiten,
de bereikte resultaten en onze plannen.
Met het woord “onze” bedoel ik nadrukkelijk de stichting én de dorpelingen in Burkina Faso.
Op de volgende pagina’s kunt u lezen wat zij hebben weten te bereiken met uw en onze hulp.
Graag feliciteer ik hen met de bereikte resultaten.

In 2007 bestaat A.S.A.P. 10 jaar. Dat zal gevierd worden met een groot feest op zaterdag 23 juni 2007
in en om de Grote Kerk in Naarden Vesting, tussen 13:00 en 19:00 uur. Dit wordt een Afrikaans feest
voor de toekomst van kinderen in Burkina Faso. Met veel Afrikaanse cultuur, Afrikaanse muziek,
Afrikaanse kunst, een veiling van kunst en informatie over 10 jaar activiteiten van Stichting A.S.A.P. in
Burkina Faso.

Ik hoop dat u na lezing van dit jaarverslag enthousiast en geïnspreerd bent en dat we u ook op het
Limanja feest mogen begroeten.

Hervé Millet
Direkteur
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Kaart van West Afrika, met Burkina Faso en Bobo Dioulasso

Dorpen waar A.S.A.P. actief is
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Doelstelling, missie, visie en strategie
Doelstelling
A.S.A.P. heeft als statutair doel ”het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren van
kleine ontwikkelingsprojecten in Afrika”. De stichting biedt door haar activiteiten mensen in Afrika de
middelen om zelf de armoedespiraal te doorbreken.

Missie
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 ontwikkeling is gebaseerd op drie pijlers: educatie, informatie en economische middelen. De
stichting faciliteert onderwijs voor alle dorpsbewoners, informeert hen over ontwikkelingsmogelijkheden
en steunt hen met geld en productiemiddelen, zoals graanmolens en ossen.
De projecten die A.S.A.P. uitvoert zijn kleinschalig en richten zich op structurele verandering en
ontwikkeling. Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bobo
Dioulasso, de tweede stad van Burkina Faso.

Visie
De visie van A.S.A.P. is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Deze zijn:
1. De verbetering van de levensomstandigheden van mensen in achtergestelde situaties in Afrika kan
alleen plaatsvinden door een integrale en structurele aanpak en met hulp van buitenaf.
2. De verbetering is alleen structureel als het een samenspel is van economisch ontwikkeling;
educatie; medische zorg; infrastructuur en vooral bewustwording dat men –met hulp- de eigen
situatie kan veranderen.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.

Operationele doelstellingen
De voornaamste operationele doelstellingen van de stichting zijn:





Alle infrastructurele projecten zijn op tijd afgerond, zo efficiënt mogelijk uitgevoerd en tegen de
beste prijs/kwaliteit verhouding.
90 % van de leningen is 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.
In 15 jaar betrokkenheid van A.S.A.P. bij een dorp worden de Millennium Development Goals
(MDG’s)1 voor dat dorp bereikt, behalve doel 3 (we werken wel aan een verbetering van de

1

De Millennium Development Goals (MDG’s) zijn acht specifieke doelstellingen voor het terugdringen van armoede
voor 2015, opgesteld en overeengekomen tussen alle landen in de wereld, in 2000. A.S.A.P. richt zicjh op het
realiseren van de eerste zeven, op kleine schaal. De acht doelstellingen zijn (zie volgende pagina):
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gelijkheid van vrouwen ten opzichte van mannen) en doel 8 (wereldwijde partnership ligt buiten ons
bereik).

Toelichting op onze aanpak
A.S.A.P. richt zich op het mogelijk maken van duurzame zelfontwikkeling van dorpen in de omgeving
van Bobo-Dioulasso in Burkina Faso.
Kernbegrippen:
 Zelf-ontwikkeling
 Duurzaam
 Burkina Faso
 Mogelijk maken: de rol van A.S.A.P.
Deze vier elementen worden hierna toegelicht.
1) Zelf-ontwikkeling2
Het uiteindelijke doel van onze organisatie is het ontwikkelen van
een structuur van zelf-ontwikkeling, waardoor dorpelingen
beschikken over de vaardigheden, de hulpmiddelen en de visie om
hun eigen leven te verbeteren.
In het rapportagejaar 2006 zijn we gestart met het toepassen van
de Appreciative Inquiry methode. Dit is een praktische,
ervaringsgerichte methode, die begint met het organiseren van de
eigen gemeenschap en de betrokkenen de ervaring geeft dat ze
goed gedefiniëerde behoeften kunnen omzetten in concrete
oplossingen. De aanpak bestaat uit 4 fasen:

Discover

Destiny

Dream

Design

1) laat de bewoners ontdekken wat hun dorp is en werk aan
het opbouwen van zelfvertrouwen (Discover).
2) Laat de bewoners aangeven hoe zij zouden willen dat hun dorp eruit ziet (Dream).
3) Geef begeleiding in het plannen en het stellen van prioriteiten in hun ontwikkeling (Design).
4) Geef opvolging aan de implementatie van hun ontwikkelingsplan (Destiny).
Bij het uitvoeren van deze aanpak letten we ook op culturele aspecten, zoals







Het versterken van het gemeenschapsgevoel door een omgeving te scheppen waarin alle
stemmen gehoord kunnen worden, ook die van vrouwen en jongeren.
Het elkaar houden aan afspraken. Dus bijvoorbeeld ook een graanmolen meenemen als de
lening niet afgelost wordt.
De gemeenschap verantwoordelijk stellen voor toezeggingen en beloften, zoals het leveren
van een deel van de arbeid voor het bouwen van een school of het storten van een bescheiden
bedrag in een eigen garantiefonds (Dit bedrag ontvangt men terug als de afgesproken prestatie
geleverd is).
Een eerlijke verdeling van de bijdrage van belanghebbenden in een project.
Het creëren van inzicht in duurzaamheid bij dorpsbewoners (herbebossing en biologische
landbouw in plaats van uitputting van de grond door kunstmest).

Voor A.S.A.P. staat duurzame ontwikkeling gelijk met “het ontwikkelen van mensen”. De nadruk ligt op
het opbouwen van motivatie en vertrouwen, individuele kennis en doorzettingsvermogen. Bij het
1. Uitbanning van extreme armoede
2. Alle kinderen naar de basisschool
3. Vrouwen en mannen gelijk
4. Minder kindersterfte
5. Minder moedersterfte
6. Bestrijding HIV / Aids, malaria en andere ziektes
7. Milieubescherming, veilig drinkwater en minder mensen in krottenwijken
8. Wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling
2

Bij het uitwerken van deze aanpak is zwaar geleund op het gedachtengoed van de de CHOICE Humanitarian
organisatie en het “Millennium Villages Project” van The Earth Insitute van de Universiteit van Columbia.
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uitvoeren van projecten zoeken we steeds een balans tussen de inzet van middelen (meestal geld),
arbeid, technologie en organisatie, om de specifieke behoeften en aspiraties van de betrokken
dorpelingen te realiseren.
A.S.A.P. werkt eraan om lokale instellingen in het leven te roepen, die uiteindelijk zonder inmenging
van buitenaf kunnen functioneren. Denk hierbij aan scholen, coöperaties, dorpscommissies,
vrouwenorganisaties, kleine ondernemingen of sociale en culturele organisaties die de trots en
individuele waardigheid van dorpelingen versterken.
Dorpelingen worden er tegelijkertijd op gewezen, dat ze zich niet moeten beperken tot de structuren en
instellingen die met de hulp van A.S.A.P. in het leven worden geroepen. Het uiteindelijke doel is de
lokale bevolking te leren te vertrouwen op hun eigen inzicht en vindingrijkheid. Het doel is hen te trainen
en te motiveren om de verbeteringen aan elkaar te leren en tegelijkertijd te onderzoeken hoe ze zelf
deze verbeteringen nog verder kunnen doorvoeren.
A.S.A.P. helpt deze dorpsorganisaties bovendien met het bouwen van een netwerk buiten hun
traditionele grenzen. Dit proces van het opbouwen van 'sociaal kapitaal’3 biedt hen toegang tot de
instrumenten, hulpmiddelen (geld) en kennis om hun eigen oplossingen voor hun behoeften te
implementeren. Deze aanpak vereist een lange-termijn betrokkenheid. Het vereist ook de training van
lokale dorpsleiders om buiten de grenzen van het traditionele dorpsleven te denken en te handelen.
A.S.A.P. brengt de dorpelingen de kennis en vaardigheden bij door het dorp door een proces van
zelfevaluatie te leiden, door het ontwikkelen van gemeenschapszin rond de voornaamste behoeften en
door dorpelingen mogelijke oplossingen aan te reiken. A.S.A.P. helpt de dorpelingen met het stellen
van prioriteiten en het mobiliseren van hun eigen middelen (bijvoorbeeld arbeidskracht) om de gekozen
oplossing uit te voeren. A.S.A.P. biedt alleen hulp en grijpt alleen in op die terreinen waar dorpelingen
niet zelfstandig met een oplossing kunnen komen.
Zodra in een dorp het zelfvertrouwen en enthousiasme over het eigen kunnen groeit, begint eigenlijk al
het proces van loslaten door A.S.A.P. Dit schept de gelegenheid voor lokaal leiderschap en lokale
structuren om het stokje over te nemen. Dit is een geleidelijk proces. Als inzicht, kennis vaardigheden
en netwerken sterker worden, neemt de noodzaak af, om van buitenaf aan te sturen.
Het ontwikkelingsproces waardoor mensen leren, groeien, zich organiserenen en elkaar helpen is veel
belangrijker dan een betere oogst of een goed gevulde beurs. Hoewel beide hand in hand moeten gaan
is ontwikkeling in “de manier waarop” belangrijker dan “wat is er gerealiseerd”.
Een organisatie die alleen maar materiële hulp schenkt of alles zelf invult voor de lokale bevolking zal
geen lange termijn resultaten boeken. Zo’n aanpak kan zelfs aanzienlijk negatieve neveneffecten
opleveren.
De aanpak die A.S.A.P. volgt is het ontwikkelen van mensen, hun vaardigheden, kennis en netwerken
door het helpen uitvoeren van concrete projecten in de dorpen. Terwijl de dorpelingen beter
georganiseerd worden, beter opgeleid zijn en vooruitgang zien, zal A.S.A.P. geleidelijk aan zich
terugtrekken. Hoe lang een programma duurt en hoe ver het zichzelf uitzaait naar andere dorpen in de
omgeving is de lakmoestest van de effectiviteit van het ontwikkelingsprogramma. A.S.A.P. 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 van A.S.A.P.
2) Duurzaam
Met duurzaamheid bedoelen we in dit verband de mate waarin een project of programma voortleeft en
zelfs groeit, onafhankelijk van de initiële investering van geld en middelen door A.S.A.P.

3

Sociaal Kapitaal: de sympathie van een persoon of groep tegenover een andere persoon of groep, die kan leiden
tot een mogelijk voordeel of voorkeursbehandeling van die andere persoon of groep, die verder gaat dan wat
verwacht zou mogen worden op basis van een puur economische relatie. Of simpel gezegd: het proces van het
scheppen van sociale netwerken
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Het uiteindelijke doel van dorpsontwikkeling is het in het leven roepen van lokale instellingen die door
de eigen gemeenschap bestuurd en gedragen worden. Als we uit een dorp vertrekken zonder deze
organisaties in het leven te hebben geroepen, en er niet voor gezorgd hebben dat ze autonoom kunnen
functioneren, zullen de uitgevoerde projecten en programma’s niet goed onderhouden worden, niet het
resultaat opleveren waarvoor ze in het leven geroepen zijn en zal ons werk voor niets zijn geweest.

3) Burkina Faso
Burkina Faso behoort tot de armste landen ter wereld. 47,4 % van de bevolking
is jonger dan 15 jaar. De gemiddelde levensverwachting bij geboorte is 47,4
jaar. Één op de vijf kinderen sterft voordat het 5 jaar wordt. Analfabetisme
onder volwassenen is hoog (meer dan 80 %). Slechts 40 % van de kinderen
gaat naar de lagere school en maar 10 % volgt middelbaar onderwijs.4
De vertegenwoordiging van A.S.A.P. is gevestigd in Bobo Dioulasso. A.S.A.P.
richt zich uitsluitend op dorpen die vanuit Bobo Dioulasso binnen een dag
bereisbaar zijn. Deze keuze is niet alleen gemaakt op basis van praktische
overwegingen; door meerdere dorpen in eenzelfde omgeving te adopteren kan
er een wisselwerking ontstaan tussen (de bewoners van) die dorpen.

4) De rol van A.S.A.P.
A.S.A.P. is meer een procesbegeleider dan uitvoerder van verbeteringen. A.S.A.P. biedt hulp op het
gebied van onderwijs en training en helpt mensen eigen organisaties op te richten (coöperaties). Ook
fungeert A.S.A.P. als een informatie centrum. A.S.A.P. helpt de dorpelingen om zelf te ontdekken hoe
ze initiatieven kunnen ontplooien, hoe ze prioriteiten kunnen stellen, betrokkenheid en motivatie van
anderen kunnen stimuleren en zichzelf beter kunnen organiseren. A.S.A.P. faciliteert met financiële
middelen en het beheren van die middelen, maar ook door het inschakelen van lokale professionals,
zoals leraren, aannemers, bodem- en zadendeskundigen, voorlichters en dergelijke.
Continuiteit
Omdat A.S.A.P. al vele jaren met dezelfde dorpen
werkt, hebben we een hechte vertrouwensband
kunnen opbouwen tussen de dorpelingen en onze
organisatie. Dit stelt ons in staat om de efficiëntie en
de resultaten van onze projecten te meten. Terwijl
dorpen zich ontwikkelen verandert de aard van de
projecten die we uitvoeren. Door de continue
betrokkenheid kunnen we de behoeften van de
dorpen beter begrijpen en de wensen van
dorpelingen voor nieuwe projecten beter op hun
waarde beoordelen.

Aantal jaren dat ASAP in een dorp werkt
Bona
Fina
Kofila
Kwekwesso
Mogobasso
Nefrelaye
Oualana
Sissa
Sokourani
Toungana
Yesoora
0

2

4

6

8

10

12

Consistentie
Doordat we een consistente en consequente aanpak volgen bij alles wat we met de dorpelingen doen,
bieden we ze een referentie op het terrein van waarden en normen. We constateren heel vaak dat in
hun dagelijkse omgeving daden geen consequenties hebben. Zo maakt het bijvoorbeeld niet uit of je
een goede of slechte leraar bent; je ontvangt hetzelfde salaris en een eventuele promotie is niet
gebaseerd op je competenties. In de relatie met ons is dat anders. Als we een overeenkomst hebben
getekend met een dorp en men houdt zich niet aan de afspraak, dan stoppen we het project of stellen
de start ervan uit. Zo hebben we een brug in Sissa gebouwd, maar dat was een jaar later dan gepland,
omdat het dorp haar deel van de overeenkomst niet eerder nakwam.

Strategie
Nadat gestructureerd en in overleg met dorpsbewoners in Burkina Faso concrete projecten zijn
geïdentificeerd, benadert de Stichting A.S.A.P. Nederlanders voor die specifieke projecten, door de
aandacht te vestigen op de huidige situatie van de mensen in Burkina Faso en de mogelijkheid van
4

4

bron: Human Development Report 2006 van de Verenigde Naties.
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verbetering. 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 betreffende dorpen. De resultaten van de uitgevoerde projecten worden gebruikt om de mensen in
Nederland te informeren over de verbeterde situatie in Burkina Faso en hen zodoende te motiveren de
stichting te blijven sponsoren. Zo is de stichting in staat om nieuwe projecten te plannen en daarvoor
middelen aan te trekken.
Waarom zou u de Stichting A.S.A.P. 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.
 A.S.A.P. gebruikt een bewezen methode die resulteert in een hoge effectiviteit van de
inspanningen.
 De projecten worden vooraf gedefinieerd. Pas daarna wordt het benodigde geld geworven.
 Een sponsor kan –indien gewenst- zelf bepalen waaraan de donatie besteed wordt.
 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.
 Sponsoren kunnen –indien gewenst en op eigen kosten- projecten bezoeken.

Evaluatie
A.S.A.P. werkt aan voortdurende verbetering van haar aanpak en organisatie. Als belangrijskte punten
van verbetering zijn de volgende onderwerpen in 2006 naar voren gekomen en opgepakt:
Verbeterpunt

Aktie

Verdere verbetering van de structurele aanpak.
Met name op het gebied van de intake van dorpen
en projecten en het creëren van voortdurende
betrokkenheid van de dorpsbewoners.

De aanpak is aangescherpt met het toepassen
van de Appreciative Inquiry Methode

Met de groei van de organisatie en activiteiten in
Burkina Faso is er behoefte aan verdere
versteviging van de lokale organisatie en een
formalisering van de (financiële) bevoegdheden
van medewerkers.

De contracten met medewerkers in Burkina
Faso zijn herzien en voor langere termijn
aangegaan. Ook is een duidelijkere scheiding
van taken en verantwoordelijkheden
doorgevoerd.

Er is behoefte aan een aparte opzet voor de
financiering van coöperaties.

Oprichting van het Opurkina fonds (zie aparte
paragraaf).

Het verstreken van de organisatie in Nederland
om de continuïteit veilig te stellen.

Het aannemen van een betaalde medewerker
ten behoeve van fondsenwerving en
administratie.

De strategie en het beleid van de stichting worden jaarlijks door de Raad van Bestuur geëvalueerd en
zo nodig bijgesteld. Gegeven de goede resultaten van de stichting over de voorgaande jaren en het
afgelopen jaar in het bijzonder, ziet de Raad van Bestuur geen noodzaak om de strategie of het beleid
aan te passen.
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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 aldaar. 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
Peter Paul Kissels, 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
Ondernemer
Commercieel directeur
Gepensioneerd directeur
Business development coach

Rooster van aftreden
Bestuursleden:
Korver, Bernard Wilhelmus *
Kissels, Peter-Paul *
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
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Datum van aantreden
14-11-02
01-12-06
14-11-02
31-03-05
15-03-02
15-03-02
01-01-05

Datum van aftreden
14-11-07
30-11-11
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 en salariskosten
De salariskosten in Nederland over 2006 bedragen € 0,00. 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 jaarlijks 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.
De salariskosten over 2006 in Burkina Faso bedragen € 7.601.
Onze plaatselijke vertegenwoordiger / operationeel manager in Burkina Faso ontvangt een
maandsalaris van 175.000 CFA (€ 267,-). 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 heeft in 2006 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 evalueren van de werking van de organisatie,
evenals haar ontwikkeling en de lange termijn
strategie, met als doel de efficiëntie en transparantie
te verhogen en de continuïteit te verzekeren.

Bestuur in Burkina Faso

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.

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.

CBF–keur
De Raad van bestuur is verheugd over het feit dat de stichting met ingang van 1
januari 2006 het CBF-keur heeft ontvangen.

A.S.A.P. 2006
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Resultaten in 2006
Doorlopende projecten
School lunches voor 1926 kinderen in 9 dorpen
Dit is een toename van 100 kinderen ten opzichte van 2005. Net als in de voorafgaande jaren
verstrekken wij rijst, olie en zout. De ouderverenigingen vullen dit aan met bonen.
Schoolbenodigdheden voor 450 nieuwe schoolkinderen
De overheid van Burkina Faso heeft schoolbenodigdheden verstrekt aan basischolen, nadat zij hiervoor
een subsidie van de wereldbank had ontvangen. Helaas is men hierbij uitgegaan van het
leerlingenaantal in 2004 en bovendien is veel geld niet op de bestemming aangekomen. We hebben
besloten om alle kinderen te voorzien van een basisuitrusting, met name voor nieuwe leerlingen.
Structurele kosten voor een kleuterschool in Kofila voor 90 kinderen
Het aantal kinderen op de kleuterschool is toegenomen van 60 naar
90. de fondsen worden gebruikt voor het betalen van de oppassers
“petites mamans” ; een deel van het salaris van de direkteur; een
deel van de lunchkosten voor de kinderen en een deel van hun
uniformkosten.De eerste groep kinderen die de kleuterschool heeft
doorlopen is dit jaar op de basisschool begonnen. De aanwezigheid
van de kleuterschool leidt in het dorp tot een paar banen die niet
aan de landbouw gerelateerd zijn en heeft niet alleen een sterke
invloed op de ontwikkeling van de kinderen, maar ook op de
ontwikkeling en het zelfbewustzijn van het dorp.
Structurele kosten voor 5 alfabetiseringscentra
Dit programma zou moeten leiden tot alfabetisering van volwassenen in de eigen, lokale talen. Doordat
het officiële programma strikt gevolgd wordt, realiseren we ons dat de resultaten zeer mager zijn. In
2007 zullen we bezien hoe we een nieuwe, effectievere aanpak kunnen volgen.
Schooluniformen voor 980 kinderen (2 uniformen per kind)
De kosten voor 2 uniformen per kind bedragen € 10. Aan de ouders
wordt een bijdrage van € 1,50 gevraagd. De uniformen leiden tot
een verstreking van het saamhorigheidsgevoel tussen de
schoolkinderen. Bovendien motiveert het hen en hun ouders om
daadwerkelijk naar school te gaan en niet te spijbelen.
14 studiebeurzen voor middelbaar school
Het aantal beurzen is teruggebracht van 15 naar 14. In veel dorpen
waar we werken bestaat de school nog niet lang genoeg om
kinderen in het laatste jaar van de basisopleiding te hebben. We hebben nog geen vervang(st)er
gevonden voor een student die niet kon overgaan en van wie we de beurs gestopt hebben. Er zal in
2007 meer aandacht aan dit programma worden besteed door het aannemen van een werknemer in
onze organisatie in Burkina Faso, die verantwoordelijk wordt voor opleidingsprojecten.

Trainingsprojecten
Opleiding van het bestuur van vrouwenverenigingen
We hebben ondervonden dat de vrouwen in de vrouwenassociatie er geen idee van hadden hoe een
dergelijke organisatie werkt en wat hun rol is. Met hulp van een lokale organisatie, die gespecialiseerd
is in het trainen van analphabeten, leren we de vrouwen te begrijpen wat het doel is van hun
organisatie, het belang van transparantie en een behoorlijk bestuur.

A.S.A.P. 2006
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Opleiding van het bestuur van ouderverenigingen
Net als de vrouwenassociatie, hebben de leden van de oudervereniging geen beeld van hun rol en
verantwoordelijkheden. De training heeft hen onmiddellijk geholpen om enkele problemen tussen
sommige ouders en onduidelijkheden tussen ouders en leraren, op te lossen.
Opleiding van het bestuur van de vereniging Burkinakarité
Om uiteindelijk de verantwoordelijkheid over te kunnen dragen van A.S.A.P. naar Burkinakarité, moeten
we voortdurend aandacht besteden aan de ontwikkeling van het bestuur van Burkinakarité. Hierbij
wordt dezelfde organisatie ingeschakeld als bij het trainen van de ouders en de vrouwenassociatie.
Opleiding van het bestuur van de kleuterschool
Ons doel is dat in 2009 het bestuur van de school in staat zal zijn om z’n eigen budget te begroten en
een structurele financiering voor de kosten van de kleuterschool te vinden. Tot nu toe zijn zij, dank zij
de ontvangen training, in staat te begrijpen waar de budgetgrenzen liggen, verantwoordelijkheid te
nemen voor de inkopen en een transparante administratie te voeren.

Infrastructurele projecten
De bouw van een school met 3 klassen met 4 huizen voor leraren in Kwekwesso
Deze school is gebouwd om de capaciteit van de bestaande
school te vergroten. Dank zij deze constructie was de school in
oktober 2006 in staat 70 nieuwe leerlingen aan te nemen.
Het realiseren van een bron met handpomp voor deze school
De nieuwe school in Kwekwesso ligt niet op dezelfde lokatie als
het oude schoolgebouw. Er is een nieuwe waterput aangelgd op
het terrein van de school. Deze put levert ook water aan de
mensen die in de omgeving van de school wonen.
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De bouw van een alfabetiseringcentrum in Nefrelaye
De bevolking heeft hiervoor zelf het materiaal voor de bouw van de muren van het centrum moeten
leveren en moest ook de arbeidskrachten voor de bouw beschikbaar stellen. Het overige materiaal en
de inrichting is door A.S.A.P. beschikbaar gesteld. De stenen voor de muren bakken de mensen zelf,
door klei te drogen in de zon. Het was niet eenvoudig om alle stenen geleverd te krijgen, maar
uiteindelijk is het centrum in juni 2006 opgeleverd.
Een waterput voor de school van Nefrelaye
De bestaande waterput van de school werkt niet
goed en de constructie is zo slecht uitgevoerd,
dat het niet mogelijk was om hem te repareren.
Daarom is er een nieuwe bron aangeboord die
van een Volunta pomp is voorzien. Het
waterniveau is laag en het is moeilijk voor de
kinderen om het water op te pompen. Wellicht is
er een oplossing door een ander type pomp te
installeren. Dit is voorzien voor 2007.
Een waterput voor de Peul in Nefrelaye
De Peul – een nomadenstam - leeft altijd een
eindje buiten het dorp. Daar is het hen
toegestaan zich tijdelijk te verstigen. Om zich
langer op een plek te kunnen vestigen hebben
zij behoefte aan water. Deze put heeft dezelfde
problemen als die in Nefrelaye. Ook hier zullen
we de pomp aan het eind van 2007 vervangen,
zodat ze beter toegang hebben tot water.
Een waterput voor de school in Mogobasso
Dit dorp heeft veel problemen met water. De
waterput die voor de school is aangelegd is een
traditioneel model, met een put van 30 meter
diepte en voorzien van een handpomp. Na veel
aanvangsproblemen heeft de school eindelijk
water en kunnen ze beginnen met het
aanleggen van een kleine groententuin.

Het opzetten van 3 bibliotheken in Oualana, Sissa en Kwekwesso met in totaal 2100 boeken
Deze bibliotheken zijn tussen oktober en december 2006 geopend. We
verwachten hierdoor een verbetering van de ontwikkelings- en
leerresultaten van de kinderen. Het is nu nog te vroeg om resultaten te
kunnen zien. De meeste boeken zijn in het Frans. We proberen meer
boeken in de lokale talen te vinden en aan te schaffen, zodat die ook
door de volwassenen gelezen kunnen worden.

A.S.A.P. 2006
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Het aanbrengen van een omheining rond de modelboerderij van 6 hectare
De modelboerderij is afgezet met een hek
om discussies met lokale boeren te
voorkomen. Daarnaast hebben we 500
cassia- en 500 eikebomen rond de
boerderij geplant.
Het bouwen van een schuilhut voor
schapen en een schuur op de
modelboerderij
Er is een opslagschuur en een stal voor
schapen gebouwd. We zijn begonnen met
10 ooien 2 rammen. Hierdoor kan het land
met dierlijke mest bemest worden. Ook
kunnen de schapen gevoerd worden met
oogstafval en kan in de toekomst een
extra bron van inkomsten ontstaan door
de verkoop van schapen. Aan het eind van 2006 is het aantal schapen uitgebreid met 2 lammetjes.
Inmidddels zijn dit er nog meer.

Economische projecten
Microkredieten voor 915 vrouwen voor een totaalbedrag van € 14.672 euro
Vrouwen ontvangen een micro-krediet van € 15 voor kleine handelsactiviteiten. Dit programma werkt
erg goed en het aantal vrouwen dat van deze regeling gebruik maakt is bijna verdubbeld.
Leningen aan boeren voor de aanschaf van ossen, bestrijdingsmiddelen en gecertificeerde
zaden
Het totaalbedrag dat aan boeren geleend wordt is gestegen van € 42.476 naar € 58.476. De
terugbetaling van de leningen verloopt minder vlekkeloos dan de aflossing door de vrouwen. Een
probleem is het gebrek aan vertrouwen tussen de mannen onderling.
Burkinakarité heeft zijn eerste container met karitéboter verscheept naar een Nederlandse
afnemer
De totale hoeveelheid geproduceerde boter lag rond
de 18.000kg. De samenwerking tussen de vrouwen
heeft hen in staat gesteld om hun inkomsten uit het
verwerken van de karité noten te vervijfvoudigen.

Andere projecten
Het verschepen van een container met goederen
uit Nederland naar Burkina
Met deze container zijn veel, lokaal niet verkrijgbare
produkten vervoerd, zoals boeken voor de
bibliotheken,lampen die op zonne-energie werken,
tafels, stoelen, ziekenhuisbedden en matrassen.
Deze worden verdeeld over de dorpen waar we
actief zijn.

12

A.S.A.P. 2006

De aanschaf van 100 lampen op zonne-energie voor de boeren, tegen verschepingskosten
Deze solide lampen helpen de boeren en hun gezinnen aan beter licht, tegen lagere kosten dan
olielampen en met minder milieuvervuiling.

Interessante resultaten in 2006
De 312 vrouwen van de coöperatie Burkinakarité hebben hun opbrengst uit de productie van karitéboter
zien vervijfvoudigen van 9 euro naar 45 euro, dankzij de verscheping van de eerste container naar
Nederland.
Alle verstrekte microkredieten van de vrouwenverenigingen zijn op tijd terugbetaald.
De boeren die in de praktijk hebben toegepast wat zij hebben geleerd om hun maïs opbrengst te
verbeteren hebben tenminste een 30% hogere opbrengst gerealiseerd, zonder extra investeringen.
De training van verenigingen van ouders heeft er onmiddellijk toe geleid dat de ouders meer
verantwoordelijkheid hebben genomen voor de resultaten op school.
Het percentage kinderen dat naar school gaat neemt toe: momenteel gemiddeld 65%. Met in sommige
dorpen 100% aanwezigheid en andere nog steeds rond 50%
Wij zien een sterkere bereidheid van de dorpsbewoners om hun ontwikkeling te verbeteren.

A.S.A.P. 2006
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Speciale projecten
BurkinaKarité
Een traditionele activiteit van de vrouwen in de dorpen in Burkina Faso is het
verwerken van karité (shea) noten tot boter. Dit vindt plaats tijdens het droge
seizoen.
Bukinakarité is een unie van vrouwenassociaties van de dorpen Kofila,
Kwekwesso, Oualana en Toungana. Burkinakarité heeft twee
hoofddoelstellingen:
 Het verschuiven van de winstmage die normaal bij de tussenhandel
blijft hangen, naar de vrouwen die de karité boter produceren.
 Vrouwen een betere positie en eigenwaarde geven door het
ontwikkelen van hun zakelijke capaciteiten.
Op termijn willen we dit model van samenwerking gebruiken voor andere produkten en
bevolkingsgroepen.
Om deze doelstellingen te realiseren moet de verkoop-aanpak van de vrouwen gereorganiseerd
worden zodat ze direkter toegang hebben tot de exportmarkt.

Huidige produktie-keten
Vrouw
Vrouwdorp
dorp11

Vrouw
Vrouwdorp
dorp44

Kleine
Kleinehandelaar
handelaar

Cosmetica
Cosmeticabedrijven
bedrijven

€ 90,00

Vrouw
Vrouwdorp
dorp33

Grotere
Groterehandelaar
handelaar

Cosmetica
Cosmeticabedrijven
bedrijven

€ 90,00

Vrouw dorp 3
Vrouw dorp 3

Kleine
Kleinehandelaar
handelaar

€ 1,00

Vrouw
Vrouwdorp
dorp22

€ 0,35

Vrouw
Vrouwdorp
dorp22

€ 0,60

Kleine
Kleinehandelaar
handelaar

Vrouw
Vrouwdorp
dorp11

Kleine
Kleinehandelaar
handelaar

Vrouw
Vrouwdorp
dorp44

verkoopprijs per kg

Nieuwe produktie-keten

Vrouwenassociatie
Vrouwenassociatie33

Coöperatie
Coöperatievan
van
vrouwenassociaties
vrouwenassociaties

€ 1,00

Vrouwenassociatie 2
Vrouwenassociatie 2

€ 0,80

Vrouwenassociatie 1
Vrouwenassociatie 1

Vrouwenassociatie 4
Vrouwenassociatie 4
Verkoopprijs per kg

Nadat A.S.A.P. voor dit idee een prijs had gewonnen tijdens de “Bid Challenge” van 2005, hebben we
vrouwen uit 4 dorpen geholpen met:
 Het identificeren en sluiten van een contract met een Europeese klant
 Het oprichten van Burkinakarité, de cooperatie van de 4 dorpen
 Het investeren in de mechanisatie van het bewerkingsproces in de dorpen
 Het investeren in de opleiding van vrouwen, zodat ze hoge kwaliteit karitéboter produceren.
Ook is er geïnvesteerd in de training van het management van de unie.
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Hierdoor zijn de eerste resultaten als volgt:
 Produktie van 18.000 kg karité boter door 312 vrouwen
 Een toename van de jaarlijkse inkomsten uit karitéboter van €10 naar € 45 per vrouw.
Plannen voor 2007:
 Een toename van het volume naar 40.000 kg
 Het toevoegen van een dorp aan de unie
 Meer taken laten uitvoeren door het management van de unie.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.burkinakarite.com.

Opurkina
Een boer in Europa heeft vaak grote leningen lopen bij zijn bank en
ontvangt allerhande subsidies. Hoe zit dat met een kleine boer in Burkina
Faso? Helaas heeft hij niet de mogelijkheid om een lening af te sluiten,
zelfs niet tegen heel hoge rente. Banken willen een zekerheid tegenover
de lening en de boeren daar hebben geen zekerheden. Uiteidelijk zijn zij
overgeleverd aan medogenloze, grote bedrijven of handelaren die hen min
of meer als slaven behandelen. Wat zou hen een oplossing kunnen
bieden? Bij ieder bezoek aan de dorpen vroegen de boeren ons om hen te
helpen zich te bevrijden uit de greep van die grote bedrijven en
handelaren. Boeren realiseren zich dat ze als individu niet sterk genoeg
zijn, maar dat ze, als ze samenwerken in een coöperatie, meer gewicht in de schaal kunnen leggen:
Hierdoor kunnen ze een betere prijs bedingen voor hun oogsten. Maar om zelf zaden en meststoffen te
kopen moeten ze leningen kunnen aangaan.
Stichting A.S.A.P. heeft daarom een fonds opgericht, OPURKINA genaamd (“opportunity Burkina”), dat
leningen verstrekt aan coöperaties in landelijke gebieden in Burkina Faso.
De eerste financiering van een coöperatie staat gepland voor het dorp Sokourani. Het doel van deze
coöperatie van 20 boeren is door het verbouwen van granen (sorghum en millet) en mais, onafhankelijk
te worden van de machtige katoen-organisaties. Door deze produkten te gaan verbouwen kunnen ze
op dezelfde grond minimaal het dubbele verdienen, vergeleken met het verbouwen van katoen. Met
een sterke nadruk op een duurzaam gebruik van de grond (onder andere door natuurlijke bemesting)
kan hun netto opbrengst in de jaren daarop zelfs nog toenemen.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.opurkina.org.

De coöperatie van Sokourani

A.S.A.P. 2006
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Realisatie van de doelstellingen
Zoals op de voorgaande pagina’s aangegeven zijn veel projecten gerealiseerd of in ontwikkeling. Als
zodanig zijn de activiteiten van A.S.A.P. zeer succesvol en oogsten ze resultaat.
Daarnaast moeten we de resultaten afzetten tegen de lange termijn doelstellingen van A.S.A.P., waarbij
de stichting duidelijk aansluiting zoekt bij de Millennium Development Goals. A.S.A.P. heeft als
doelstelling op kleine schaal de eerste 7 van de millenniumdoelstellingen te realiseren. De 8ste
doelstelling “het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling” valt buiten de
scope en reikwijdte van de organisatie.

Yessora

Toungana

Sokourani

Sissa

Oualana

Nefrelaye

Mogobasso

Kofila

Fina

Bona

Dorpen

Kwekwesso

Bijgaand overzicht geeft per dorp aan in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd en wat hun
ontwikkeling is.

<40%
50%75%

60%- 80%
100%

60%- 80%
100%

60%- 80%
100%

60%- 80%
100%

60%- 80%
100%

60%- 80%
100%

60%- 80%
100%

60%- 80%
100%

<40%
50%75%

Halveer het aantal
mensen dat honger
lijdt.

100%

Halveer het aantal
mensen dat rond
moet komen van
minder dan een dollar
per dag.

60%- 80%

1. Het uitbannen van armoede en honger

50%-75%

>90%

75%-90%

75%-90%

Ver
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tert

Ver
be
tert

Goed

Goed

Goed

Ver
be
tert

Goed

Goed

Goed

Laag

Laag
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m

Laag

Laag

Laag

Laag

Laag

Laag
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Laag

Mediu
m

Mediu
m

Mediu
m
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m

Mediu
m

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

>90%

75%-90%

75%-90%

75%-90%

75%-90%

Goed

<50%

Zorg dat jongens en
meisjes een volledige
basisopleiding
krijgen.

75%-90%

2. Het bereiken van een universele basisscholing

3. Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen
Gelijke
scholingskansen voor
meisjes.
Bevorder gelijke
rechten voor mannen
en vrouwen in het
algemeen.

4. Kindersterfte tegengaan
Dring het sterftecijfer
van kinderen, jonger
dan 5 jaar, met
tweederde terug.

Mediu
m

5. Het tegengaan van moedersterfte
Reduceer het aantal
gevallen van
moedersterfte met
driekwart.

Hoog

Mediu
m

Mediu
m

Mediu
m

Mediu
m

6. Het uitbannen van HIV / AIDS, malaria en andere ziekten
Stop en dring de
verspreiding van HIV
/ AIDS terug
Stop en dring
gevallen van malaria

16

A.S.A.P. heeft 4 medische centra gerealiseerd. Deze bieden algemene ondersteuning op het
gebied van gezondheidszorg. A.S.A.P. heeft zich tot nu toe nog niet specifiek gericht op het
terugdringen van aids, malaria en tuberculose. Aan het realiseren van deze doelstelling zal vanaf
2007 aandacht worden besteed
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Yessora

Geen
herbebos
sing

Toungana

Sissa

Geen
herbebos
sing

Sokourani

Oualana

Nefrelaye

Mogobasso

Kwekwesso

Kofila

Fina

Bona

Dorpen

Herbebos
sing

Herbebos
sing

Geen
herbebos
sing

terug.
Stop en dring
gevallen van
tuberculose terug.

7. Het verzekeren van een duurzame omgeving

> 80%

> 80%

> 80%

> 80%

Laag

> 80%

Laag

Herbebos
sing

> 80%

Laag

Herbebos
sing

<50%

Laag

Geen
herbebos
sing

> 80%

Laag

Herbebos
sing

> 80%

Halveer het deel van
de bevolking dat geen
duurzame toegang
heeft tot sanitair.

Geen
herbebos
sing

<50%

Halveer het deel van
de bevolking zonder
duurzame toegang tot
veilig drinkwater.

Herbebos
sing

> 80%

Stop ontbossing en
uitputting van de
aarde.

Laag

Laag

Laag

Laag

Laag

Laag

Legenda: trend naar realisatie in 2020
Doelstelling gehaald
Doelstelling ligt op schema
Doelstelling ligt achter op schema
Doelstelling wordt niet gehaald
Onvoldoende gegevens
Voor een vergelijking van dit voortgangsoverzicht met een overzicht van de voortgang van het
realiseren van de wereldwijde millenniumdoelstellingen kunt u kijken op:
http://millenniumindicators.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2006/MDGProgressChart2006.pdf
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Financiële verantwoording
Verkort financiëel jaarverslag
2006
Gerealiseerd
182.542
3.653
2,00%
32.462
211.351

2006
Begroting
120.000
4.325
3,60%
20.225
135.900

2005
Gerealiseerd
113.333
4.563
4,03%
33.115
141.885

Subsidies overheden en anderen
Kosten fondswerving subsidies
Totaal beschikbaar voor doelstelling

75.523
1.594
286.283

122.500
1.770
256.630

66.118
2.538
206.008

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

4.912
23.269
263.873
22.410

3.730
21.544
257.574
-944

3.192
15.876
193.526
12.482

€
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 ongeveer dertig vrijwilligers. Hierdoor zijn er geen “overhead”
kosten en gaat dus 100% van het gedoneerde kapitaal naar de projecten.
Het totale bedrag dat in 2006 via eigen fondswerving is verkregen is hoger dan gebudgetteerd. Dit komt
voor een groot deel door de waarde van goederen die met een niet van tevoren gebudgetteerde
container zijn verzonden en van fondsen die verkregen zijn van privé instellingen voor projecten die
aanvankelijk niet begroot waren.
De kosten, gemoeid met het verwerven van de middelen, waren ook lager dan gepland. Dit komt door
een verhoogde efficiëntie en effectiviteit van de ingezetten middelen.
De opbrengsten van de Galerie Burkinart zijn hoger dan begroot, maar in overeenstemming met de
resultaten van 2005. De verkoopmarge neemt toe, maar ook de operationele kosten van de galerie
stijgen.
De ontvangen subsidies zijn hoger dan in 2005. De kosten verbonden aan het binnenhalen van
subsidies nemen af.
Het totaalbedrag, beschikbaar voor onze projecten is ten opzicht van 2005 met 38,9% gestegen.
Met betrkking tot de uitvoeringskosten in Nederland en Burkina Faso zijn er geen bijzonderheden te
melden. De hiermee gemoeide bedragen komen overeen met de extra projecten die in 2006 zijn
uitgevoerd, vergeleken met het oorspronkelijke budget over 2006.
Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een spaarrekening bij de Rabobank.
Ten gevolge van een wetswijziging is de stichting geconfronteerd met een niet-gebudgetteerde
kostenpost van €4.200,= voor accountantskosten, ten einde te voldoen aan de vereisten die het CBF
stelt aan de accountantsverklaring.
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Toekomstige ontwikkelingen
Beleidsplan 2007-2009
De ambitie van de stichting is om de komende jaren in financiële zin, qua omvang licht te groeien. De
aandacht zal vooral gericht blijven op verstreking van de interne structuur, zowel in Burkina Faso als in
Nederland; het nog verder verhogen van de transparantie, het handhaven van de efficiëntie en het
garanderen van de continuïteit.
We zullen de Appreciative Inquiry Methode verder gaan toepassen, gebaseerd op de positieve
ervaringen in 2006 en deze methode nog verder uitwerken. We verwachten als uitkomst hiervan dat de
resultaten van onze inspanningen nog duurzamer en effectiever zullen zijn.

Fondsenwerving 2007 - 2009
2007
€
Baten uit eigen fondsenwerving
Giften Binnen (vrijgesteld)
Lunchprogramma
Overige baten
Saldo
Kosten eigen fondswerving
uitvoeringskosten
Saldo
in % van baten uit eigen fondsenwerving
Netto baten
Resultaat verkopen artikelen
Opbrengst verkoop hoog
Kostprijs
Brutowinst
Uitvoeringskosten
Nettowinst
Beschikbaar uitfondsenwerving
Subsidies
Subsidies overheden en anderen
kosten subsidies fondsenwerving
Netto subsidies
Totaal beschikbaar voor doelstelling

2008
€

298.166
22.000
0

2009
€

310.479
22.000
0
320.166

15.655

324.132
22.000
0
332.479

20.655
15.655
4,89%
304.511

346.132
21.688

20.655
6,21%
311.824

21.688
6,27%
324.444

60.000
30.000

50.000
20.000

50.000
20.000

30.000
18.205

30.000
12.705

30.000
13.340

11.795
316.306
83.328
3.085

17.295
329.119
95.000
3.085

80.243
396.549

16.660
341.104
105.000
3.239

91.915
421.034

101.761
442.864

Bestedingen 2007 - 2009

Structurele hulp
eigen projecten
uitvoeringskosten in Nederland
uitvoeringskosten in plaatse
Totaal besteed aan de doestelling
Overschot / tekort
Totaal

A.S.A.P. 2006

2007
€

2008
€

2009
€

370.098
2.955
26.451
396.549
0
396.549

388.603
3.955
28.476
421.034
0
421.034

408.033
4.153
30.679
442.864
0
442.864
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Communicatie met belanghebbenden
Onze communicatie komt tot stand via
 De websites www.A.S.A.P.-foundation.org, www.burkin-art.com, www.limanja.nl,
www.opurkina.org en door links op andere sites, die naar ons verwijzen
 3 nieuwsbrieven per jaar, gericht aan onze relaties
 nieuwberichten 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@A.S.A.P.-foundation.org.
Gegevens over onze web-sites
De website van A.S.A.P. is sinds haar oprichting meer dan 400.000 keer bezocht. In een willekeurige
maand zijn er 450 unieke bezoekers. De bestanden die het meest worden gedownload zijn de foto’s en
het jaarverslag. De website van galerie Burkin-art trekt per maand gemiddeld 175 unieke bezoekers.
Privacy
De gegevens van onze relaties zijn in onze database vastgelegd met instemming van de betreffende
personen of instellingen en kunnen er op ieder moment, op verzoek van de betrokkenen 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 te besparen is het jaarverlag ook voor een ieder te downloaden
van de website.

Vrijwilligers
A.S.A.P. werkt al sinds haar oprichting in 1997 met vrijwilligers. De vrijwilligers die in de galerie werken,
hebben hiervoor verschillende motieven: tijd besteden aan het goede doel, het plezier om in een
prettige omgeving te werken en het gevoel voor kunst. Andere vrijwilligers worden opgeroepen als er
behoefte aan hen is, bijvoorbeeld voor het inpakken van goederen en het vullen van de container. We
denken ook aan het ebstuur van A.S.A.P. dat tijd besteed aan vergaderinegn en het vertegenwoordigen
van de stichting.
In totaal zijn 40 vrijwilligers bij de stichting betrokken. Dankzij een transparante informatievoorziening,
een goede onderlinge afstemming en positieve resultaten in het veld, blijft de motivate van vrijwilligers
zeer hoog.

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 het mailform op de website
(www.A.S.A.P.-foundation.org) of door in contact te treden via het volgende adres
Association for Small African Projects
Turfpoortstraat 15
1411 ED Naarden
Tel: 035-6944341
Fax: 035-6944045
We hebben in 2006 één klacht ontvangen (net als in 2005). De klacht had betrekking op een artikel dat
in de galerie was gekocht en niet geleverd werd. De klacht is snel en naar tevredenheid van de klant
opgelost.
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Fondsenwerving
Opbouw van baten
300.000
250.000

150.000
100.000

€

200.000

Donaties die door de Stitching A.S.A.P. worden
ontvangen zijn afkomstig van particuliere
donateurs en particuliere stichtingen; MFO’s en
de Galerie Burkin’art.
De verhouding van deze bronnen over de
afgelopen 5 jaren is in de grafiek hiernaast
weergegeven.

50.000

De begroting voor de totale fondsenwerving voor
2006 was € 262.725. De daadwerkelijk
2003
2003
2004
2005
2006
gerealiseerde fondsenwerving bedroeg
particulieren Burkin 'art MFO's
€ 286.283. De additionele inkomsten komen
voornamelijk voort uit de waarde van de
goederen die met een container naar Burkina Faso zijn verscheept en die oorspronkelijk niet begroot
was.
-

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.
Resultaat eigen fondsw erving

Eigen fondsenwerving

200.000
180.000

In 2006 bedroegen de opbrengsten van eigen
fondswerving € 182.542. Dit is een aanzienlijke
stijging ten opzichte van voorgaande jaren,
omdat de waarde van de goederen die met een
container verscheept zijn (€ 33.226) niet begroot
was en daarnaast is er extra sponsoring
ontvangen. Voor het komende jaar voorziet
A.S.A.P. een lichte stijging van de opbrengsten.

160.000
140.000
120.000
100.000 €
80.000
60.000
40.000
20.000
2003

2003

2004

2005

2006

De belangrijkste fondsenwervingsacties waren:
• een mailing, waarin donateurs een
bijdrage wordt gevraagd voor een bepaald project.
• Aktiviteiten op de basisscholen en scholen voor middelbaar onderwijs, zoals sponsorloop,
actiedag en de doorlopende collecte voor het lunchprogramma. Belangrijke bijdragen worden
geleverd door Basisschool Binkhorst St Jan in Laren, de Tweemaster in Naarden, Rehoboth in
Naarden en de openbare scholengemeenschap ‘t Atrium te Amersfoort.
• De nacht van de fooi: De opbrengst van dit evenement (€ 12.485) is besteed aan een
agrarische cooperatie
• Deelname aan bedrijfsfeest, zoals een golfcompetitie van SAP bv en een open dag van
Schaap-Hollander Makelaardij.
Het meest succesvol is de fondsenwerving via scholen. A.S.A.P. zal dan ook de komende jaren haar
aandacht op fondsenwerrving via dit kanaal versterken.

Particuliere stichtingen
Op dit moment voert de stichting geen actief beleid om fondsen te werven van andere, particuliere
stichtingen. Door onze communicatie-uitingen en het relatie-netwerk komen we in contact met
stichtingen waarvan de specifieke doelen aansluiten bij de doelstellingen van onze projecten. Zo
hebben we in 2006 ondersteuning voor een aantal specifieke projecten ontvangen van de volgende
stichtingen:
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Stichting Liberty
Anna Muntz Stichting
Paul Tensen Stichting
Stichting Du Gardijn
Fondation A Petits Pas
Stichting Lakeland Foundation

Naast de algemene nieuwsbrief ontvangen particuliere stichtingen specifieke rapporten over de
projecten die zij ondersteunen. Deze rapporten hebben betrekking op de financiën, de implementatie en
de behaalde resultaten.

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. De
opbrengst van de galerie levert een belangrijke
Burkin 'art bijdrage aan ASAP
bijdrage aan de middelen van de stichting.

35.000

30.000
Galerie Burkin’art heeft drie hoofddoelstellingen:
1. Het vergaren van fondsen voor de
25.000
Stichting A.S.A.P. door de verkoop van
20.000
bronzen beelden. Uit de opbrengsten
15.000
hiervan worden sommige projecten
gesponsord en de overhead kosten van
10.000
de stichting betaald.
5.000
2. Het steunen van de ontwikkeling van
artisten uit Burkina Faso door hun kunst
2003
2003
2004
2005
2006
aan te kopen.
3. Het vergroten van onze bekendheid bij het
publiek door het bezoek aan de galerie te stimuleren: Meer dan 80% van onze relaties in onze
database komt van bezoekers die zich in de galerie registreren.

MFO’s
Medefinancieringsorganisaties (MFO’s) vormen een belangrijke bron van de financiële middelen voor
onze stichting en wij zorgen er voor dat we aan hun eisen voldoen, wat betreft rapportage en
communicatie. In 2006 hebben we ondersteuning ontvangen van:

Kosten van fondsenwerving
Over 2006 bedroegen de kosten van eigen
fondswerving € 3.653. A.S.A.P. werkt eraan om de
fondsenwervingsactiviteiten zo effectief mogelijk
uit te voeren. De effectiviteit kan het beste
uitgedrukt worden in het percentage kosten ten
opzichte van de baten. Over de afgelopen 3 jaar is
effectiveit sterk verbeterd, zoals de grafiek
hiernaast duidelijk aangeeft. A.S.A.P. blijft
voortdurend aandacht besteden aan deze
effectiviteit en beheersing van de wervingskosten.

Kosten als % van fondsenw erving
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2003

2003

2004

2005

2006

De kosten van fondswerving liggen ruimschoots onder de eis van 25 % die het CBF keurmerk vereist.
Het bestuur acht een percentage van maximaal 5 % wenselijk.
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€

Jaarrekening 2006
Toelichting algemeen
Alle bedragen in dit rapport zijn vermeld in Euro's.
Personeel
Bij de stichting was in 2006 geen personeel in dienst.
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Grondslagen van waardering:
De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of, indien lager, tegen de marktwaarde per
balansdatum. Waardering van voorraden geschiedt onder aftrek van voorzieningen wegens
incourantheid.
De vorderingen, liquide middelen, voorziengen, 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 positief of negatief 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 2006
31-dec-2006
€

31-dec-2006
€

Activa
Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Direct in gebruik voor de doelstelling
Vlottende activa
Voorraden en onderhanden werk
Direct beschikbaar voor de doelstelling
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen
Totaal

-

-

81.591

64.873

32.100
26.287
81.045
221.023

33.658
22.310
93.569
214.410

Passiva
Eigen Vermogen
Overig besteedbaar vermogen
Vastgelegd vermogen
Fonds activa doelstelling
Fonds activa bedrijfsvoering

36.570
81.591
32.100
-

29.320
64.873
33.658
-

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

113.691
48.414
5.275
17.073

98.531
60.505
5.275
20.779

Totaal

221.023

214.410
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Specificaties balans
31-dec-2006
€

31-dec-2005
€

Financiële vaste activa
Direct in gebruik voor de doelstelling
Leningen Burkina Faso
Totaal

81.591
81.591

64.873
64.873

Voorraad
Direct beschikbaar voor de doelstelling
Voorraad bronzen beeldjes
Voorraad graanmolens
Totaal

31.200
900
32.100

33.658
33.658

Vorderingen
Waarborgsom
Vooruitbetaalde projectkosten 2006
Totaal

95
26.192
26.287

95
22.215
22.310

Liquide middelen
Rabobank
Rabobank rendementsrekening
BICIA Burkina 124
BICIA Burkina 188
BICIA Burkina 144
BACB 0174
BACB 0179
Kas Burkin'art
Kas CFA
Totaal

64.325
5.609
105
8.784
664
549
82
836
91
81.045

5.830
55.217
379
8.821
7.117
133
14.808
1.264
93.569

Eigen vermogen
Overig besteedbaar vermogen
Vastgelegd vermogen
Fonds activa doelstelling
Fonds activa bedrijfsvoering
Totaal

36.570
81.591
32.100
150.261

29.320
64.873
33.658
127.851

Voorzieningen
Projecten volgend jaar
Subsidies volgend jaar
Lunchprogramma volgend jaar
Totaal

45.822
2.592
48.414

18.000
39.913
2.592
60.505

5.275
5.275

5.275
5.275

1.441
6.504
9.128
17.073

11.000
1.441
3.257
5.081
20.779

Schulden
Langlopende schulden
Certificaten FRED
Totaal
Kortlopende schulden
Lening Stichting Zero Kap
Rek.crt H. Milllet
Te betalen omzetbelasting
Overlopende passiva
Totaal

A.S.A.P. 2006

25

Toelchting op de balans
31 dec. 2006
€

31 dec. 2005
€

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:
Saldo per 1 januari
64.873
Bij: verstrekkingen
42.308
Bij: rente
5.862
Af: aflossingen
27.480Af: overige afwaarderingen en afboekingen
3.972Saldo 31 december
81.591

69.306
14.213
2.246
20.89264.873

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

26.287
26.287

22.310
22.310

Overig besteedbaar vermogen
Saldo 1 januari
Bij: toevoeging resultaat boekjaar
Saldo 31 december

29.320
7.250
36.570

23.188
6.132
29.320

Vastgelegd vermogen
Saldo per 1 januari
Mutatie dit boekjaar
Saldo 31 december

64.873
16.718
81.591

69.306
4.43364.873

Fonds activa doelstelling
Saldo per 1 januari
Mutatie dit boekjaar
Saldo 31 december

33.658
1.55832.100

22.875
10.783
33.658

Voorzieningen
48.141
De voorzieningen zijn gevormd voor ontvangen bedragen voor nog lopende projecten

60.505

Langlopende schulden
De langlopende schulden zijn als volgt samengesteld:
Resterende looptijd ten hoogste een jaar
Resterende looptijd langer dan een jaar
Totaal

5.275
5.275

5.275
5.275

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn als volgt samengesteld:
Resterende looptijd ten hoogste een jaar
Resterende looptijd langer dan een jaar
Totaal

17.073
17.073

20.779
20.779
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Fondsenwerving
lopend boekjaar
jaar 2006
€
Baten uit eigen fondsenwerving
Giften binnenland { drempel
Giften binnenland } drempel
Giften binnenland (vrijgesteld)
Lunchprogramma
Donaties vrouwen
Donaties infrastructuur
Overige donaties en giften
Overige baten
Mutatie vooruitontvangsten donaties infrastructuur
Vooruitontvangen projecten 2004 tbv 2005

33.226
16.851
3.000
111.497
45.790
27.822-

Af: ontvangsten dit jaar, t.b.v. projecten volgend jaar
Totaal baten uit eigen fondsen werving

(in % van baten uit eigen fondsenwerving)
Netto baten
Resultaat verkopen artikelen
Opbrengst verkopen hoog
Kostprijs
Overige directe kosten
Uitvoeringskosten
Nettowinst
Beschikbaar uit fondsenwerving
Subsidies overheden en anderen
Bij: ontvangsten dit jaar, t.b.v. volgend jaar
ontvangen vorig jaar t.b.v. dit jaar
Af: St. NCDO ontvangen in 2004, t.b.v. projecten in 2005

10.258

3.6532,00%

120.000
120.000
120.000

-

3,60%

4.325115.675

75.000
30.00045.000
24.77532.462
211.351

35.610
39.913
-

117.333
117.333
4.000113.333

4.563-

4.3253.653178.889

99.611
42.84187155.899
23.437-

4,03%

4.563108.770

106.951
48.0872.48856.376
23.26120.225
135.900

122.500

33.115
141.885
86.231
39.91319.800

75.523
1.5946.259
5.256286.283

Af: Kosten fondsenwerving subsidies
Overige baten en lasten
Afwaardering graanmolen/oninbare lening
Schenkingsrecht
Totaal beschikbaar voor doelstelling

vorig boekjaar
jaar 2005
€
1.895
14.644
1.050
79.046
10.440

100.000
20.000

182.542
182.542
182.542

Correctie vooruitontvangen projecten 2004/2003

Kosten eigen fondsenwerving
(in)directe verwervingskosten
uitvoeringskosten
fondsenwerving donation

begroting boekjaar
jaar 2006
€

122.500
1.770-

66.118
2.5382.255

256.630

1.712206.008

Bestedingen
lopend boekjaar
jaar 2006
€
Structurele hulp
eigen projecten
uitvoeringskosten in Nederland
uitvoeringskosten ter plaatse

235.692
4.912
23.269

begroting boekjaar
jaar 2006
€
232.300
3.730
21.544

vorig boekjaar
jaar 2005
€
174.458
3.192
15.876

263.873

257.574

193.526

Totaal besteed aan de doelstelling

263.873

257.574

193.526

Overschot/tekort
Totaal

22.410
286.283

944256.630

12.482
206.008

Overschot/tekort is toegevoegd/onttrokken aan:
- bestemmingsfondsen
- vrij besteedbaar vermogen

A.S.A.P. 2006

7.250
15.160
22.410

6.132
6.350
12.482
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Toelichting op de uitvoeringskosten

Kosten organisatie
Huur
Overige huisvestingskosten
Portikosten
Telefoon/fax- en internetkosten
Reclame en advertenties
Beurskosten
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten
Overige exploitatiekosten
Overige bestuurskosten
Kantoorkosten
Vakliteratuur
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Accountantskosten
Consulting kosten
Notaris & advocaatkosten
Drukwerk
Bankkosten
Kosten CBF keur
Overige uitvoeringskosten
Salary Burkina Faso
Overige algemene kosten
Totaal
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Burkinart

Fonds
werving
donatie

16.544
29
683
166
1.104
174
47
23
1.455
332
163
1.848
865
4
23.437

11
531
166
43
47
9
1.091
332
164
1.008
247
4
3.653

boekjaar 2006
€
Fonds Uitvoerings
werving kosten NL
subsidies
2
75
55
47
2
181
332
896
4
1.594

16
230
724
657
49
12
912
335
1.848
125
4
4.912

Totaal Uitvoerings
boekjaar
kosten
NL
Burkina F
16.544
58
1.519
1.111
1.104
874
190
46
3.639
1.331
327
5.600
1.237
16
33.596

1.697

7.670

306
479

640

begroting jaar 2006
€
Nederland
uitv.kosten
boekjaar
Burkina
boekjaar
17.000
1.500
2.500
2.500
1.600
500
3.500

611

7.498

3.359
763

1.600
600
2.000

154

880
5.264
7.601
1.42223.269

700
600
34.600

611
8.702
21.544

boekjaar 05
€
vorig
boekjaar

16.544
56
1.744
1.583
914
50
7.585
318
343
82
4.047
1.064
829
1.006
385
833
1.084
4.360
3.194
3.409
49.430

A.S.A.P. 2006

Accountantsverklaring

A.S.A.P. 2006

29

30

A.S.A.P. 2006

In Nederland
Stichting A.S.A.P.
Turfpoortstraat 15
1411 ED Naarden
The Netherlands
Tel: 035-6952878
Fax: 035-6944045
info@asap-foundation.org
www.asap-foundation.org
www.burkin-art.com
www.burkinakarite.com
www.opurkina.org
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

