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Voorwoord
Met veel genoegen informeer ik u via dit jaarverslag over de voortgang van onze organisatie.
In de 11 jaar van haar bestaan is Stichting A.S.A.P. geëvolueerd tot een efficiënte organisatie in
zowel de werving van fondsen als de selectie en uitvoering van ontwikkelingsprojecten.
Veel dank gaat uit naar onze vaste donateurs en sponsors, waaronder grote instellingen, scholen,
bedrijven en veel particulieren. Uw voortdurende bijdrage in zowel financiële als morele zin is een
belangrijke steun in de rug voor ons werk.
We hebben weer veel bereikt en tegelijkertijd veel geleerd. Net als de mensen in de dorpen in
Burkina Faso leren en groeien ook wij. Extra dank wil ik uitspreken naar onze medewerkers in
Burkina Faso en de vrijwilligers in Nederland. Dankzij hun toewijding levert ons werk steeds betere
en blijvende resultaten op.
We zien duidelijk de invloed van onze aanwezigheid in de dorpen. Er zijn vier belangrijke oorzaken
voor deze resultaten aan te wijzen: het vertrouwen dat de dorpelingen in onze organisatie hebben;
het toepassen van de Appreciative Inquiry methode; een consequente en gestructureerde aanpak
en de koppeling van al onze activiteiten aan de Millennium Doelstellingen.
In 2008 hebben we de organisatie in Burkina Faso versterkt en zijn we begonnen met de verdere
ontwikkeling van de organisatie in Nederland. Om een toekomstvaste organisatie op te bouwen
zullen we nieuwe mensen aannemen, terwijl we tegelijkertijd de toegewijde bestaande vrijwilligers
willen behouden. We zullen ons in 2009 richten op het verder ontwikkelen van onze methodologie,
de implementatie van nieuwe processen en het verhogen van de kwaliteit van de communicatie.
Dat alles, terwijl we het ons kenmerkend pragmatisme willen behouden.
Dank voor uw medewerking en interesse.

Hervé Millet, directeur Stichting A.S.A.P.
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Leeswijzer
Beste lezer,
Ook dit jaar hebben we er hard aan gewerkt om een interessant jaarverslag voor u
samen te stellen. Daarbij hebben we voor een nieuwe structuur gekozen en
geprobeerd in te schatten welke onderwerpen u het meest interesseren. Daarop
zijn de hoofdstukken gebaseerd. De onderwerpen zijn:
A.S.A.P. . . . . . . . . . . . Waar staat A.S.A.P. voor, hoe kijken we tegen
dingen aan en wat onderscheidt ons van anderen?
Projecten . . . . . . . . . . Wat doen we precies?
Organisatie . . . . . . . . . Hoe zijn we georganiseerd?
Fondswerving . . . . . . . . Hoe komen we aan het benodigde geld?
Financiën . . . . . . . . . . Hoe gaan we om met de ons toevertrouwde
middelen?
Communicatie . . . . . . . . Hoe communiceren we met belanghebbenden?
Beleidsplan . . . . . . . . . Waar gaan we naar toe ?
Verantwoordingsverklaring . Verklaring over principes van goed bestuur.
Ieder hoofdstuk volgt een vaste indeling die uit vier paragrafen bestaat:
Doelstellingen . . . . . . . . Wat willen we bereiken?
Resultaten . . . . . . . . . . Wat hebben we het afgelopen jaar gerealiseerd?
Evaluatie. . . . . . . . . . . Wat hebben we geleerd?
Vooruitblik . . . . . . . . . . Wat gaan we (anders) doen?
Het zal misschien even wennen zijn, maar we denken dat u als lezer met deze
structuur sneller en gerichter de informatie zult vinden die u zoekt.
Als u in 5 minuten wil weten wat we in 2008 hebben bereikt kijk dan op
pagina 6 en 7 en pagina 14 tot en met 17. De doelstellingen voor de toekomst
vindt u op pagina 30 en 31.
Wij zijn altijd geïnteresseerd in uw terugkoppeling en suggesties voor verbetering.
Veel leesplezier.

4

Inhoud
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

A.S.A.P. .................................................................................................................................. 9
Doelstelling, visie en missie
9
De rol van A.S.A.P. in projecten
11
Operationele doelstellingen
11
Resultaten over 2008
12
Evaluatie
12
Vooruitblik
13

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Projecten .............................................................................................................................
Doelstellingen 2008
Resultaten in 2008
Evaluatie van de realisatie van de doelstellingen
Vooruitblik

14
14
14
18
28

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Organisatie ........................................................................................................................
Uitgangssituatie
Resultaten over 2008
Evaluatie van de organisatie
Vooruitblik

32
32
33
36
38

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Financiële verantwoording ....................................................................................... 39
Visie en aanpak
39
Resultaten over 2008
39
Evaluatie
39
Vooruitblik
40

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Fondswerving ...................................................................................................................
Visie en aanpak
Resultaten over 2008
De kosten van fondswerving
Evaluatie van de fondswerving
Vooruitblik van fondswerving

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Communicatie ................................................................................................................... 48
Visie en aanpak
48
Resultaten over 2008
49
Evaluatie
49
Vooruitblik
50
Ideeën of klachten
50
Privacy
50

7

Beleidsplan ......................................................................................................................... 51

8

Verantwoordingsverklaring ...................................................................................... 53

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Jaarrekening 2008 .......................................................................................................... 54
Vermogensopstelling per 31 december 2008
54
Categoriale exploitatierekening 2008
54
Toelichting op de vermogensopstelling per 31 december 2008
55
Toelichting op de exploitatierekening
58
Verschillenanalyse
59
Kostenverdeling
60
Accountantsverklaring
61
Bijlagen
Burkinakarité
Opurkina
Kunstmestproject

62
65
67

42
42
43
45
45
46

5

A.S.A.P. in één oogopslag
Op deze en de volgende pagina kunt in één oogopslag kennis maken met onze
stichting.
Stichting A.S.A.P. spant zich in om de leefomstandigheden in een aantal dorpen in
Burkina Faso structureel te verbeteren. Wij hanteren de millenniumdoelstellingen
als duimstok op microniveau.
De stichting bestaat 11 jaar en wordt gesteund door een groep van ongeveer 30
vrijwilligers in Nederland.

Millenniumdoelstellingen

Maak een einde aan armoede en honger.

Realiseer algemeen basisonderwijs.

De fondsen zijn afkomstig van individuele donateurs, kleine en grote organisaties
en stichtingen. In 2008 bedroegen de kosten van fondswerving 6% van het totaal
aan verworven donaties.
Bevorder gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Er is in 2008 € 327.640 uitgegeven aan ontwikkelingsprojecten in 9 dorpen. De
bevolking van deze dorpen bestaat uit 12.000 mensen, waaronder 2.150 kinderen
die naar de lagere scholen gaan die A.S.A.P. heeft gebouwd en onderhoudt.
Naast het uitvoeren van de projecten zorgen onze activiteiten voor inkomen voor
minstens 100 families (meer dan 500 personen).

Reduceer kindersterfte.

Verbeter de gezondheid van zwangere vrouwen.

Bestrijd HIV/AIDS, malaria en andere ziekten.

Werk aan milieubehoud.

Werk aan een wereldwijde partnership voor ontwikkeling.
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Uitgangspunten
Bij het realiseren van de doelstelling hanteren wij de
volgende uitgangspunten:
 De verbetering van de leefomstandigheden van mensen
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in achtergebleven gebieden in Afrika vindt alleen plaats
door een samenhangende en structurele aanpak en met
hulp van buitenaf.
De verbetering is alleen structureel als de economische
ontwikkeling, het onderwijs, de medische zorg, de
infrastructuur en vooral de bewustwording dat men zelf –
met hulp- de eigen situatie kan veranderen, tegelijkertijd
worden aangepakt.
De verandering moet niet worden opgelegd aan de
dorpelingen, maar in overleg met de lokale bevolking
worden uitgewerkt. Daarbij zijn lokale inzet en het nemen
van verantwoordelijkheid absolute voorwaarden voor het
starten en succesvol kunnen uitvoeren van projecten.
Onze aanpak werkt het beste op dorpsniveau. Want een
dorp kent een eigen sociale structuur en samenhang en is
daarmee ook als groep aanspreekbaar op inzet en
bijdrage.
Een dorp moet aan een aantal minimale eisen (van
organisatie en samenwerking) voldoen, voordat A.S.A.P.
projecten kan uitvoeren. Dus niet ieder dorp komt in
aanmerking voor hulp van onze organisatie.
Het aantal dorpen dat tegelijkertijd door onze stichting
kan worden bediend is afhankelijk van de omvang en
professionaliteit van de A.S.A.P. organisatie. Op dit
moment kan de stichting 10 dorpen begeleiden. Als een
dorp een bepaald niveau van zelfstandigheid heeft
bereikt, wordt de hulp geleidelijk afgebouwd en kan er
een nieuw dorp geadopteerd worden.

1 A.S.A.P.
1.1

Doelstelling, visie en missie

Stichting A.S.A.P. heeft als statutair doel ”het (doen) ontwikkelen,
realiseren, ondersteunen en financieren van kleine
ontwikkelingsprojecten in Afrika”. We bieden mensen in Afrika de
middelen om zelf de armoedespiraal te doorbreken.

Het uiteindelijke doel van onze organisatie is het opbouwen van een structuur van zelfontwikkeling,
waardoor dorpelingen beschikken over de vaardigheden, de middelen en de visie om hun eigen
leven te verbeteren. Om dit te bereiken voeren we projecten uit, zoals het bouwen van scholen,
voedselprogramma’s en het verstrekken van leningen. Maar dat alleen is niet voldoende. De
projecten moeten niet alleen de tastbare zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de mensen
vergroten, maar ook hun eigen ontwikkeling stimuleren. Daarom passen we sinds 2006 de
Appreciative Inquiry Methode toe. Dit is een praktische en ervaringsgerichte methode, die begint
met het organiseren van de eigen gemeenschap en de betrokkenen de ervaring geeft dat ze goed
gedefinieerde behoeften kunnen omzetten in concrete oplossingen. De aanpak bestaat uit 4 fasen:

Stichting A.S.A.P. richt zich op het bereiken van duurzame
verbetering van de economische, sociale en gezondheidssituatie
van dorpelingen in Burkina Faso. Zij doet dit op basis van
samenwerking en overleg met de betrokkenen.

1) Laat de mensen ontdekken wat hun dorp is en
werk aan het opbouwen van zelfvertrouwen
(Discover).

Discover

De verbetering is gebaseerd op drie pijlers:
1) onderwijs
2) informatie en bewustwording
3) economische middelen.

Destiny

De stichting maakt onderwijs mogelijk voor alle dorpsbewoners,
informeert hen en maakt hen wegwijs in de eigen
ontwikkelingsmogelijkheden en steunt hen met geld en
middelen, zoals microkredieten en ossen.
De projecten die Stichting
A.S.A.P. uitvoert zijn
kleinschalig, vertonen een
grote samenhang 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.

2)

Laat ze 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).

Dream

Design

Bij het uitvoeren van deze aanpak letten we ook op sociaal-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. Wij nemen bijvoorbeeld een graanmolen terug als de lening
daarvoor 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 scheppen van inzicht in duurzaamheid bij dorpsbewoners (herbebossing en
rotatielandbouw in plaats van het uitputten van de grond).
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Voor A.S.A.P. staat duurzame ontwikkeling gelijk met “het ontwikkelen van
mensen”. De nadruk ligt op het opbouwen van motivatie en vertrouwen, kennis en
doorzettingsvermogen. Bij het uitvoeren van projecten zoeken we een balans
tussen de inzet van middelen (meestal geld), arbeid, techniek 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 inbreng van buitenaf kunnen functioneren en door de eigen gemeenschap
bestuurd en gedragen worden.. Denk hierbij aan scholen, coöperaties,
dorpscommissies, vrouwenorganisaties, kleine ondernemingen of sociale en
culturele organisaties die de trots en 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. De lokale bevolking moet leren te vertrouwen op hun eigen
inzicht en vindingrijkheid. Het streven 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’ 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, zodat zij buiten de grenzen van het traditionele dorpsleven leren 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 oplossingen aan te reiken.
A.S.A.P. helpt hen met het aanbrengen van prioriteiten en het mobiliseren van hun
eigen middelen (zoals arbeid) om de gekozen oplossing te realiseren. We bieden
alleen hulp en grijpen 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 de stichting. Dit schept de
gelegenheid voor lokaal leiderschap en lokale structuren om het stokje over te
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nemen. Dit is een geleidelijk proces. Als inzicht, kennis vaardigheden en netwerken
sterker worden, neemt de noodzaak af om van buitenaf te sturen.
Het ontwikkelingsproces waardoor mensen leren, groeien, zich organiseren en
elkaar helpen is veel belangrijker dan een betere oogst of een goed gevulde beurs.
Hoewel beide hand in hand 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. We doen dit 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. zich geleidelijk 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 programma. 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.

afspraak, dan stoppen we het project of stellen de start ervan uit. Zo hebben we
bijvoorbeeld ook een bonus ingesteld voor leraren, afhankelijk van het aantal
leerlingen dat de school afrondt met een positief resultaat voor het officiële
examen.

1.3

Operationele doelstellingen

We hebben de hoofddoelstelling van de stichting uitgewerkt in een aantal
algemene operationele doelstellingen en doelstellingen voor het rapportagejaar.

1.3.1

1.2

De rol van A.S.A.P. in projecten

A.S.A.P. is meer een procesbegeleider dan uitvoerder van verbeteringen. We
bieden hulp op het gebied van onderwijs en training en helpen mensen eigen
organisaties op te richten (coöperaties). Ook fungeert de stichting als een
informatie centrum. We helpen de dorpelingen om zélf 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.
Continuïteit
Omdat A.S.A.P. al jarenlang met dezelfde dorpen werkt, hebben we een hechte
band opgebouwd met de bewoners. Ook kunnen we goed meten wat de
efficiëntie en de resultaten van onze projecten zijn door de jaren heen. 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 verzoeken van dorpelingen voor nieuwe projecten goed op hun
waarde beoordelen.
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

1.
2.
3.

4.
5.

1.3.2

Algemene doelstellingen
In 15 jaar betrokkenheid van A.S.A.P. bij een dorp worden de Millennium
Doelstellingen voor dat dorp bereikt.
Alle geplande projecten zijn binnen budget uitgevoerd, op tijd, efficiënt
en tegen de beste prijs/kwaliteit verhouding.
90 % van de leningen aan de dorpelingen is op tijd terugbetaald, rekening
houdend met de beschikbaarheid van liquide middelen bij de
leningnemers.
De fondswerving wordt efficiënt uitgevoerd en levert voldoende op om de
beoogde projecten, zowel op korte als op langere termijn, te realiseren.
Er is totale transparantie met betrekking tot de fondswerving, uitvoering
van projecten en alle financiële transacties.

De operationele doelstellingen voor 2008

De specifiek operationele doelstellingen voor het verslagjaar 2008 waren:
6.

7.

Steun de ontwikkeling van de dorpsorganisatie door het geven van
training in de Appreciative Inquiry (AI) methode. Hierdoor moeten de
bewoners zelfstandiger worden zodat ze beter eigen beslissingen kunnen
nemen, een wezenlijke bijdrage leveren in de planning van de
dorpsontwikkeling en begrip krijgen van het decentralisatieproces dat
door de overheid in het leven is geroepen. Alle overige projecten moeten
te koppelen zijn aan de Millenniumdoelstellingen, waarbij educatie
voorrang krijgt.
Het belang van kostenbeheersing zal toenemen, gezien de prijsstijging
van veel goederen. De uitvoering van projecten zal aanbesteed worden
aan minimaal 2 –zorgvuldig geselecteerde- aanbieders, om de beste
prijs/kwaliteitverhouding te krijgen.
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8.

9.

1.4

Er zal druk moeten komen op de terugbetaling van oude leningen door de
mannenassociaties. Gezien de uitstekende resultaten van de leningen aan
de vrouwenassociaties overwegen we een toename van het aan hen ter
beschikking gestelde geld. Er zal een studie worden uitgevoerd naar de
opzet van onze microkredieten, met speciale aandacht voor de formele
structuur en de wijze van uitvoering.
Met de sluiting van de fysieke galerie Burkin’art in Naarden zullen we
alternatieve verkooppunten moeten vinden. In 2008 zullen we speciaal
aandacht besteden aan de continuïteit van de fondsen afkomstig van
grote organisaties, kleine stichtingen en privé donoren. Het doel voor
2008 is om dezelfde hoeveel fondswerving te realiseren als in 2007.

5.

6.

Resultaten over 2008

Samenvatting van de realisatie van de operationele doelstellingen.
1.

2.

3.

4.

De grootste vooruitgang hebben we in 2008 geboekt met
Millenniumdoelstellingen 1 (einde aan armoede en honger), 2 (alle
kinderen naar de basisschool), 3 (mannen en vrouwen gelijk) en 7 (milieu
en veilig drinkwater). Zie het volgende hoofdstuk voor meer details.
De projecten zijn met weinig hobbels en problemen gerealiseerd. Op basis
van eerdere ervaring hebben we goede uitvoerders gecontracteerd. In
2008 zijn we wel geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van de
kosten van allerlei goederen, zoals rijst voor het lunchprogramma, cement
voor de bouw en benzine voor transport. Deze stijging is van invloed
geweest op al onze budgetten. De grootste impact hebben we gevoeld op
de bouw van ons ontwikkelcentrum in Bobo Dioulasso.
De leningen aan vrouwen zijn voor 100% terugbetaald. Het aantal dat een
microkrediet heeft ontvangen is toegenomen van 1209 naar 1522 en het
gemiddelde bedrag van de lening per vrouw is gestegen van € 14, 70 naar
€21,00. Er is een studie uitgevoerd door de Terrafina organisatie waarbij
een aantal potentiële lokale financiële organisaties onze
leningenportefeuille zou kunnen overnemen. Uit deze studie is geen
duidelijke conclusie naar voren gekomen, behalve dat we wettelijk
verplicht zijn om onze eigen organisatie te laten registreren door
tussenkomst van een officiële financiële instelling.
De fondswerving is in 2008 heel efficiënt verlopen. We zijn zelfs in staat
geweest om in korte tijd fondsen te werven voor een niet gebudgetteerd
project, namelijk het kunstmestproject. De kosten van fondswerving
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7.

8.

9.

1.5

waren 6 % van de opbrengsten en zijn daarmee ruim binnen de grens van
25% die door het CBF wordt aangehouden. Lange termijn projecten zijn
ook gedekt.
De transparantie met betrekking tot de uitvoering van projecten en
financiële transacties is meer dan voldoende en zelfs verbeterd door het
strakker formaliseren van de interne betaal- en autorisatieregels en procedures. Het is standaard praktijk om het uitvoeren van projecten aan
meerdere partijen aan te besteden.
Door de Appreciative Inquiry (AI) Methode realiseren dorpelingen zich dat
zij dingen zelf kunnen veranderen, zonder te hoeven wachten op hulp van
buitenaf. Hierbij werken we nauw samen met de lokale
trainingsorganisatie “Association Communautés En Action” (ACEA), die
ervaring heeft met het trainen in deze methode. Door onze inzet begrijpen
de mensen ook beter hoe de nieuwe organisatiestructuur van het dorp in
elkaar zit, Deze is onlangs door de overheid in het leven is geroepen. Door
een aantal projecten (maison de la femme, microkrediet), is de
emancipatie van vrouwen toegenomen. De ratio van schoolgaande
meisjes ten opzichte van jongens is bijna 100%.
De meeste projecten hebben een budgetoverschrijding. De voornaamste
oorzaak hiervoor lag in de prijsstijging van basismaterialen. Dankzij de
uitstekende verkoop van de beelden zijn we in staat geweest de extra
kosten voor alle projecten te absorberen.
De terugbetaling van leningen aan mannen blijft in sommige dorpen
zorgwekkend. Soms is het moeilijk een onderscheid te maken tussen
sociale projecten en leningen, omdat we beide naast elkaar uitvoeren.
Ondanks de sluiting van de fysieke galerie waren de opbrengsten van
Burkin’art hoger dan voorgaande jaren. We zullen op de ingeslagen weg
voortgaan, waarbij we gebruik maken van andere locaties en het internet.
De werving van fondsen is bijzonder succesvol en efficiënt verlopen. Voor
een uitgebreide toelichting zie hoofdstuk 5 over fondswerving.

Evaluatie

Dorpsleiders zijn geïnformeerd over de ontwikkeling van de decentralisatie die de
overheid in het land heeft doorgevoerd. Slechts enkele deelnemers hebben een
goed begrip van de hele structuur. De lokale leiders hebben door onze voorlichting
de consequenties van deze decentralisatie goed begrepen. De presentaties
hebben plaatsgevonden aan de hand van overheidsdocumenten. Deze
documenten bevatten echter nog grijze vlekken die geen antwoord geven op zelfs

eenvoudige vragen. Alle deelnemers stelden de voorlichting over de
decentralisatie in Burkina Faso zeer op prijs. Deze training is in goed overleg met
de lokale burgemeesters gegeven. We hadden echter verzuimd de Haut
Commissaire van de Provincie Houet te informeren. Later realiseerden we ons dat
dit een delicaat onderwerp is en dat hij invloed wil hebben op de boodschappen
die op dit terrein worden afgegeven.
We zijn erg verheugd over de positieve ontwikkeling van de resultaten die zijn
bereikt met betrekking tot de afname van de armoede, de algemene basisscholing
en de emancipatie van vrouwen.
De omvang van de lenigen aan vrouwenorganisaties is aanzienlijk toegenomen.
We zullen prudent moeten omgaan met aanvragen om hogere kredieten, rekening
houdend met de draagkracht van de aanvraagsters. Omdat bij de leningen aan de
mannen het voor hen soms niet duidelijk lijkt wat een lening is en wat een sociaal
project overwegen we om het verstrekken van leningen in een aparte entiteit
onder te brengen.
Tot nu toe hebben we geen problemen gehad met het vinden van financiering
voor onze projecten. Wel moeten we de communicatie met onze donoren
verbeteren, waarbij we speciale aandacht moeten besteden aan het financieren
van speciale projecten, in relatie tot onze strategie. Het jaarverslag is daarbij slechts
een van de communicatiemiddelen.

Het budget voor 2009 zal rekening houden met de prijsstijgingen die we in 2008
hebben ervaren, hoewel er eventueel prijsdalingen kunnen optreden, zoals voor
ijzer en cement. We zullen een strikt kostenbeheersingbeleid voeren, in Nederland
en in Burkina Faso.
In 2009 zullen we verder onderzoeken of en zo ja, hoe, we ons leningenprogramma
moeten koppelen aan een lokale microfinancieringsorganisatie. Omdat we een
toename van de leningen aan vrouwen voorzien, willen we onze grip hierop nog
versterken, door dit programma te koppelen aan andere projecten. Voor de
mannen moeten we de kredieten terugschroeven voor die dorpen die ons niet op
tijd en/of volledig terugbetalen.
Er zal meer aandacht worden besteed aan de communicatie met onze donoren.
Een professionalisering op dit gebied is nodig en we zullen hierin moeten
investeren.
Een vereenvoudiging van de financiële administratie zal ook bijdragen aan een
betere controle. In 2009 zullen we een nieuw boekhoudsysteem implementeren, in
een gecombineerd systeem voor Nederland en Burkina Faso.

Alle financiële transacties zijn goed gedocumenteerd en volgen de in het leven
geroepen procedures. De administratie van de financiële transacties kan
vereenvoudigd worden. De beheersing van kosten blijft een punt van
voortdurende aandacht.

1.6

Vooruitblik

De training van leiders en het steunen van de dorpsorganisatie is erg belangrijk om
een efficiënte ontwikkeling van een dorp mogelijk te maken. Meestal zijn leraren
de enigen met een opleiding in de dorpen. Hun motivatie voor hun
schoolgerelateerde werkzaamheden, maar ook hun steun aan de ontwikkeling van
het dorp, zijn erg belangrijk. In 2009 zullen we nog meer trainingen organiseren
om de organisatie van de dorpen te versterken en om zeker te stellen dat de
leraren volledig meedraaien in het ontwikkelingsproces van het dorp.
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2 Projecten
2.1

Doelstellingen 2008

Stichting A.S.A.P. doet alleen aan fondswerving voor specifieke (benoemde) projecten. Door een lichte afname van het aantal voor 2008 voorziene projecten, was de behoefte
aan fondsen voor projecten iets minder dan die in 2007. Er is meer aandacht besteed aan het opbouwen van de lokale organisatie en het trainen van dorpelingen. Die
projecten hebben een groter beslag gelegd op onze lokale organisatie dan bijvoorbeeld infrastructurele projecten, maar zijn minder kostbaar.

2.2

Resultaten in 2008

Resultaten per millennium doelstelling
Doel
Einde aan
armoede en
honger.
Realiseer
algemeen
basisonderwijs.
Bevorder
gelijkheid
tussen mannen
en vrouwen en
geef vrouwen meer macht.

Verminder
Kindersterfte.
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Subdoel
1.1 Percentage van de bevolking dat rond moet komen van minder dan $1 per dag.

Burkina Faso
46,4%

A.S.A.P. dorpen
25%

1.8 Ondergewicht bij kinderen jonger dan vijf jaar.

38%

20%

1.9 Deel van de bevolking dat minder te eten heeft dan de minimale caloriebehoefte.

15%

5%

2.1 Het percentage schoolgaande kinderen (basisschool).

45%

73%

2.2 Het percentage kinderen dat de basisschool tot en met het laatste jaar doorloopt.

76%

35%

2.3 Het percentage van de 15-24 jarigen dat kan lezen en schrijven, zowel mannen als
vrouwen.
3.1 De verhouding meisjes ten opzichte van jongens in het primair, secundair en
tertiair onderwijs.

33%

15%

80%
70%
45%

100%
50%
?

De toename van inkomen van vrouwen door toegang tot krediet en kleine handel.

Niet beschikbaar.

Inkomen maal 10.

Emancipatie van de vrouwen door zelfvertrouwen.

Niet beschikbaar.

Eigenaar van hun eigen
vrouwenhuis.

19,1%

?

4.2 Kindersterfte.

9,6%

?

4.3 Deel van de 1-jarige kinderen dat is ingeënt tegen mazelen.

84%

?

4.1 Sterfte onder kinderen jonger dan 5 jaar.

Doel
Verbeter de
gezondheid van
zwangere
vrouwen.
Bestrijd HIV/AIDS,
Malaria en andere
ziekten.

Subdoel
5.1 Moedersterfte.

Burkina Faso
0,7%

A.S.A.P. dorpen
?

38%

?

14%

?

2%

?

67%

?

2%

0%

50%

?

0,46%

?

6.10 behandeling onder direct toezicht van geconstateerde tuberculosegevallen.

67%

?

7.1 Deel van het land dat met bos bedekt is.

29%

?

7.8 Deel van de bevolking dat een verbeterde bron van drinkwater gebruikt.

61%

65%

7.9 Deel van de bevolking dat verbeterde sanitaire voorzieningen gebruikt.

13%

0%

5.2 Het deel van de geboorten waarbij opgeleide vroedvrouwen / verplegers
aanwezig zijn.
5.3 De aanwezigheid van voorbehoedsmiddelen.
6.1 De aanwezigheid van HIV onder de populatie tussen 15 en 24 jaar.
6.2 Condoomgebruik bij het laatste hoog risico sexcontact.
6.7 Deel van de kinderen onder de 5 jaar dat onder een met insecticide behandelde
klamboe slaapt.
6.8 Deel van de kinderen onder de 5 jaar met koorts die met de juiste antimalaria
medicijnen worden behandeld.
6.9 Het voorkomen van sterfgevallen gerelateerd aan tuberculose.

Werk aan
Milieubehoud.

Werk aan een
wereldwijde
partnership voor
ontwikkeling.

Ontwikkel een open, op regels gestoeld, voorspelbaar en niet discriminerend
handels- en financieel systeem.

Omvat ook het werken aan goed bestuur, gericht op ontwikkeling en
armoedebestrijding, zowel nationaal als internationaal.

Het vinden van
maatschappelijk
verantwoordelijke
klanten voor producten
van de dorpen.
Bijdrage aan de
verbetering van de
dorpsorganisatie en
transparantie.

De gegevens ‘Burkina Faso 2008’ zijn afkomstig van ‘The human development report HDR 20072008’ van de Verenigde Naties.
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Resultaten per project
Ref. nr.

Scholingsprojecten

Afgerond

Conform
planning

2008-01

Lunch project

Ja

Ja

2008-02

Uniformen

Ja

Ja

2008-03

Studiebeurs

Ja

Ja

2008-04

Schoolbenodigdheden

Deels

Ja

2008-05

Niet nodig

Ja

2008-06

Schoolboeken
Vaste kosten voor de
kleuterscholen in Kofila en
Mogobasso

Ja

Ja

2008-07

Structurele kosten voor
alfabetisering

Millennium
doelen

Commentaar

We hebben 26 nieuwe kinderen naar kostscholen kunnen sturen. Onze originele planning was om 24 kinderen
naar lokale middelbare scholen te sturen, maar daar is de kans op succes aanzienlijk lager.
De overheid heeft alle basisscholen voorzien van een basispakket schoolbenodigdheden. Wij hebben alleen
aanvullingen aan dit pakket hoeven te verstrekken.
Dit jaar zijn er door de regering ook boeken verstrekt. We hoefden dus zelf geen boeken te verstrekken.

Nee

Ja

Nee

Ja

2008-09

Extra training voor leraren
Beroepsopleiding voor
kinderen

Ja

Ja

2008-10

Hygiëne programma

Deels

Ja

Om de alfabetisering van volwassenen goed te laten verlopen moeten we een compleet nieuw
trainingsprogramma opzetten voor een nieuwe leermethode. Dit stelt ook eisen aan de follow-up en onze
organisatie, waar wij op dit moment niet aan kunnen voldoen. We voorzien dat dit programma in 2010 start.
Sinds 2005 hebben we training gegeven over hoe het beste onderwijs gegeven kan worden in leesvaardigheid
voor grote groepen. We krijgen de indruk dat we ieder jaar weer van voor af aan moeten beginnen. We hebben
besloten om te wachten op een verzoek van de lokale inspectie alvorens nieuwe actie te ondernemen.
We hebben 13 nieuwe kinderen naar een beroepsopleiding kunnen sturen: 5 meisjes naar een naaischool, 3
jongens volgen een opleiding voor mecanicien en 5 jongens voor elektricien / timmerman.
We zijn begonnen om oplossingen te installeren om het handenwassen op school eenvoudiger te maken. Alle
scholen moeten in 2009 voorzien zijn van deze oplossing.

Verlaat

Nee

Het was moeilijk deze put te realiseren. Eerst vanwege problemen in het dorp, daarna met het vinden van een
goede aannemer voor deze lastig aan te leggen put. De werkzaamheden zijn in januari 2009 gestart.

Ja

Nee

2008-08

Infrastructurele projecten
2007-17
2007-34

2007-41
2008-11
2008-12
2008-13

Waterput Mogobasso
Maison de la femme Sissa met
hangar
Ontwikkelingscentrum A.S.A.P.
in Bobo
Normalisatie van de school in
Kofila
Maison de la femme Oualana
met hangar
Maison de la femme Sokourani
met hangar
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Deels

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Het bouwen van het A.S.A.P. ontwikkelingscentrum in Bobo is vertraagd. De eigendomspapieren van de
aangekochte grond bleken niet compleet en het heeft veel tijd en enig extra geld gekost om alles op te lossen. We
zullen het nieuwe centrum in mei 2009 betrekken, in plaats van in december 2008.

2008-14

Waterput in Sokourani

Ja

Ja

2008-16

Hangar in Nefrelaye

Ja

Ja

2008-17

Hangar in Toungana

Nee

Ja

2008-18

Hangar in Kwekwesso

Nee

Ja

2008-19

Herbebossingproject

Ja

Ja

2008-20

Model boerderij

Ja

Ja

2008-21

Training van dorpelingen

Ja

Ja

2008-22

Dorpsanalyse

Nee

Ja

2008-23

Andere projecten

Ja

Ja

2008-26

2 Waterputten in Nefrelaye

Ja

Ja

2008-27

Ja

Ja

2008-28

Waterput in Kofila
Waterput voor de nieuwe
school in Kofila

Nee

Ja

2008-29

Burkinakarité

Ja

Ja

2008-30

Opurkina

Ja

Ja

2008-31

Ja

Ja

Ja

Ja

2008-33

Container 2008
Start van de normalisatie van de
school in Sokourani
Start van de normalisatie van de
school in Oualana

Ja

Ja

2008-34

Kunstmestfonds

Ja

Ja

2008-35

Muziekinstrumenten

Ja

Nee

2008-36

Onderhoud van bibliotheken

Ja

Nee

2008-32

Geen funding gevonden voor dit project
Geen funding gevonden voor dit project
We hebben 1.800 fruitbomen en 14.100 andere bomen geplant
De oogsten van de boerderij waren dit jaar goed. Niettemin kijken we naar een andere toepassing van de
boerderij in de toekomst, omdat onze verwachtingen over de voorbeeldfunctie van deze boerderij niet zijn
uitgekomen
De persoon die aangetrokken was om het eerste deel van deze analyse uit te voeren kom haar taak niet uitvoeren
voor het regenseizoen en was daarna bezig met andere taken.

Geen funding gevonden voor dit project
Zie de bijlage met een speciale rapportage over Burkinakarité
Zie de bijlage met een speciale rapportage over Opurkina Sokourani

Dit project was niet opgenomen in het oorspronkelijke budget. Zie de bijlage met een speciaal verslag
Project was niet opgenomen in het oorspronkelijke budget. Het is opgenomen vanwege de dringende verzoek van
3 dorpen om lokale muziekinstrumenten.
We hebben gebruik gemaakt van de container om extra boeken te versturen voor de bibliotheken van de lagere
scholen. Dit was oorspronkelijk niet begroot

Kleine bedrijfsleningen
2008-24

Microkrediet aan vrouwen

Ja

Ja

2008-31

Krediet aan boeren

Nee

Ja

Dit project is vervangen door het kunstmestfonds 2008-34
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2.3

Evaluatie van de realisatie van de doelstellingen

Om onze projecten goed te kunnen evalueren hebben we niet alleen gekeken naar de resultaten van
de individuele projecten, maar ook naar de voornaamste pijlers, waarop de ontwikkeling van de
dorpelingen gebaseerd is, namelijk onderwijs, informatie en bewustwording en economische
middelen. Deze pijlers vormen de structuur voor de volgende paragrafen.

2.3.1

Onderwijs

1. Kleuterscholen
Het doel van de kleuterschool is dat kinderen eraan wennen zich in een positieve omgeving open te
stellen om te leren, waardoor ze beter voorbereid zijn op de basisschool.
De concrete doelstellingen zijn:
• 100% van de kinderen gaat naar de kleuterschool
• 90% gaat door naar de basisschool
Dit betekent dat er in een dorp met 1000 inwoners jaarlijks minstens 36 kinderen naar de
kleuterschool gaan.
Beschikbaarheid
Stichting A.S.A.P. en haar partners hebben tot nu toe 2 kleuterscholen gebouwd. De scholen zijn
uitsluitend voor kinderen van 5 jaar. Zij gaan 1 jaar naar de kleuterschool en aansluitend naar de
basisschool.
Kwaliteit
De kleuterscholen hebben de status van privé-scholen die door het ministerie van sociale zaken
worden gecontroleerd. A.S.A.P. heeft een 2-jarige opleiding betaald voor lokale mensen, zodat zij zelf
leiding kunnen geven aan de kleuterschool (“monitrice de la petite enfance”). Daarnaast wordt extra
personeel in de dorpen aangenomen. Deze mensen worden in 2 maanden opgeleid tot
kleuterleidster (“petites mamans”). De opleiding wordt gegeven door medewerkers van het
Ministerie van Sociale Zaken in Bobo Dioulasso.
De kwaliteit van het onderwijs wordt gestimuleerd door:
• Continue opleiding van het schoolpersoneel;
• Specifiek toezicht dat wordt uitgevoerd door de ambtenaar die verantwoordelijk is voor
kleuterscholen in Bobo Dioulasso;
• Het lunchprogramma om de gezondheid van de kinderen te verbeteren;
• Het uniformen programma, ter motivatie en om de kleuterschool te promoten in het dorp;
• Te zorgen dat er voldoende materialen op de scholen beschikbaar zijn.
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Relevantie
We hebben alleen kleuterscholen in de dorpen die aangetoond hebben dat zij zo’n school kunnen
managen en waar een meerderheid van de dorpelingen de school zal ondersteunen. Een positief
gevolg is dat enkele vrouwen een maandelijks inkomen ontvangen voor hun diensten aan de school.
De invloed van deze scholen is niet alleen waarneembaar bij de kinderen, maar in het hele dorp. Het
dwingt de ouders hun kinderen anders te benaderen omdat ze met vragen thuiskomen en
bijvoorbeeld meer aandacht vragen voor hygiëne.
Resultaten eind 2008

Dorp
Kofila
Mogobasso
Totaal

Kinderen naar
kleuterschool
2007/08 % van het totaal
90
97%
42
100%
132
98%

Dorp
Kofila
Mogobasso
Totaal

Kinderen naar
kleuterschool
2008/09 % van het totaal
85
96%
41
100%
126
97%

Doorstroom groep 2007/08 naar het basisonderwijs % van het totaal
75
83%
34
81%
109
82%

Er zijn 2 kleuterscholen. De school in Kofila is in 2005 geopend en die in Mogobasso in 2007. We zijn
van plan om in 2009 nog een school te openen in Oualana.
Vaak hebben analfabete ouders moeite om het nut van scholing in te zien, vooral van de
kleuterschool. De vrouwen ervaren de kleuterschool wel als een lastenverlichting, omdat een aantal
kinderen een deel van de dag verzorgd wordt. In de loop van de tijd begrijpen de ouders het nut
van dit soort scholen beter.

2. Basisonderwijs
Het doel is: kwalitatief goed onderwijs voor het maximale aantal kinderen.
De specifieke doelstellingen zijn:
• 80% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd gaat naar de eerste klas;
• 80% van de kinderen die op school begonnen zijn, blijft tot en met de laatste klas;
• 80% van de kinderen in de laatste klas sluiten de school succesvol af met een officieel diploma;
• 50% van de scholieren zijn meisjes.

Dit betekent dat van een groep van 100 kinderen in een dorp er
50 de school afronden met een diploma waarmee ze middelbaar
onderwijs kunnen volgen. Het is belangrijk dat alle betrokkenen
gemotiveerd zijn om de doelen te bereiken: de dorpsleiders, de
ouders, de kinderen, de leraren en de onderwijsinspectie.
Beschikbaarheid
Stichting A.S.A.P. en haar partners
•
•
•

hebben 11 scholen gebouwd om kinderen in staat te stellen
onderwijs te volgen ;
verstrekken materialen aan de school om onderwijs te
kunnen verlenen;
bouwen een waterput en leggen een tuin bij de school aan
om gezondheid en hygiënebewustzijn te bevorderen.

Kwaliteit
De basisscholen zijn publieke scholen. De leraren zijn aangesteld
en worden betaald door de overheid.
Om een betere kwaliteit scholing te krijgen, heeft Stichting
A.S.A.P. een aantal acties ondernomen:
•

•
•
•
•
•
•
•

Het lunchprogramma, dat de kinderen stimuleert om naar
school te komen en er te blijven. Het helpt ze ook om alerter
te zijn tijdens de middaglessen.
Het boekenprogramma om het gebrek aan schoolboeken te
compenseren.
Schoolhulpmiddelen, zodat de kinderen met de juiste
materialen kunnen werken
Een schoolbibliotheek programma om de leraren en de
kinderen te helpen.
Het uniformen programma om de kinderen te motiveren naar
school te gaan en er te blijven.
Training programma voor de leraren.
Motivatie programma voor de leraren.
Ondersteuning van de lokale inspecteur, verantwoordelijk
voor basisscholen.
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Relevantie
Basisonderwijs is het startpunt van alle verdere opleiding. De meeste dorpelingen
realiseren zich dat veel van hun kinderen niet in het dorp zullen blijven of boer
kunnen worden en dat zij een minimale opleiding moeten hebben om elders een
baan te vinden.

Het percentage kinderen uit de laatste klas dat succesvol het staatsexamen afrondt
verschilt nogal per school. De volgende grafiek laat de resultaten van 2008 zien.
Slagingspercentage staatsexamen basisschool 2008

percentage

100%

Resultaten eind 2008
De grafiek hierna heeft weer hoeveel kinderen naar onze scholen gaan, in relatie tot
het totale aantal kinderen in de dorpen in de schoolgaande leeftijd. Het percentage
is gestegen van 34% in 2002 naar 73% in 2008.
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Het totale aantal kinderen dat opging voor het schoolexamen was 225, waarvan er
149 zijn geslaagd. Dat is een succesratio van 66%. Het percentage meisjes van het
totaal was 43% en van degenen die slaagden was dit 38% .
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schooljaar

Het percentage kinderen dat vroegtijdig de school verlaat is nog steeds erg hoog.
Voor nieuwe scholen die we hebben gebouwd is het percentage kinderen dat
gedurende 6 jaar op de school blijft 35%. Dit is laag, maar beter dan normaal op het
platteland. De voornaamste reden voor het verloop is gebrek van motivatie van de
ouders en de noodzaak om mee te werken in het gezin.
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Commentaar op de resultaten.
We hebben een aantal programma’s uitgevoerd dat moet leiden tot een
verbetering van:
• het aantal leerlingen dat naar school gaat ( het lunchprogramma, de
schoolbenodigdheden);
• de kwaliteit van het onderwijs: (het boekenprogramma, de bibliotheken,
speciale training voor leraren in het lesgeven in lezen en schrijven aan grote
groepen);
• de motivatie van kinderen om op school te blijven (beurzen voor een
vervolgopleiding);
• de motivatie van leraren (beloningen gebaseerd op resultaten, ondersteuning
van de best mogelijke leefomstandigheden op het platteland zoals lampen op
zonne-energie; goede behuizing; de beschikbaarheid van drinkwater);
• de verhouding meisjes ten opzichte van jongens (in sommige dorpen hebben
we het schoolgeld voor meisjes voor het eerste jaar betaald).

We zien dat we dichter bij ons doel komen van 80% schoolgaande kinderen. We
zouden dit doel moeten kunnen bereiken in 2010.
Wat betreft het aantal kinderen dat de lagere school ook helemaal doorloopt, staan
we met 35 % nog erg ver van onze doelstelling. In 2009 gaan we dit probleem nader
onderzoeken en zullen we met een actieplan komen.
Het percentage kinderen uit het laatste schooljaar dat het examen haalt ligt dichter
bij onze doelstelling, namelijk op 66 % en het doel is 80 %. We verwachten dat
verschillende stimuleringsprogramma’s ervoor zorgen dat we ons doel over 3 jaar
halen.
Percentage meisjes op school
op de hele school
in de eerste klas

70%

in de laatste klas

60%
50%
40%

3. Voortgezet onderwijs (4-jaren programma)
De voornaamste doelen zijn:
• Voldoende resultaat bij de kinderen die voortgezet onderwijs volgen;
• Alle kinderen die de lagere school succesvol hebben afgerond de
mogelijkheid bieden om een kwalitatief goede vervolgopleiding te volgen.
Beschikbaarheid
Stichting A.S.A.P. heeft tot nu toe nog niet geïnvesteerd in de bouw van scholen
voor voortgezet onderwijs. Wel hebben we een beurzenprogramma voor een
beperkt aantal leerlingen.
De kinderen die de lagere school succesvol hebben afgesloten met het behalen
van het staatsexamen en die nu voortgezet onderwijs volgen, kunnen we in 3
categorieën verdelen:
• Zij die voortgezet onderwijs volgen in een naburig dorp (plattelandsscholen);
• Degenen die naar de steden gaan met hun ouders;
• Kinderen die naar kostschool gaan.
Er is een tekort aan middelbare scholen. In de stad kan het aantal kinderen per klas
wel oplopen tot 200. Op het platteland bestaan klassen soms uit meer dan 100
kinderen. Daarnaast zijn er privé-scholen in de steden.
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De verhouding tussen jongens en meisjes is behoorlijk goed bij degenen die voor
het eerst naar school gaan. Wel zijn er grote verschillen tussen de dorpen (zie de
grafiek hierboven).

We zijn begonnen met het verstrekken van beurzen in 2003, met beurzen aan 3
kinderen, die een plattelandsschool bezoeken.
De tabel geeft weer hoeveel beurzen we sinds 2003 verstrekt hebben:
De grote uitval van leerlingen die in 2004 gestart zijn komt vooral door een
gebrekkige motivatie van de ouders en gebrek aan professionaliteit bij de leraren.
Verstrekking
studiebeurs
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Totaal

2003/04
3

3

2004/05
2
12

14

2005/06
2
9
4

15

2006/07
1
8
4

13

2007/08
1
7
4

2008/09

5

5
26
36

17

1
4
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De grafiek hierna geeft de resultaten van het laatste schooljaar van het
basisonderwijs weer.
Resultaten
400
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Kinderen
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•

•
•

CM2
CEP

Er is een gebrek aan leerkrachten en leerkrachten grijpen ieder excuus aan om
een plattelandsschool in te ruilen voor een school in de stad, waar wel
elektriciteit is en stromend water en die meer status oplevert.
Kinderen worden aan zichzelf overgelaten, omdat niemand hun werk
controleert.
De eerste klas van de middelbare school bevat tussen de 100 en 120 leerlingen.

Kinderen die naar de stad gaan met hun ouders
Zij hebben een grotere kans op succes. Toch zijn ook hier de resultaten pover.
Enkele van de commentaren die hierboven gegeven zijn, zijn ook op deze
categorie van toepassing.

door naar middelbare
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Kinderen die een beurs voor een kostschool krijgen
Vanwege het strakkere toezicht op de kinderen die naar kostschool gaan, zijn de
resultaten veel hoger dan die van openbare plattelandsscholen. Daar staat
tegenover dat de kosten veel hoger zijn. De tabel geeft aan wat de kosten per jaar
zijn en een inschatting van de kans op succesvolle afronding na 4 jaar.

Schooljaar

CM2 = laatste jaar van het basisonderwijs
CEP = certificat d’études primaries (examen aan het einde van de basisschool)
Door naar middelbare = % van CEP, gebaseerd op beschikbare plaatsen op
middelbare scholen.
De huidige plattelandsscholen hebben onvoldoende capaciteit om de kinderen van
onze dorpen op te nemen. Daarom zijn we een onderzoek gestart om vast te stellen
hoe we het beste een kwalitatieve opleiding kunnen aanbieden aan zo veel mogelijk
kinderen.
Kwaliteit
Kinderen die naar plattelandsscholen gaan
We hebben geconstateerd dat van de kinderen die naar de plattelandsschool gaan,
er een groot percentage uitvalt na 1 of 2 jaar. Van de kinderen die vervolgonderwijs
volgen haalt slechts 20% het vierde jaar en 5% het eindexamen (BEPC). Voor deze
magere resultaten zijn enkele redenen aan te voeren:
• Kinderen wonen bij een gastgezin, omdat de school niet in hun eigen dorp is.
• Ze hebben meestal geen licht en moeten soms werken in plaats van te studeren.
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Type school
Kosten voor 4 jaar
Kans op succes

Openbare
plattelandsschool
€ 120
5%

Privé-school
in de stad
€ 500
40%

Privé-school met
kost en inwoning
€ 2.500
75%

Relevantie
Een groot gedeelte van de kinderen moet in de dorpen blijven wonen willen ze een
baan vinden. De dorpelingen zijn meestal boer. Enkelen zijn eenvoudige
handwerkers, maar er is verder geen
economische activiteit. Het wordt steeds
moeilijker geschikte landbouwgrond te vinden
en maar een beperkt aantal kinderen zal van de
landbouw kunnen leven.
Er is extra scholing nodig om een baan te
kunnen vinden in de stad of een andere baan
dan boer in het dorp. De kwaliteit van de lokale
middelbare scholen is eigenlijk te laag en
vormt geen stimulans voor ouders om hun
kinderen daar heen te sturen.

4. Hoger onderwijs
Kinderen die met succes het 4e jaar van de middelbare school afronden (BEPC)
kunnen een technische opleiding volgen of opleidingen in de boekhouding,
autoreparatie, administratie en dergelijk. Ons doel is om de beste en meest
gemotiveerde kinderen een kans te bieden op een opleiding die hen helpt een
baan te vinden.
Beschikbaarheid
Deze scholen zijn in de steden en de kinderen zullen moeten verhuizen.
Kwaliteit
De onderlinge kwaliteit tussen de scholen verschilt sterk en de keuze in typen
opleiding is beperkt.
Relevantie
Enkele vrouwen die hun BEPC gehaald hebben, hebben een 2 jarige opleiding
gevolgd die hen opleidt tot “monitrice de la petite enfance”. Hierdoor kunnen zij
leiding geven aan de kleuterscholen die we in de dorpen hebben gebouwd. In
2006 hebben we 2 vrouwen zo’n opleiding aangeboden, en in 2007 en 2008
jaarlijks 1 vrouw.
Een persoon volgt een 3 jarige opleiding tot boekhouder. Op dit moment is er in de
dorpen nog geen werk voor een boekhouder, maar we verwachten dat de
coöperaties in de nabije toekomst hier wel behoefte aan zullen hebben.

Resultaten eind 2008
Resultaten van de beurzen.
Startjaar
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Studiebeurzen
3
12
4
0
5
26

Eindexamen-kandidaten
1
7
4

Geslaagd
0
4

We hebben geen gegevens over kinderen die op eigen gelegenheid (dus zonder
onze beurzen) een vervolgopleiding volgen.
Hoewel onze resultaten mager zijn, zijn ze 3 keer beter dan het gemiddelde van de
scholen. In 2007 zijn we gestart met kinderen naar kostscholen te sturen. Tot nu toe
zijn de resultaten van deze studenten bijzonder bemoedigend.

Resultaten 2008
De twee vrouwen die de 2-jarige opleiding tot “monitrice de la petite enfance”
hebben gevolgd, hebben deze met zeer goede resultaten afgerond en geven nu
leiding aan onze twee kleuterscholen. Twee anderen volgen nu dezelfde studie en
een persoon zit in het tweede jaar van de boekhoud opleiding.

5. Beroepsopleidingen
Een groot deel van de kinderen onderbreekt de middelbare school opleiding
vroegtijdig. Er zijn hiervoor veel redenen:
• De kinderen zijn niet gemotiveerd
• De ouders hebben geen geld
• De school ligt te ver van huis
• De kwaliteit van de vervolgopleiding is niet goed
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Beschikbaarheid
Beroepsopleidingen worden in de stad gegeven. De kinderen die zo’n opleiding
volgen moeten dus tijdelijk verhuizen. Er zijn maar een paar scholen beschikbaar
en de meeste zijn privé-scholen. De opleiding is meestal 2 tot 3 jaar.
Kwaliteit
De scholen met een religieuze achtergrond en scholen die rechtstreeks door een
buitenlandse organisatie worden gesteund zijn meestal van behoorlijk niveau. De
opleidingen die door lokaal personeel worden geleid zijn meestal een stuk minder
van kwaliteit.
Relevantie
Sinds 2007 verlenen we beurzen aan kinderen die na 1 of 2 jaar niet doorgingen
met de middelbare school. De meisjes wilden graag een naaiopleiding, de jongens
kozen voor mecanicien, lasser en timmerman.
De kinderen in de dorpen hebben een beperkte blik op de keuze aan opleidingen.
We proberen ze richting te geven door ze te wijzen op opleidingen die te koppelen
zijn aan de projecten die we in de dorpen uitvoeren, bijvoorbeeld mecanicien waar
we graanmolens of tractors inzetten. Een andere mogelijkheid is een opleiding
waarmee een zelfstandig beroep uitgeoefend kan worden, zoals timmerman of
kleermaker. We hebben nog geen geschikte opleiding gevonden voor de
basisopleiding tot fietsenmaker of metselaar.
Resultaten in 2008

Meisjes die de
naaiopleiding volgen
Jongens in opleiding tot
mecanicien
Jongens in opleiding tot
timmerman / elektricien
Totaal
Ons streven is om de kinderen die de middelbare school niet afmaken een
beroepsopleiding te laten volgen. Zij moeten hiervoor wel voldoende capabel en
gemotiveerd zijn. Deze opleidingen zijn meestal ambachtelijk van aard.
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Begonnen
8

2007
Afgerond
8

3

2

2008
Begonnen
5
3
5

11

10

We hebben een beurs gestopt voor een jongen die een mecanicienopleiding
volgde in 2008, wegens slechte resultaten. De meisjes die een naaiopleiding
volgen, gaan daarnaast ’s avonds naar de middelbare school.
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2.3.2

Informatie en bewustwording

We willen de beschikbaarheid van informatie voor de dorpelingen vergroten en hen
tegelijkertijd helpen om de informatie echt te begrijpen.
Beschikbaarheid
• Training van boeren. De training van boeren is vijf jaar geleden begonnen en we
kunnen constateren dat langzaamaan de lessen toegepast worden en de boeren
een beter resultaat behalen. Er worden meer verschillende gewassen verbouwd
en de oogsten zijn beter. De opslag en de verkoop van de oogst is nog niet
optimaal.
• Appreciative Inquiry methode: We hebben onmiddellijk een verbetering
geconstateerd in het gedrag en de mentaliteit van de dorpelingen, nadat zij de
training hadden gevolgd. De mensen werden assertiever en namen meer
initiatief, terwijl ze zichzelf daarvoor dom en passief vonden. We moeten nu
verder bouwen op deze positieve ervaringen.
• C.V.D. (Conseil Villageois de Developpement) training: De organisatie van het
dorp is de afgelopen 2 jaar danig gewijzigd. De dorpelingen hadden moeite met
het bijhouden en opvolgen van de vele veranderingen die door de overheid zijn
opgelegd. Er was een sterke behoefte aan training, waarin een overzicht wordt
gegeven in de veranderingen en de betekenis hiervan. Tot nu toe hebben we de
mensen voornamelijk geïnformeerd. Het is nu zaak om te controleren of alles
daadwerkelijk begrepen is en ze een en ander ook opgevolgd hebben.
Leiderschap is daarbij een belangrijke factor die we in 2008 nog niet
geadresseerd hebben.
We hebben geconstateerd dat de dorpen die goed georganiseerd waren vóór de
doorvoering van de door de overhead opgelegde wijzigingen, nu minder goed
functioneren en dat de dorpen die minder goed georganiseerd waren zich
hebben verbeterd. Dit hangt ook samen met de omvang van het dorp, de kracht
van het leiderschap en het belang van politiek in de keuze voor nieuwe leiders.
• Wat de vrouwen betreft, hier hebben we de nadruk gelegd op het zich
organiseren en het nadenken over het aantal kinderen dat ze hebben, evenals de
kindersterfte. We zijn van plan om in 2009 projecten op te starten die deze
thema’s behandelen, gebaseerd op de terugkoppeling die we van de vrouwen
ontvangen.
• In 2008 is het verlenen van hulp aan de coöperatie Burkinakarité ook erg
belangrijk geweest. Het ontwikkelen en een goede verdeling van
verantwoordelijkheden van het bestuur van deze organisatie is belangrijk voor

het zelfstandig voortbestaan van dit project (voor meer details zie de
rapportage in de bijlage).
Het lage opleidingsniveau van veel dorpelingen maakt het lastig om goed met hen
te communiceren en zeker te stellen dat de boodschap overkomt. Op dit moment
hebben we geen alfabetiseringsprogramma’s in de lokale talen en we beschikken
niet over vertaalde documenten.
Kwaliteit
Alle trainingssessies die we organiseren worden gegeven door zeer professionele
krachten die we inhuren voor hun specifieke kennis. De stichting ACEA is specialist
in de Appreciative Inquiry methode. De training aan boeren wordt verzorgd door
personeel van INERA (Institute de Recherches Agricoles). Alle trainers spreken
lokale talen, waardoor het voor de bevolking makkelijker is om de boodschap te
begrijpen. Ook de omgeving waarin de trainingen worden verzorgd is optimaal
ingericht.
Het bestuur van Burkinakarité is nog steeds erg zwak en het is moeilijk nieuwe
taken aan hen te delegeren.
Relevantie
De kwaliteit van het lokale bestuur bepaalt vaak in hoge mate hoe efficiënt het
geld en de tijd voor ontwikkeling besteed worden. Het opleiden van de
dorpsbestuurders is bijzonder belangrijk.
Om een beter resultaat te boeken voor al hun inspanningen, moeten de boeren
nieuwe landbouwmethoden aanleren en toepassen. Zij moeten zich ervan bewust
worden dat dingen kunnen veranderen en dat zij zich ook moeten ontwikkelen, als
ze willen overleven. Het analyseren van een situatie en het komen met oplossingen
is voor velen onbekend terrein. Ze zijn niet gewend na te denken over oorzaken en
acties. Hoe meer ze vertrouwd raken met deze manier van denken, hoe beter ze
controle krijgen over hun toekomst.
De vrouwen moeten ook geïnformeerd worden over de situatie in andere delen
van de wereld, zodat zij vergelijkingen kunnen trekken en kunnen nadenken over
hun positie ten opzichte van mannen, het aantal kinderen in een gezin, de
gezondheidssituatie en hun economische positie.
Resultaten in 2008
De veranderingen die door de regering zijn opgelegd aan het dorpsbestuur
hebben over het algemeen een negatief effect gehad op de organisatie van die
besturen. De nationale politiek is vaak in aanvaring gekomen met de lokale
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politiek. Het resultaat van onze trainingen was heel positief in die dorpen waar
politiek niet zo belangrijk is. In de dorpen waar politiek een belangrijke rol speelt is
het effect minder. De kwaliteit van de leiders is van grote invloed op de impact van
onze training. In één dorp heeft een leider zwakke dorpelingen op belangrijke
posten gezet en hij ondermijnt de meeste projecten door slecht te communiceren
met het dorp.
De productie van shea (karité) boter door 500 vrouwen bedroeg in 2008 meer dan
38.000 kg. Deze zeer hoge opbrengst was aan het eind van 2008 pas deels verkocht.

2.3.3

Economische middelen

Beschikbaarheid
Boeren en vrouwen krijgen geen krediet van de lokale banken. Dit komt vooral
omdat zij niets bezitten, wat zij garant zouden kunnen stellen voor de
terugbetaling. Alleen de katoenmaatschappij Sofitex heeft wat krediet verstrekt
aan boeren voor het verbouwen van katoen. Hierdoor zijn die boeren volledig
afhankelijk geworden van Sofitex.
Om boeren te kunnen laten kiezen in wat zij willen verbouwen, verstrekken we
sinds 1999 leningen aan associaties. Die leningen worden gebruikt voor de
aankoop van landbouwmachines, gecertificeerde zaden en
onkruidbestrijdingsmiddelen.
In 2007 zijn we gestart met het project Opurkina. Dit is een coöperatie van 20
boeren die wordt gesteund door een groepje Nederlandse investeerders en
A.S.A.P. (zie de bijlage voor een uitgebreid verslag over Opurkina).
In 2008 zijn we begonnen met een nieuw type lening. De lening in de vorm van
kunstmest en gecertificeerde zaden wordt terugbetaald met de geproduceerde
maïs. Hierdoor helpen we de boeren om gewassen te verbouwen die ze zelf eten
(zie ook het speciale verslag over het kunstmestfonds in de bilage).
Sinds 2003 verstrekken we leningen aan vrouwenassociaties. De vrouwen krijgen
een kleine lening via hun associatie om een eenvoudig bedrijfje op te starten, zoals
de handel in zelf geproduceerde spullen, de productie van lokaal bier, et cetera.
De vraag naar leningen neemt gestaag toe en we zijn steeds in staat geweest om
nagenoeg alle aanvragen te honoreren.
Kwaliteit
De leningen worden verstrekt door A.S.A.P. De rentevoet bedraagt 5% per jaar voor
de vrouwen en 7% per jaar voor de mannen. De rente voor mannen is hoger,
omdat onze risico’s en de geleende bedragen hoger zijn. Deze rentes zijn veel lager
dan de officiële rente die de banken berekenen. Voor de dorpelingen is dat een van
de aantrekkelijke kanten van onze leningen. De leningen worden aangegaan met
de associaties, niet met individuele personen. Dit wordt niet altijd even positief
ervaren door sommigen, die speciale projecten in gedachte hebben. Aan de
andere kant heeft het een heel positieve invloed op de terugbetalingsratio,
vanwege de sociale druk.
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Leningen eind 2008
Vrouwen
Nieuwe leningen in 2008

Mannen

Alle leningen sinds 1999
betalingachterstand op
huidige leningen

Relevantie
Zoals gezegd, verstrekken we geen individuele leningen. Aan deze behoefte voldoen
wij dus niet met ons programma. De leningen aan de boeren en de
vrouwenassociaties worden op initiatief van de dorpelingen zelf aangevraagd. Onze
analyse toont aan dat het geld verantwoord wordt besteed.

Afschrijving op leningen
sinds 1999
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Resultaten in 2008
Microkredieten
De tabel geeft de ontwikkeling van leningen aan vrouwenassociaties aan, uitgesplitst
per dorp. De bedragen zijn in CFA (de munteenheid in Burkina Faso).
Dorp
Bona
Kofila
Kwekwesso
Mogobasso
Nefrelaye
Oualana
Sissa
Sokourani
Toungana
Totaal
€ totaal
€ per vrouw

2007
Vrouwen
CFA
0
0
177
177.000
147
1.485.000
100
2.000.000
330
3.300.000
0
0
270
2.700.000
100
1.000.000
85
980.500
1.209
11.642.500
€ 17.774
€ 14,70

2008
Vrouwen
CFA
0
0
219
3.285.000
192
2.880.000
125
2.605.000
330
4.950.000
95
1.105.000
366
3.660.000
100
1.000.000
95
1.451.000
1.522
20.936.000
€ 31.963
€ 21,00

In 2008 was de terugbetaling van de leningen door de vrouwenassociaties zeer
hoog. Bij de mannen verloopt de terugbetaling moeizamer en is er meer aandrang
van onze kant nodig.

Lening aan de Opurkina coöperatie
Een deel van de lening aan deze coöperatie zou in 2008 worden afgelost. Hoewel
de oogst in het eerste jaar erg laag was ten gevolge van een tegenvallend
regenseizoen, is 90% van het verschuldigde bedrag betaald. De Nederlandse
investeerders zijn ermee akkoord gegaan dat een deel van de aflossing
geïnvesteerd is in een maïsschiller.
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Leningen aan Opurkina
Lening van Nederlandse
investeerders
Lening van A.S.A.P.
Totaal

Bedrag
€ 36.800

Geplande
betaling 2008
€ 5.521

Betaling 2008
€ 5.469

€ 5.300
€ 42.100

€ 840
€ 6.361

€ 875
€ 6.344

Hoewel de betaling op tijd heeft plaatsgevonden zijn er nog veel ‘uitdagingen’
binnen de coöperatie. Het opleidingsniveau van sommige boeren en de negatieve
invloed van boeren die katoen verbouwen vormen de belangrijkste problemen.
Kunstmestfonds
Een verslag over dit project treft u aan in de bijlage. De belangrijkste cijfers zijn:
Dorp
Bona
Kofila
Kwekwesso
Mogobasso
Nefrelaye
Oualana
Sissa
Sokourani
Toungana
Totaal

Boeren
20
108
17
33
87
29
65
46
13
418

Ontvangen zakken maïs
120
648
102
198
522
174
390
276
73
2.503

Aan het eind van 2008 waren 5 zakken maïs nog niet ontvangen van Toungana.
Alle dorpelingen zijn zeer geïnteresseerd in dit project. Het kunnen beschikken ove r
(kunst)mest om maïs te verbouwen is heel belangrijk voor de meeste mensen, omdat
maïs hun dagelijkse voedsel is. Dit is een heel goed resultaat voor een project dat dit
jaar voor het eerst is uitgevoerd.
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2.4

Vooruitblik

Om goede afspraken te kunnen maken met de dorpelingen moeten hun
organisaties goed functioneren en de leiders verantwoordelijk omgaan met hun
positie. Dit geldt ook voor onze eigen organisatie in Burkina Faso, waaraan we
meer verantwoordelijkheid hebben gedelegeerd.
In de komende jaren zullen we het accent leggen op projecten die zich richten op
organisatie en gezondheidszorg. Een andere belangrijke uitdaging vormt het
vervolgonderwijs en de beroepsopleiding van de kinderen die de basisschool
hebben afgerond.

2.4.1

2009.

De volgende projecten staan voor 2009 op de rol:
Ref. nr.
2009-01
2009-02
2009-03
2009-04
2009-05
2009-06
2009-07
2009-08
2009-09
2009-10
2009-11
2009-12
2009-13
2009-14
2009-15
2009-16
2009-17
2009-18
2009-19
2009-20
2009-21
2009-22
2009-23
2009-24
2009-25
2009-26
2009-27
2008-12
2007-41
2007-17

Projecten
Lunch project
Uniformen
Studiebeurs
Schoolbenodigdheden
Structurele kosten van de kleuterscholen in Kofila,
Mogobasso en Oualana
Structurele kosten van alfabetisering
Training voor leraren
Beroepsonderwijs
Hygiëneprogramma
School animatie (onderwijs in theater, muziek, dans,)
Een nieuwe klas en een lerarenhuis in Sokourani
Een nieuwe klas en een lerarenhuis in Oualana
Maternelle van Oualana
Hangar voor het vrouwenhuis in Kwekwesso
Hangar voor het vrouwenhuis in Mogobasso
Hangar voor het vrouwenhuis in Toungana
Waterput in Sissa
Waterput in Nefrelaye
Karité
Project verbeterde oven
Project muskietennetten
Training van dorpelingen
Modelboerderij
Training van boeren
Analyse van de dorpen
Andere projecten
Graanschuur voor Kofila
Vrouwenhuis in Oualana met hangar
Ontwikkelingscentrum in Bobo
Waterput in Mogobasso
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2.4.2

Na 2009

Een aantal van de projecten die gerelateerd zijn aan de basisscholen zal doorlopen, zoals het lunchprogramma, het uniformenprogram en de schoolbenodigdheden.
Enkele van de infrastructurele projecten zullen afgerond worden, zoals de bouw van de scholen in Sokourani en Oualana. Water- en sanitaire voorzieningen zullen ieder jaar op
het programma staan, om dichter bij de realisering van de millenniumdoelstellingen te komen.
We voorzien dat er scholen moeten komen voor vervolgonderwijs. Het zal een grote uitdaging zijn om de juiste structuur te vinden, die een optimum biedt tussen de kwaliteit
van de school en het aantal kinderen dat de school kan bezoeken.
Ook projecten op het gebied van gezondheidszorg en hygiëne zullen worden uitgevoerd met als belangrijkste doel de kindersterfte en de sterfte van vrouwen bij de geboorte
terug te dringen.
Hierna treft u enkele doelen aan die we tegen 2015 bereikt willen hebben.
Doel
Maak een einde aan
armoede en honger.

1.1
1.8
1.9

Realiseer algemeen
basisonderwijs.

2.1
2.2
2.3

Bevorder gelijkheid
tussen mannen en
vrouwen en geef
vrouwen meer
macht.

3.1

Uitgewerkte doelen
Het percentage van de bevolking dat rond moet komen van minder dan
$1 per dag.
Ondergewicht bij kinderen jonger dan vijf jaar.
Deel van de bevolking dat minder te eten heeft dan de minimale
caloriebehoefte.
Het percentage kinderen dat naar de eerste klas van de basisschool
gaat.
Het percentage kinderen dat de basisschool tot en met het laatste jaar
doorloopt.
Het percentage van de 15-24 jarigen dat kan lezen en schrijven, zowel
mannen als vrouwen.
De verhouding meisjes ten opzichte van jongens in het primair,
secundair en tertiair onderwijs.
De toename van inkomen van vrouwen door toegang tot krediet en
kleine handel.
Emancipatie van de vrouwen door zelfvertrouwen.

Reduceer
kindersterfte.
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A.S.A.P. dorpen nu
25%

A.S.A.P. dorpen 2015
5%

20%

5%

5%

1%

73%

80%

35%

80%

15%

65%

100%
50%
?

100%
100%
100%

Inkomen maal 10.

Inkomen maal 20.

Eigenaar van een
gemeenschapshuis.

Meer economische
projecten.

4.1

Sterfte onder kinderen jonger dan 5 jaar.

?

5%

4.2

Kindersterfte.

?

1%

4.3

Deel van de 1-jarige kinderen dat is ingeënt tegen mazelen.

?

100%

Doel
Verbeter de gezondheid
van zwangere vrouwen.

Bestrijd HIV/AIDS,
malaria en andere
ziekten.

Werk aan milieubehoud.

5.3

Uitgewerkte doelen
Moedersterfte.
Het deel van de geboorten waarbij opgeleide vroedvrouwen /
verplegers aanwezig zijn.
De aanwezigheid van voorbehoedsmiddelen.

6.1

De aanwezigheid van HIV onder de populatie tussen 15 en 24 jaar.

?

<1%

6.2

Condoomgebruik bij het laatste hoog risico sexcontact.

?

85%

6.7

Deel van de kinderen onder de 5 jaar dat onder een met insecticide
behandelde klamboe slaapt.

0%

80%

6.8

Deel van de kinderen onder de 5 jaar met koorts die met de juiste
anti-malaria medicijnen worden behandeld.

?

80%

6.9

Het voorkomen van sterfgevallen gerelateerd aan tuberculose.

?

0,1%

6.10 Het deel van tuberculosegevallen dat vastgesteld en onder direct
toezicht behandeld wordt.

?

80%

7.1

Deel van het land dat met bos bedekt is

?

25%

7.8

Deel van de bevolking dat een verbeterde bron van drinkwater
gebruikt.
Deel van de bevolking dat verbeterde sanitaire voorzieningen
gebruikt.
Ontwikkel een open, op regels gestoeld, voorspelbaar en niet
discriminerend handels- en financieel systeem.

65%

90%

0%

30%

Het vinden van
maatschappelijk
verantwoorde
afnemers van
producten van de
dorpen.
Bijdrage aan de
verbetering van de
dorpsorganisatie en
transparantie.

De productie wordt
vooral verkocht aan
maatschappelijk
verantwoorde afnemers.

5.1
5.2

7.9
Werk aan een
wereldwijde partnership
voor ontwikkeling.

Omvat ook het werken aan goed bestuur, gericht op ontwikkeling en
armoedebestrijding, zowel nationaal als internationaal.

A.S.A.P. dorpen nu
?
?

A.S.A.P. dorpen 2015
0,25%
80%

?

50%

Een voor alle
dorpelingen
transparante
dorpsorganisatie.

? betekent: onbekend.

31

3 Organisatie

Het toezicht richt zich vooral op de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de organisatie. De sturing
richt zich vooral op de doelstellingen en de concrete invulling hiervan: waar gaan we met deze
organisatie naar toe en zijn we daarvoor goed ingericht? De Raad van Bestuur beoordeelt onder
andere de volgende zaken:

3.1

•
•
•
•
•
•
•

Uitgangssituatie
Stichting
StichtingA.S.A.P.
A.S.A.P. Nederland
Nederland
Raad
Raadvan
vanBestuur
Bestuur

A.S.A.P. Nederland
A.S.A.P. Nederland
Operationeel directeur
Operationeel directeur

A.S.A.P. Burkina Faso
A.S.A.P. Burkina Faso
Operationeel directeur
Operationeel directeur

Burkin’art
Burkin’art
Manager
Manager

Het functioneren van de directeur (middels een jaarlijkse, formele evaluatie);
De kwaliteit van de financiële procedures en de naleving hiervan;
De efficiency van de besteding van de toevertrouwde middelen;
De status van projecten in Burkina Faso;
De bereikte resultaten in Burkina Faso en Nederland en het uitstippelen van toekomstige acties;
Het bespreken en fiatteren van projecten en projectbekostiging, uitvoering en opvolging;
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.
Van alle vergaderingen worden verslagen bijgehouden.
De operationele doelstellingen worden door het bestuur van de Stichting vastgesteld,
gecontroleerd en geëvalueerd. De uitvoering is de verantwoordelijkheid van de directie.
3.1.2.1

3.1.1

Organisatiestructuur

Stichting A.S.A.P. is een non-profit organisatie, geregistreerd in
Nederland en in Burkina Faso.
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
keer per maand.
De voorzitter van het bestuur heeft geen betaalde of onbetaalde
nevenfuncties.

3.1.2

Het Bestuur

In Nederland heeft de stichting een Raad van Bestuur met zeven
leden. Het bestuur in Nederland komt minimaal 3 keer per jaar
samen. De rol van deze Raad van Bestuur is op dit moment
tweeledig: het houden van toezicht en het geven van sturing.
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Samenstelling

Naam, functie
Hervé Millet, voorzitter
Hardy Korver, penningmeester
Tineke Porton, secretaris
Peter Paul Kissels, lid
Hans Overhage, lid
Hennie Buter, lid
Jean van Wersch, lid

3.1.2.2

Functie in het dagelijkse leven
Voorzitter Stichting A.S.A.P.
Directeur KPMG
Huisvrouw
Investeerder
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

Datum van aantreden
14-11-2007
01-12-2006
14-11-2007
31-03-2005
15-03-2007
15-03-2007
01-01-2005

Datum van aftreden
14-11-2012
30-11-2011
14-11-2012
31-03-2010
15-03-2012
15-03-2012
01-01-2010

In Burkina Faso
Naam
Désiré Ouattara
Jean François Millogo
Evelyne Sanou
Natacha Toe
Béma Ouattara
Andere adviseurs
Bakari Kassamba
Elise Guiro
Jacob Sanou
Felix Héma

3.1.2.3

3.2
Functie
Plaatselijk vertegenwoordiger en operationeel directeur
Leningen administratie en relatie met de overheid
Vrouwenprojecten
Adviseur basisonderwijs
Adviseur onderwijs aan volwassenen
Technisch adviseur karité project
Adviseur karité project
Adviseur voor landbouw
Adviseur voor de modelboerderij

Vergoedingen en salariskosten

Alle medewerkers in Nederland zijn vrijwilligers. De salariskosten in Nederland over 2008 bedragen
€ 0,00. Alle leden van de Raad van Bestuur zijn vrijwilligers en voeren hun taken belangeloos en
zonder bezoldiging uit. Er is ook geen onkostenvergoeding. 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 bezoeken. Ook de verblijfskosten zijn voor eigen rekening van
de bezoekers.
De totale personeelskosten over 2008 in Burkina Faso bedragen € 23.113. Onze plaatselijke directeur
in Burkina Faso, Désiré Ouattara, ontvangt een maandsalaris van 273.000 CFA (€ 417,=)..
Andere adviseurs in Burkina Faso ontvangen een variabele beloning, afhankelijk van hun
werkzaamheden en inzet.

3.2.1

Resultaten over 2008
Verslag en evaluatie

De Raad van Bestuur heeft in 2008 drie keer vergaderd.
Het bestuur is tevreden over de kwaliteit van de directeur, de
activiteiten die de Stichting heeft uitgevoerd en de behaalde
resultaten, in relatie tot de doelstellingen.
Vooral de regelmatige, heldere en volledig transparante
communicatie door de directie, gekoppeld aan een hoge mate
van pragmatisme maakt de verhouding tussen het bestuur en de
directie bijzonder constructief en geeft het bestuur een
uitstekend beeld van de organisatie. De Raad van Bestuur is zeer
te spreken over de prestaties van de directie en het dagelijkse
bureau, zowel in Nederland als Burkina Faso. Punten van
aandacht zijn de efficiency van de beeldenverkoop en het
realiseren van de hiermee gemoeide omzet.

3.2.2

De Nederlandse medewerkers

De uitvoerende werkzaamheden in Nederland werden verricht
door Hervé Millet (de algemeen directeur), en Tineke Porton, met
name voor de financiële transacties. De algemeen directeur heeft
de dagelijkse organisatorische, financiële en administratieve
leiding van de organisatie in Nederland. Hij is aangesteld als
gedelegeerd bestuurder. In die hoedanigheid vormt hij in
belangrijke mate het gezicht van de Stichting en wordt hij
toegevoegd aan het Bestuur, waar hij verantwoording aflegt voor
de dagelijkse gang van zaken in Nederland en Burkina Faso.

3.2.3

Vrijwilligersbeleid

Bij de uitvoering van de werkzaamheden in Nederland wordt veel
gebruik gemaakt van vrijwilligers. Op dit moment vindt er geen
training of begeleiding plaats. De vrijwilligers zijn wel verzekerd
en geven zelf aan tevreden te zijn over hun werkzaamheden
binnen de organisatie en het resultaat van hun inzet. Het
Desire, Natacha, Jean Francois, Eveline en Bema
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voordeel van vrijwilligers is natuurlijk dat er geen salarissen
betaald hoeven te worden en dat er zodoende meer geld
beschikbaar is voor projecten. Aan de andere kant zijn vrijwilligers
moeilijker aan te sturen en te houden aan afspraken. Daarom
bestaat er binnen de Stichting behoefte aan het opzetten van een
reglement en vrijwilligerscontracten. We verwachten dat dit leidt
tot een betere structurering van de inzet van vrijwilligers.

Daarnaast noemen we de artiesten die de beelden maken die we in Nederland verkopen. Dank zij de
kwaliteit van hun werk hebben we onszelf kunnen promoten.
Voor ieder project worden mensen ingehuurd, afhankelijk van het type werkzaamheden: uniformen
maken voor de schoolkinderen, voedsel leveren voor het lunch programma, het helpen met het
uitladen van de container, het bouwen van scholen, putten en opslagplaatsen. Dankzij deze
mensen kunnen we de dorpelingen professioneel ondersteunen.

3.2.5
3.2.4

De medewerkers in Burkina Faso

Alle medewerkers van A.S.A.P. in Burkina Faso zijn verzekerd via
nationale sociale verzekeringen. Voor ieder van hen bestaat een
individueel ontwikkelprogramma, waarin ook training en
evaluaties zijn opgenomen. Aansluitend aan de strategie van
A.S.A.P. zullen zij in de nabije toekomst leiding gaan geven aan de
ontwikkeling van de organisatie in Burkina Faso.
Naast de mensen die een contract hebben met A.S.A.P. Burkina
Faso –dat zijn degenen die in paragraaf 3.1.2.2 zijn genoemd –
zijn er vele anderen die bijdragen aan de ontwikkeling van onze
organisatie aldaar.
In 2008 hebben we bepaalde activiteiten, die nu door Stichting
A.S.A.P. in Nederland worden uitgevoerd, gedelegeerd aan
A.S.A.P. Burkina Faso, waarbij veel aandacht is besteed aan het
volgen van de juiste aanpak en procedures. Het gaat vooral om
het onderhandelen met aannemers en de dorpen; het tekenen
van contracten, betalingen aan derden en de rapportage over de
bereikte resultaten.
We hebben meer dan voorheen bedrijven ingehuurd voor
specifieke kennis en mankracht, naast de organisaties waar we in
de loop der jaren al een op vertrouwen gebaseerde band mee
hadden opgebouwd, zoals EGTRA en PMB entreprise. Deze
organisaties hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan ons
succes en vergroten niet alleen onze invloed , maar ook de
stabiliteit en continuïteit van onze inspanningen, doordat we op
hun professionele inzet kunnen vertrouwen.
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Leden

Stichting A.S.A.P. heeft 1500 leden. De leden zijn heel belangrijk voor onze organisatie. Zij zijn een
belangrijk direct communicatiekanaal met de rest van de wereld. Zij helpen ons het netwerk uit te
breiden en met het informeren van belangstellenden over de situatie in de dorpen in Burkina Faso.
Zij dragen ook een aanzienlijk deel bij in de fondsen die we nodig hebben voor de projecten. Zij
blijven op de hoogte door nieuwsbrieven, speciale activiteiten en tentoonstellingen.

3.2.6

Samenwerkingsverbanden

De stichting ASAP heef een aantal samenwerkingsverbanden.
In Nederland zijn dit met name
• Stichting Aqua for All. Deze stichting zet zich in voor verbetering van drinkwater- en sanitaire
voorzieningen in de Derde Wereld. Naast fondsen voor water gerelateerde projecten geven zij
ons adviezen.
• Impulsis, die de stichting assisteert op specifieke terreinen, zoals kredieten en organisatie.
Samenwerking in Burkina Faso
• ACEA. De “Association Communautés En Action” (ACEA) is sinds haar oprichting in november
2000 actief in Burkina Faso. De organisatie richt zich op het verbeteren van de sociaaleconomische status van plattelands-gemeenschappen in het land. Zij is gespecialiseerd in het
geven van trainingen in Appreciative Inquiry (AI). De toegevoegde waarde van deze relatie voor
A.S.A.P. is dat er kwalitatief hoogwaardige trainingen worden gegeven, zonder dat de stichting
de instructeurs zelf in dienst heeft. Een goede beoordeling van de inzet en de resultaten van de
ACEA vindt plaats doordat er altijd medewerkers van A.S.A.P. betrokken zijn bij de trainingen,
ACEA schriftelijk rapporteert en er een terugkoppeling door dorpsbewoners plaatsvindt.
• INERA Burkina, die trainingen verzorgt voor boeren, over het bewerken van het land.
• Mw. Elise Guiro. Zij is specialiste op het gebied van Karitéboter en de verbetering van de
vrouwenassociaties. Mw. Guiro helpt de stichting bij de communicatie met de
vrouwenassociaties en bij het trainen om een betere organisatie te bereiken.

•

•

•
•

Dhr. Bakari Kassamba is eveneens technisch specialist op
het gebied van het maken van Karitéboter. Hij geeft
technische adviezen aan Burkinakarité.
Petit à Petit is een stichting in Burkina Faso die ervaring heeft
in het opzetten van bibliotheken en de verlichting van
klaslokalen met zonne-energie.
GRAAP Afrique, specialist in training van analfabeten. Zij
verzorgt de opleiding van het bestuur van de associaties.
De regionale onderwijsinspectie. Er is een nauwe
samenwerking met de officiële onderwijsinstanties in Burkina
Faso. Enerzijds zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij het
nationale onderwijsbeleid, anderzijds proberen we een eigen
invulling te geven aan het onderwijs. Daarbij letten we vooral
op kwaliteit en effectiviteit. Om dit goed te laten verlopen
vindt er minstens 2 keer per jaar overleg plaats met lokale
onderwijsinstanties over onze aanpak en de aansluiting
daarvan op het nationale programma. Dit overleg verloopt
bijzonder constructief.

Daarnaast werkt de Stichting ten behoeve van fondswerving
samen met MFO’s (NCDO, ICCO, Wilde Ganzen en Impulsis) en
andere organisaties, zoals A Petit Pas, Zonta, DLN en scholen.
Deze organisaties worden behandeld in het hoofdstuk over
Fondswerving.

3.2.7
3.2.7.1

Faso voor onze BICIA-B rekening-courant. De derde persoon is Jean François Millogo,
verantwoordelijk voor alle transacties die betrekking hebben op leningen.
Er zijn procedures voor de betaling van ingehuurde krachten en voor de controle op de uitgaven
van onze locale directeur. Alleen de lokale directeur beschikt over contanten om dagelijkse uitgaven
te kunnen doen (brandstof, onderhoud en dergelijke).
Dankzij het internet is ook vanuit Nederland controle mogelijk over de geldboekingen in Burkina
Faso.
3.2.7.2

Controle op resultaten

Het meerjaren beleidsplan is de basis voor het jaarplan, waarin alle projecten voor het betreffende
jaar zijn opgenomen. Dit wordt beoordeeld door de Raad van Bestuur. De resultaten van de
activiteiten van de stichting worden nauwkeurig gemeten, gerapporteerd en geëvalueerd aan de
hand van dit plan. Gedurende het jaar kunnen er wijzigingen in het plan optreden ten gevolge van
meevallers, tegenvallers of nieuwe inzichten. Dergelijke wijzigingen worden besproken en
verantwoord in de Raad van Bestuur, voordat er eventueel bijgestuurd wordt. De Raad van Bestuur
toetst de activiteiten en de resultaten aan het beleid, aan de hand van inhoudelijke en financiële
rapportages die voor ieder vergadering worden opgesteld.
Er is dagelijks telefonisch contact tussen de organisatie in Nederland en die in Burkina Faso.
Daarnaast wordt er schriftelijk gerapporteerd over de dagelijkse voortgang. Hierdoor is er een goed
inzicht in de activiteiten en resultaten ter plekke. Daarnaast is de directeur 2 keer – in totaal 16
weken - in Burkina Faso geweest om de activiteiten ter plekke aan te sturen en te controleren.

Interne controle
Financiële controle

Controle van financiële transacties is eenvoudig als er
transparante procedures zijn en het toezicht op de naleving
hiervan goed is ingevuld. Met hulp van onze accountant hebben
we procedures in het leven geroepen, die betrekking hebben op
de financiële organisatie van de stichting, waardoor er een beter
toezicht is ontstaan en de transparantie is toegenomen.
Drie personen zijn verantwoordelijk voor overboekingen van
onze bankrekeningen: onze penningmeester in Nederland voor
onze Rabobank rekening en onze penningmeester in Burkina
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3.2.7.3

Gedragscode

Alle financiële en niet-financiële transacties die namens 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 Stichting A.S.A.P. en al
haar medewerkers voldoen aan een transparante
informatievoorziening.
Alle bestuursleden en medewerkers van 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 Stichting
A.S.A.P. Hetzelfde geldt voor bestuurders.
3.2.7.4

Klachtenprocedure

Donateurs en andere belanghebbenden worden via de website
verzocht ideeën, wensen of klachten aan de Stichting kenbaar te
maken. Er is een klachtenprocedure, die aangeeft hoe klachten
geregistreerd, beoordeeld, opgelost en gerapporteerd moeten
worden. We hebben in 2008 geen klachten ontvangen. Ook in
2007 waren er geen klachten. In 2006 en 2005 hebben we steeds
één klacht ontvangen. Deze zijn snel en naar tevredenheid van de
betrokkene opgelost.

3.3

Evaluatie van de organisatie

A.S.A.P. werkt aan voortdurende verbetering van haar aanpak en
organisatie. Een jaarlijks onderdeel van de Raad van Bestuur
vergaderingen is een evaluatie van de eigen organisatie. Het
functioneren van het bestuur zelf is goed, maar kan altijd beter.
Zo is er op dit moment geen opdeling in aandachtsgebieden van
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de bestuursleden en vinden toezicht en bestuur in één orgaan plaats. Het bestuur heeft besloten in
2009 over te gaan tot een nieuwe governance structuur, waardoor een duidelijke scheiding ontstaat
tussen de functies Toezicht houden, Besturen en Uitvoeren. Daartoe zal er een Raad van Toezicht en
een Raad van Bestuur worden geïnstalleerd, waarbij alle leden van de huidige Raad van Bestuur
formeel aftreden en eventueel herkiesbaar zijn als toezichthouder of als bestuurder. De Raad van
Toezicht zal uit minimaal 3 personen bestaan. De Raad van Bestuur zal uit 5 leden bestaan, die ieder
een duidelijk aandachtsgebied krijgen, waaronder
• PR & Marketing;
• Planning, Analyse & Control;
• Programma management;
• Bedrijfsvoering & Financieel beheer.
Er wordt ook gewerkt aan het opstellen van nieuwe reglementen, waarin wordt vastgelegd hoe het
toezicht op bestuurlijke en uitvoerende taken is georganiseerd; hoe een optimale samenstelling van
het bestuur en de toezichthouder wordt gerealiseerd en hoe het functioneren van directie,
bestuurders en toezichthouders wordt geëvalueerd.
Het bestuur heeft in 2008 extra veel aandacht besteed aan het meerjarenbeleid van de stichting. Een
fundamentele discussie en analyse hebben tot de volgende belangrijke conclusies geleid:
• Het is geen expliciet streven om de omvang van de organisatie te doen toenemen. De kwaliteit
en effectiviteit van de aan de dorpen geleverde projecten staat voorop, niet de kwantiteit. Als
we kunnen uitbreiden met behoud van kwaliteit en effectiviteit is dat mogelijk.
• Om continuïteit in de toekomst verder veilig te stellen moet er een duidelijkere scheiding van
taken en verantwoordelijkheden tussen ASAP NL en ASAP BF komen.
• ASAP zou ook ten behoeve van andere kleine(re) organisaties projecten kunnen uitvoeren.
• De aanpak / methodologie moet verder uitgewerkt worden en vormt een steunpilaar voor het
succes en de verdere ontwikkeling van de organisatie zelf.
• Het meten van resultaten van projecten is erg belangrijk en kan nog beter. Verwachtingen t.a.v.
nieuw uit te voeren projecten dienen nauwkeurig en cijfermatig vastgelegd te worden door
A.S.A.P. Burkina Faso. Het lijkt zinvol dat iemand van het bestuur zich hiermee expliciet bezig
gaat houden. Er wordt een model ontwikkeld, waarin targets en andere meetbare punten
worden vastgelegd en waarmee via periodieke rapportages wordt gevolgd wat de exacte
resultaten zijn.
• ASAP moet minder afhankelijk worden van de huidige directeur.
• Er moet een beter onderscheid komen in de uitvoering van toezicht, bestuur en uitvoering en
van strategische, tactische en operationele taken.
• Zowel de organisatie in Nederland als in Burkina Faso moet geprofessionaliseerd worden. Dit
betekent dat ook in Nederland met betaalde krachten gewerkt zal moeten worden, onder

andere voor administratie en rapportage en PR en communicatie. Hierdoor zullen de interne kosten
stijgen wat weer mogelijk consequenties heeft voor de doelstelling van de organisatie, wat betreft
omvang van de eigen fondswerving. Het bestuur heeft de consequentie aanvaard, dat het
percentage kosten ten opzichte van de eigen fondswerving mag stijgen van maximaal 5 % naar
maximaal 10 %.
De resultaten van de discussies zijn ook in de volgende sterkten en zwakten tabel weergegeven.

Sterkten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Zwakten

11 jaar ervaring met de dorpen.
Een professionele en open organisatie.
Kwaliteit van de uitvoering, rapportage en
opvolging van de projecten.
Transparantie in alles.
Zeer lage kosten in Nederland.
Inzet van lokale kennis en hulpmiddelen.
Toepassing van bewezen technieken en
methoden.
A.S.A.P. kan snel en flexibel werken dankzij de
korte communicatielijnen.
A.S.A.P. werkt goed samen met andere
organisaties.
A.S.A.P. is duidelijk over haar resultaten en
verbeterpunten.

•

Kansen

Bedreigingen

Mogelijkheden om enkele of zelfs meerdere
activiteiten samen met andere organisaties uit
te voeren.
De mogelijkheid om onze aanpak
(methodologie) naar andere organisaties te
exporteren.

•

•
•
•
•

•

•

•

Een mogelijk probleem van continuïteit indien
belangrijke vrijwilligers wegvallen.
Moeilijk bestuurbaar doordat er veel met
vrijwilligers wordt gewerkt.
Te veel activiteiten worden vanuit Nederland
aangestuurd.
De lokale organisatie in Burkina Faso is nog
niet voldoende ontwikkeld.
De financiële basis is solide, maar grotendeels
afhankelijk van donaties. Daardoor is er een
kwetsbaarheid voor externe invloeden, zoals
de kredietcrisis. A.S.A.P. heeft hiervoor
maatregelen getroffen.
De organisatie is klein en ervaring is
geconcentreerd bij enkele personen en
beperkt gedocumenteerd. Daarom wordt er
gewerkt aan uitbreiding van de organisatie in
NL en BF, en wordt kennis gespreid door een
actievere inzet van bestuursleden. Het verder
vastleggen van kennis en procedures, dat al in
2006 is ingezet, wordt verder doorgevoerd.

Eventuele politieke stabiliteit van Burkina
Faso.
Decentralisatie in Burkina Faso kan
onduidelijkheid scheppen over de rol van
lokale autoriteiten.
Kredietcrisis.
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3.4

Vooruitblik

Uitgaande van deze evaluatie heeft de Raad van Bestuur besloten
om speciaal te werken aan:
•
•

•

•

Een duidelijkere taakverdeling tussen leden van de Raad van
Bestuur en het invoeren van een Raad van Toezicht.
De ontwikkeling van de organisatie in Burkina Faso zodat
men meer op eigen kracht kan werken. Deze doelstellig moet
begin 2010 zijn gerealiseerd.
Het intensiveren van contacten met andere organisaties om
de mogelijkheid van nauwere samenwerking te onderzoeken
voor delen van of zelfs al onze activiteiten (in Nederland,
Burkina Faso en Frankrijk).
Het vastleggen van onze aanpak bij het ontwikkelen van de
dorpen.

3.4.1

In Burkina Faso

Het komende jaar zal de nadruk liggen op het versterken en
verzelfstandigen van onze organisatie in Burkina Faso. Op dit
moment is de entiteit in Bobo Dioulasso een dochterorganisatie
van Stichting A.S.A.P. We streven ernaar dat er een nieuwe,
onafhankelijke, lokale associatie ontstaat die het werk ter plekke
overneemt en uitvoert. Deze entiteit wordt dan de partner van
Stichting A.S.A.P.. De doelstellingen, aanpak en motivatie zullen
hetzelfde zijn als die van Stichting A.S.A.P.. De nieuwe associatie
zal op den duur z’n eigen budget moeten ontwikkelen. Denk
daarbij aan het definiëren van projecten, het maken van
begrotingen, het beheren van de kosten etc. Men zal op termijn
ook eigen verantwoordelijkheid krijgen voor fondswerving,
waarbij Stichting A.S.A.P. een van de bronnen van inkomen wordt.
Het streven is om de contouren van deze organisatie tegen het
einde van 2010 gereed te hebben. We realiseren ons dat dit een
ambitieus streven is, maar zijn ervan overtuigd dat deze structuur
op termijn de meeste toegevoegde waarde biedt en deel
uitmaakt van ons groeiproces.
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3.4.2

In Nederland

In 2010 zal Stichting A.S.A.P. zich voornamelijk richten op fondswerving, advisering en bestuur van
de organisatie in Burkina Faso. In 2009 zal veel aandacht worden besteed aan het ontwikkelen en
invoeren van de procedures voor de nieuwe organisatie in Burkina Faso en een versterking van de
personele bezetting.

Vermogensopstelling van de stichting over 2008.

4 Financiële verantwoording
4.1

Visie en aanpak

De fondswerving van de stichting A.S.A.P. is voornamelijk projectgeoriënteerd. Een project wordt
pas uitgevoerd als het benodigde geld voor dat project is geworven. Dit geldt ook voor
meerjarenprojecten, zoals infrastructurele projecten en het beurzenprogramma.
De opbrengst uit de verkoop van bronzen beelden wordt eerst aangewend voor het dekken van de
structurele kosten in Nederland en vervolgens als aanvulling op fondsen voor projecten.
Transparantie in alle transacties, evenals een duidelijke functiescheiding tussen operationeel
personeel en degenen die de financiën uitvoeren is een essentieel onderdeel van onze aanpak.

4.2

31-12-2008
€ 82.562
€ 28.947
€ 42.035
0
€ 14.904
€ 113.850

31-12-2007
€ 62.393
€ 26.404
0
0
€ 12.929
€ 50.976

Informatie over de allocatie van de reserves
Reserves
Lunchprogramma
Kunstmestfonds
Beurzen fonds
Ontwikkelcentrum Bobo
Continuïteitsreserves
Totaal

2008
€ 7.096
€ 90.786
€ 37.835
€ 28.607
€ 19.000
€ 293.034

De stichting voert een conservatief treasury beleid en heeft haar
eigen vermogen niet belegd in aandelen, obligaties of derivaten,
maar houdt een spaarrekening aan bij de Rabobank, waarvan het
tegoed direct opeisbaar is. De hierop vergoede rente over 2008
bedroeg € 4.103. Eventueel kan ook van korte termijn deposito’s
gebruik worden gemaakt.

Resultaten over 2008

Fondswerving en de kosten daarvan
Baten en kosten fondswerving

Vermogen
Fondsen voor leningen
Voorraad bronzen beelden
Voorraad maïs
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Liquide Middelen

Totale baten
Kosten van fondswerving
In % van baten

2008
Gerealiseerd
€ 524.707
€ 31.521
6%

2008
Begroting
€ 326.559
€ 34.135
10,5%

2007
Gerealiseerd
€ 377.880
€ 29.279
7,7%

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten in Nederland
Uitvoeringskosten in Burkina Faso
Directe kosten projecten
Totaal projecten

2008
Gerealiseerd
€ 5.386
€ 38.698
€ 283.556
€ 327.640

2008
Begroting
€ 5.385
€ -39.520
€ 326.559
€ 292.424

2007
Gerealiseerd
€ 5.993
€ 27.134
€ 338.225
€ 371.352

4.3

Evaluatie

De financiële situatie van de stichting is voor de korte termijn
goed. De meeste begrote projecten zijn gerealiseerd. Weliswaar
waren de meeste projecten boven budget door een stijging van
de grondstofprijzen (voor o.a. rijst, kookolie voor het
lunchprogramma, cement en ijzer voor bouwprojecten) maar alle
overschrijdingen hebben we kunnen opvangen. Ook hebben we
in 3 weken tijd € 90.786 weten te werven voor het niet
gebudgetteerde kunstmest project.
De werkelijke implementatiekosten zijn in lijn met de begroting.
De prijs van brandstof is van grote invloed op deze kostenpost.
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Dit jaar zijn alle kosten voor alle fondswervingsactiviteiten
opgenomen. Deze komen uit op 6% van alle opbrengsten, tegen
een begroting van 10,5 %. We hebben dit jaar een opsplitsing
gemaakt binnen reserves om een beter beeld te geven over wat
betrekking heeft op projecten, wat weggezet is voor het behoud
van de continuïteit van de stichting en welke reserves niet
toegewezen zijn. Het totaalbedrag aan verstrekte leningen is
gestegen van € 20.169 naar € 82.562. Er zijn voorzieningen
getroffen om dubieuze debiteuren op te vangen. De voorraad
bronzen beelden is in verhouding met de behoefte. Op een aantal
winkeldochters is een afschrijving genomen. Er zijn geen
langlopende schulden. De kortlopende schulden vallen binnen de
normale activiteiten van de stichting. Het rendement op het eigen
vermogen is niet hoog, maar verantwoord gegeven het
conservatieve beleggingsbeleid. Er is ook geen aanleiding de
treasury regels te veranderen.

4.4

Vooruitblik

4.4.1

Financiële risico’s en impact van de kredietcrisis

De eigen fondswerving van de Stichting A.S.A.P. is gebaseerd op
twee bronnen: de galerie Burkin’art en donateurs. In 2008 hebben
we geen invloed ondervonden van de kredietcrisis, maar we zijn
alert en voorzichtig voor 2009 en daarna. Voor 2009 is de
verwachting dat de gemiddelde rente op het vermogen lager zal
zijn dan in 2008. Door een conservatief financieel beleid probeert
de stichting de consequenties van de kredietcrisis op dit gebied
te minimaliseren.
4.4.1.1

Burkin’art

De opbrengst van de verkoop van beelden via de galerie
Burkin’art wordt deels besteed aan projecten en deels gebruikt
voor het dragen van de interne kosten van de Stichting A.S.A.P.
Daarmee vormt de opbrengst van de galerie een belangrijke
financiële pilaar voor de organisatie. Want doordat Burkin’art de
interne kosten van de organisatie draagt kan een groter deel van
het geld van donateurs aan projecten worden besteed. Als de
verkopen via de galerie teruglopen, bijvoorbeeld ten gevolge van
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de kredietcrisis, zou dit van invloed kunnen zijn op de bestedingsratio van de stichting, dus het %
van het door de donateurs opgebrachte geld dat aan projecten besteed kan worden. Over het
rapportagejaar 2008 bedroeg dat 97 %. Wij verwachten niet dat dit percentage sterk zal wijzigen
over 2009, omdat we de verkopen niet hebben zien teruglopen.
4.4.1.2

Donateurs

De economische omstandigheden bepalen in hoge mate de bereidheid van particulieren en
bedrijven om te doneren aan goede doelen. In het algemeen kan gezegd worden dat de invloed van
de economische crisis op de bereidheid van particulieren om goede doelen te steunen betrekkelijk
gering is. Omdat wij voor een groot deel afhankelijk zijn van deze particuliere donateurs verwachten
wij dat de impact van de kredietcrisis te beheersen zal zijn.

Baten
Donaties van privé personen
en stichtingen
Donaties in natura
Donaties van gesubsidieerde
instellingen
Opbrengst van het
kunstmestproject
Bruto marge verkoop
Burkin’art
Rente opbrengsten
Totaal baten

2008
begroting
€ 234.559

2008
gerealiseerd
€ 264.614

% van het
totaal
50,4%

2007
gerealiseerd
€ 283.203

€ 73.000

€ 42.427
€ 120.307

8,1%
22,9%

€ 42.035

8,1%

€ 19.000

€ 51.221

9,8%

€ 33.048

€ 326.559

€ 4.103
€ 524.707

0,7%
100%

€ 377.880

€ 18.778
€ 42.851

Om een eventuele afname in de inkomsten en de gevolgen daarvan voor onze projecten op te
vangen, hebben wij de volgende acties genomen:
• wij zullen in 2009 iemand aannemen, die als eerste aandachtsgebied heeft om de fondswerving
via de galerie en donateurs te doen stijgen.
• We zullen nieuwe fondsenverschaffers benaderen.
• De werkwijze van ASAP is dat we eerst projecten identificeren en daar vervolgens sponsoring bij
zoeken. Mochten de sponsorgelden teruglopen, dan zullen we bepaalde projecten niet
uitvoeren, zodat de projecten die een continue karakter hebben (zoals de schoolmaaltijden) met
voorrang uitgevoerd kunnen blijven worden.

4.4.2

Inkomsten, benodigd voor projecten

4.4.5

Stichting A.S.A.P. doet alleen fondswerving voor specifieke (benoemde) projecten. Door een lichte
afname van het aantal voor 2009 voorziene projecten, zal de behoefte aan fondsen voor projecten
ook iets minder zijn dan die in 2008. Er zal meer aandacht worden besteed aan het opbouwen van de
lokale organisatie en het trainen van dorpelingen. Die projecten leggen een groter beslag op onze
lokale organisatie dan bijvoorbeeld infrastructurele projecten, maar zijn minder kostbaar. We
voorzien weer een lichte stijging van het projectenbudget in de periode 2009-2010.

Fondsen voor projecten

4.4.3

2011
€ 438.767

2010
€ 417.874

2009
€ 397.975

Voorraad bronzen beelden

Fondswervingkosten

We voorzien een lichte stijging van de kosten van fondswerving.
Dit wordt vooral veroorzaakt doordat we een vaste medewerker
in dienst willen nemen en door de huur van het kantoor
(voorheen was dit gratis). Voor meer details zie hoofdstuk 5.

4.4.6

Implementatiekosten

Deze kosten hebben betrekking op zowel Nederland als Burkina
Faso. De begroting gaat ervan uit dat deze kosten ongeveer 10%
bedragen van het totaalbedrag dat de stichting beschikbaar
heeft. Voor meer details zie hoofdstuk 5.

De inkoopkosten van beelden zullen toenemen doordat de kunstenaars moeilijk materiaal (brons)
kunnen vinden op de lokale markt. Ook verwachten we dat de kosten van het transport naar
Nederland zullen toenemen.
Doordat we gebruik gaan maken van meer verkooppunten, zullen we een grotere voorraad moeten
aanhouden. Om de toename te beperken zullen we de diversiteit van beelden in de catalogus
terugbrengen.

Voorraad bronzen beelden

4.4.4

2011
€ 35.000

2010
€ 33.000

2009
€ 30.000

Leningen

Het vermogen dat door de Stichting A.S.A.P. wordt beheerd neemt langzaam toe. De management
kosten zijn lager dan de renteopbrengsten.
In Burkina Faso zijn we actief op zoek naar een lokale financiële partner, die onze huidige
microkredieten kan overnemen en nieuwe leningen kan verstrekken. De overheid zal binnenkort
gaan eisen dat leningen alleen door professionele financiële instellingen worden verstrekt. We zijn er
nog niet uit hoe de relatie met een dergelijke financiële partner gestalte moet krijgen. Terrafina
(ICCO) helpt ons in dit traject en kan wellicht helpen bij het opzetten van een makkelijk toegankelijke
financiële instelling voor de dorpelingen.

Fondsen voor Leningen

2011
€ 115.000

2010
€ 100.000

2009
€ 90.000
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5 Fondswerving
5.1

Visie en aanpak

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 door galerie Burkin’art.

5.1.1

Fondswerving door verkoop van bronzen beelden

Sinds 1999 verkoopt Stichting A.S.A.P. bronzen beelden in de Galerie Burkin’art. De
activiteiten die hiermee gemoeid zijn, werden uitgevoerd als onderdeel van de
stichting. Galerie Burkin’art heeft nog twee andere doelstellingen: enerzijds de
promotie van Burkinabé artiesten in Nederland en het stimuleren van hun
ontwikkeling door het aankopen van hun beelden, anderzijds het opbouwen van
een netwerk voor Stichting A.S.A.P., door bezoekers van de galerie te wijzen op de
activiteiten van de stichting. Meer dan 80% van de huidige contacten van de
stichting is via de galerie ontstaan.

5.1.2

Publieke fondswerving

De aanpak van de fondswerving zal een voortzetting zijn van de methode die we in
het verleden hebben gehanteerd. We streven ernaar ons relatiebestand uit te
breiden door het organiseren van tentoonstellingen en de verkoop van beelden,
het uitgeven van persberichten, acties op scholen en via onze websites. We
voorzien 3 mailings per jaar naar onze relaties. Daarnaast vindt er voortdurend
inzameling van goederen plaats, zoals tweedehands computers, kleding, meubels,
et cetera.

5.1.3

Fondswerving van particuliere organisaties, stichtingen en
service clubs

We richten ons op continuïteit van de relatie met particuliere organisaties en
stichtingen. We doen dit door tijdig en transparant te rapporteren over de
projecten die zij steunen, met veel aandacht voor de wijze van uitvoering en de
resultaten. Het bezoeken van projecten door leden van de stichting of andere
organisaties wordt altijd aangemoedigd. De stichting oriënteert zich op het
opbouwen van lange termijn relaties met service clubs.
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5.1.4

Fondswerving door scholen

De activiteiten die we met scholen uitvoeren zijn belangrijk vanuit een aantal
gezichtspunten. Zo informeren we de kinderen over de situatie in Burkina Faso;
verkrijgen we fondsen voor projecten en werken we aan onze naamsbekendheid.
Stichting A.S.A.P. wil graag met meer scholen in contact komen.

5.1.5

Fondswerving bij bedrijven

Het is belangrijk om contact met het bedrijfsleven te hebben. Een van onze
aandachtspunten is om deze contacten te intensiveren. Op dit moment ontvangen
we geen fondsen van bedrijven.

5.1.6

Donaties in natura

Van sommige leden en ook van andere stichtingen, ontvangen we gebruikte
goederen die ingezet kunnen worden voor projecten in Burkina Faso. Die
goederen worden jaarlijks in een container naar Burkina Faso gestuurd, als we de
transportkosten gefinancierd krijgen.

5.1.7

Fondswerving bij gesubsidieerde organisaties

Het is van essentieel belang voor Stichting A.S.A.P. om de steun te ontvangen van
deze organisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor bijna éénderde van de ontvangen
fondsen. Naast het geld dat zij beschikbaar stellen, helpen sommige organisaties
ons met onze interne ontwikkeling, gebruik makend van hun eigen ervaring en van
gespecialiseerde teams. De kwaliteit van onze rapportages is bijzonder belangrijk,
evenals onze deelname aan de evenementen die zij organiseren.

5.2
5.2.1

Resultaten over 2008
Burkin’art

De stichting heeft gekozen voor een andere, kostenefficiëntere en minder
arbeidsintensieve aanpak voor het verkopen van kunst. Sinds medio 2007 zijn we
begonnen met het afbouwen van de openingstijden van galerie Burkin’art. Vanaf
juli 2008 is de verkoop vanuit de winkel helemaal gestopt. De verkoop van bronzen
beelden gaat echter door, middels exposities in andere galeries,
conferentieoorden, zoals conferentiecentrum Woudschoten in Zeist, bibliotheken
en internet. We zoeken voortdurend nieuwe verkoopkanalen, om ervoor te zorgen
dat er een continuïteit is in de inkomsten van de stichting en de artiesten.

De tabel toont de omzet van Burkin’art en de bijdrage aan de Stichting A.S.A.P.
Burkin’art
Verkoop
Netto bijdrage

5.2.2

2008
€ 96.000
€ 37.346

2007
€ 86.269
€ 18.985

2006
2005
€ 99 611 € 106.951
€ 32.462 € 33.115

2004
€ 92.360
€ 23.364

Particuliere fondswerving

Ons ledennetwerk groeit geleidelijk en bestaat nu uit 1500 leden. Zij worden
middels 3 nieuwsbrieven per jaar op de hoogte gehouden van de activiteiten van
de stichting. Ook geven zij vaak terugkoppeling via de website.
Jaarlijks organiseren we een evenement. Hiermee bereiken we dat we contact
houden met die leden die wat meer willen weten over de achtergrond, ontmoeten
we nieuwe geïnteresseerden en doen we wat aan fondswerving.
De fondsen die we van dit netwerk ontvangen worden grotendeels besteed aan
het lunchprogramma, omdat we hiervoor jaarlijks om een bijdrage vragen. Een
aantal leden van de stichting doneert maandelijks een vast bedrag. Ook dit is
voornamelijk bedoeld voor het lunchprogramma, maar we ontvangen ook
maandelijkse donaties voor economische projecten. In 2008 is deze vorm van
fondswerving zonder bijzonderheden verlopen.

5.2.3

Fondswerving van particuliere organisaties, stichtingen en
service clubs

Particuliere stichtingen vormen in 2008 een belangrijke bron van fondsen voor
onze stichting. De meeste van deze stichtingen steunen ons al jarenlang voor
speciale projecten en doelen. De kwaliteit en transparantie van onze rapportages
zijn essentieel in het garanderen van de continuïteit van hun bijdragen.
Voor hun bijdragen in 2008 zijn we vooral dank verschuldigd aan:
• A Petits Pas: Dit is een Franse organisatie die jaarlijks rond de € 50.000 aan
allerlei projecten doneert. Hun directeur, Bertrand Auger gaat twee keer per
jaar naar Burkina Faso om ons werk daar te bekijken en te beoordelen. Hij
neemt vaak gasten mee, die hij kennis laat maken met ons werk. Dit is een
belangrijke netwerk activiteit en we zijn Bertrand en zijn team heel dankbaar
voor hun steun.
• Anna Muntz Stichting: Deze stichting steunt al jaren onze kleuterschool en
andere scholingsactiviteiten.
• Stichting Lakeland Foundation: Steunt ook al enkele jaren vrouwenprojecten.
• Koornzaayer Stichting: Steunt de normalisatie van de school in Oualana.
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•
•
•
•

•

Stichting Liberty: Steunt al jaren allerlei projecten (waterputten, herbebossing).
Coop Haarlem: sponsort allerlei activiteiten van de stichting. De laatste donatie
had betrekking op het kunstmestfonds.
Stichting ‘t Arm Kinder Huys: een trouwe sponsor van het lunchprogramma.
Zonta 't Gooi: Steunt vrouwenprojecten in Burkina Faso. Begin 2008 hebben 4
vrouwen van deze club het dorp Nefrelaye bezocht. Het doel was een
uitwisseling tot stand te brengen met de vrouwen aldaar. Dit heeft geleid tot 3
dagen intensieve uitwisseling van gedachten. Een van de Nederlanders is
schilder. Zij heeft schildersessies georganiseerd met schoolkinderen, vrouwen
en mannen. Deze schilderijen zijn in Nederland verkocht. De opbrengst is
gebruikt om een overkapping aan de voorkant van het vrouwenhuis te kunnen
bouwen.
Global Mala (een wereldwijd yoga event) heeft een bomenproject voor lagere
scholen gesponsord. De bomen worden in 2009 geplant.

We hebben nog geen vooruitgang geboekt met de contacten met service clubs.
We hadden in 2008 geen bijdragen voorzien van service clubs. Donaties van
particuliere organisaties en stichtingen waren opgenomen in het budget.

5.2.4

Fondswerving van scholen

In 2008 hebben we met 3 scholen samengewerkt. De middelbare school ‘t Atrium
uit Amersfoort heeft de laatste drie jaren een sponsorloop voor de stichting
georganiseerd. Het project dat zij momenteel steunen is de uitbreiding van de
capaciteit van de school in Sokourani. Dit project loopt 3 jaar. 2008 was het eerste
jaar.
De basisscholen Rehoboth en de Tweemaster uit Naarden en de Binckhorst-St. Jan
uit Laren hebben deelgenomen aan de “Aqua4All” sponsorloop, ten behoeve van
een waterput voor de school in Sokourani. De fondsen van deze schoolactiviteiten
kwamen overeen met de begroting.

5.2.5

Fondswerving van bedrijven

Stichting A.S.A.P. heeft erg weinig contacten met bedrijven. Alleen tegen het einde
van 2008 heeft het bedrijf Enigma consulting b.v. ons geholpen om de financiering
van het “maison de la femme “van Oualana rond te krijgen. We hebben in 2008
geen actie ondernomen om de bijdragen van bedrijven te verhogen.
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5.2.6

Donatie in natura

Er is een container naar Burkina Faso gestuurd met meubels en andere goederen
om het nieuwe kantoor in Bobo Dioulasso in te richten. Ook andere goederen voor
speciale projecten in de dropen zijn meegestuurd. De meeste goederen waren
afkomstig van de Stichting ChildsLife.

Waarde van de verzonden goederen

2008
€ 42.096

2007
€ 18.778

5.2.7

Fondswerving bij gesubsidieerde organisaties

Organisaties die onze activiteiten ondersteunen zijn:
• Impulsis
• NCDO
• Aqua4All
• ChildsLife
Impulsis, NCDO en Aqua4All hebben onze projecten al jarenlang gesteund door
50% van de benodigde fondsen voor hun rekening te nemen. In 2008 bedroeg het
totaalbedrag aan subsidies € 120.307.
De steun van Impulsis (ICCO) is heel belangrijk geweest. Niet alleen in financiële
zin, maar ook door de uitwisseling van ervaring en technisch advies. Dank zij de
organisatie Terrafina van ICCO hebben we ons microkredieten programma kunnen
analyseren.
ChildsLife geeft ons tweedehands artikelen waarmee we scholen, medische centra
en vrouwenhuizen kunnen inrichten.
2008 was een recordjaar wat betreft financiële steun van gesubsidieerde
organisaties. Een speciale vermelding verdient de donatie door Impulsis van een
bedrag van € 37.500 voor ons kunstmestfonds, dat niet voorkwam in het
oorspronkelijke budget.

5.3

De kosten van fondswerving

Stichting A.S.A.P. heeft in Nederland geen personeel in dienst. We onderscheiden
twee soorten kosten:
• Kosten die betrekking hebben op fondswerving
• Implementatiekosten van projecten in Burkina Faso en in Nederland
Kosten
Wervingskosten
Implementatiekosten

2008
6.0%
13.4%

2007
7.7%
8,9%

2006
9.1%
10,7%

De fondswervingkosten in Nederland zijn goed onder controle. De
implementatiekosten in Burkina Faso zijn flink toegenomen door een sterke
stijging van de transportkosten en een toename van de personeelslasten. In 2008
zijn de transportkosten voor het lunchprogramma en de kosten voor training van
de dorpelingen opgenomen in de implementatiekosten.

5.4

Evaluatie van de fondswerving

De fondswervingsacties in 2008 waren erg succesvol. Over 2008 bedroegen de
kosten van eigen fondswerving € 31.521. A.S.A.P. werkt eraan om de
fondswervingsactiviteiten 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 de effectiviteit sterk verbeterd. A.S.A.P. blijft
voortdurend aandacht besteden aan deze effectiviteit en beheersing van de
wervingskosten.
De fondswervingkosten liggen ruim onder de eis van 25% die het CBF stelt.
De efficiëntie van de fondswerving wordt niet alleen bepaald door de omvang van
de financiële opbrengsten, maar ook door de mate waarin de activiteiten bij de
betrokkenen inzicht hebben gegeven in ons werk en hoe geld en tijd effectief
geïnvesteerd worden.
De twee meest effectieve fondswervingsactiviteiten van 2008 waren:
• De schoolactiviteiten, met een minimale investering, een behoorlijke financiële
opbrengst en een sterke impact op de deelnemers;

45

Het extra geld dat Gesubsidieerde Nederlandse organisaties ter beschikking
hebben gesteld voor speciale projecten.
De minder effectieve activiteiten van 2008 waren:
• De verkoop van bronzen beelden kost veel tijd en levert een beperkte marge
op. Niettemin is deze activiteit erg belangrijk om onze structurele kosten te
dekken en als aanvulling op de kosten van sommige projecten.
• We verzenden regelmatig mailings naar onze vaste contacten, maar we vragen
maar één keer per jaar om een bijdrage. We denken dat we dit misschien wel
wat vaker zouden mogen doen.
•

5.5
5.5.1

Vooruitblik van fondswerving
Burkin’art

We verwachten dat de extra inspanning die we gaan leveren rond de verkoop van
bronzen beelden ertoe leidt dat de omzet verder toeneemt. En dus ook de
financiële bijdrage van Burkin’art aan de Stichting A.S.A.P. De grafiek geeft aan wat
onze verwachtingen voor de komende jaren zijn.

Kosten en baten
Totaal baten
Totaal kosten van fondswerving
% kosten van fondsen

5.5.3

2009
€ 483.964
€ 50.633
10,45%

2010
€ 520.298
€ 57.028
11%

2011
€ 546.048
€ 59.728
€ 10.9%

Projectfinanciering

De tabel geeft weer wat we verwachten beschikbaar te hebben voor de
doelstelling van de stichting en hoeveel daarvan aan implementatiekosten wordt
besteed.
Projectfinanciering
Totaal beschikbaar voor doelstelling
Implementatiekosten Nederland
Implementatie kosten Burkina Faso
Eigen projecten

2009
€ 443.924
€ 7.568
€ 38.382
€ 397.975

2010
€ 466.447
€ 8.273
€ 40.301
€ 417.874

2011
€ 489.656
€ 8.573
€ 42.316
€ 438.767

Creatieve fondswerving
€ 80.000
€ 60.000

omzet excl. BTW
bijdrage

€ 40.000
€ 20.000
€-

2009

5.5.2

2010

2011

Fondsen

We houden rekening met een voorzichtige toename van de opbrengsten van
fondswervingsacties. De kosten hiervoor willen we maximaliseren op een vast
percentage.

In 2008 heeft de vrouwenassociatie uit Néfrélaye, met 300 deelneemsters, gevraagd
of we een overkapping aan de voorkant van hun vrouwenhuis (“Maison de la
Femme”) wilden financieren, zodat ze in de schaduw kunnen samenkomen en
werken.
De Service Club Zonta’t Gooi had in 2007 het geld bijeengebracht voor dit “Maison
de la Femme”. Vier vrouwen van de Service Club zijn in januari 2008 in het dorp op
bezoek geweest en hebben daar 3 dagen gesproken met de Afrikaanse vrouwen
over gezondheid, hygiëne en de dagelijkse taken, zoals katoen plukken en het
maken van karitéboter.
Een van de bezoeksters, Ella, is artiest en had haar verf en penselen meegenomen.
Nadat ze aan doeken van lokale katoen waren gekomen, schilderden de vrouwen
uit het dorp voor het eerst in hun leven. Later werden er ook workshops
georganiseerd voor de scholen en de mannen.
Uit deze ervaring ontstond een unieke mogelijkheid voor creatieve fondswerving.
De schilderijen zijn opgespannen en in Nederland verkocht. De opbrengst is
besteed aan de overkapping aan het “Maison de la Femme”. Deze is in 2008
gerealiseerd.
Stichting A.S.A.P. verkeert in de unieke positie om creatieve fondswerving mogelijk
te maken dankzij de nauwe betrokkenheid bij de dorpen en de projecten.

46

Risicoanalyse van de fondswerving
Sterkten
•
•
•

De kwaliteit van de beelden uit
Burkina Faso.
Uitstekende kwaliteit van de
rapportages.
Donateurs kunnen zich gemakkelijk
identificeren met de projecten die ze
financieren.

Zwakten
•
•
•

Kansen
•

•
•

•

We zouden onze
ontwikkelingsaanpak verder kunnen
ontwikkelen om meer steun van
bedrijven te ontvangen.
Het verkopen van beeldjes als
relatiegeschenken van bedrijven.
Een nieuwe medewerker aantrekken
voor de verkoop van beelden en
communicatie.
Onze betrokkenheid bij scholen
intensiveren.

Ontoereikende financiële buffer voor
structurele kosten.
De organisatie is klein en trekt
daardoor minder aandacht.
Geen direct verkooppunt voor de
beelden.

Bedreigingen
•
•
•

De economische crisis.
Groei in de omvang van de
organisatie.
Concurrentie met andere, grotere
organisaties.

De komende jaren zal het een belangrijke uitdaging zijn om een financiële buffer
op te bouwen om de voorziene structurele kosten in Nederland en Burkina Faso op
te vangen.
We verwachten dat het niet moeilijk zal zijn om de financiering rond te krijgen voor
projecten die zich bewezen hebben.

.
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6 Communicatie
•

6.1

Visie en aanpak

Stichting A.S.A.P. vindt transparante berichtgeving over haar activiteiten aan
belanghebbenden bijzonder belangrijk. We denken zelfs dat dit een van onze
succesfactoren is. Daarom communiceren we regelmatig over ons werk.
A.S.A.P. onderscheidt als externe belanghebbenden de volgende categorieën:
• bestaande en potentiële particuliere donateurs
• bedrijfssponsors
• vrijwilligers
• subsidieverleners
• samenwerkende organisaties
• overheidsinstellingen in Burkina Faso

6.1.1

Inhoud en kwaliteit van de communicatie

Stichting A.S.A.P. wil een directe relatie aanbrengen tussen de donoren en
degenen waarvoor een project wordt uitgevoerd. We proberen donoren real time
te informeren over de stand van zaken met betrekking tot ‘hun’ projecten. Ook de
manier waarop je communiceert is belangrijk en de stichting zorgt er voor dat het
gebruikte communicatiekanaal aangepast is aan de wensen van de ontvangers.
Over het algemeen is men tevreden met de frequentie, inhoud en manier van
communiceren. Zelf denken we dat er hier nog verbetering mogelijk is en daarom
is dit het komende jaar een punt van aandacht.

6.1.2

De wijze van informatieverstrekking

De kanalen waarlangs de stichting communiceert zijn:
• Onze websites www.asap-foundation.org, www.burkin-art.com,
www.opurkina.org, www.limanja.nl en www.burkinakarite.com;
• 3 nieuwsbrieven per jaar die naar 1.500 relaties worden verzonden;
• Persberichten naar de lokale media tijdens speciale gebeurtenissen of met
informatie over een bepaald project;
• Speciale rapporten ten behoeve van groepen of personen die een bepaald
project hebben gefinancierd (zoals Opurkina);
• A.S.A.P. brochures. Deze worden op alle evenementen waar A.S.A.P. aanwezig
is verspreid.
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•

Een video-opname, gemaakt voor het Limanja feest over A.S.A.P. Deze is
beschikbaar op onze website en voor sponsors;
Een wekelijks bulletin met informatie over onze activiteiten in de dorpen in
Burkina Faso. Steeds als het Nederlandse management in Burkina Faso is wordt
dit bulletin per e-mail verzonden aan zo’n 100 mensen die nauw betrokken zijn
bij de organisatie. Iedereen die geïnteresseerd is om een dergelijk verslag te
ontvangen kan zich aanmelden via info@asap-foundation.org.

Door het verspreiden van algemene informatie via de media bereiken we nieuwe
sponsors en houden we bestaande relaties op de hoogte. Naast de hierboven
genoemde informatie, die veelal op een –bekende- doelgroep is gericht,
verspreiden we ook algemene informatie over ons werk, meestal langs
elektronische weg, zoals de websites, youtube, facebook en Blogs.
6.1.2.1

Contacten met het bedrijfsleven

Op dit moment is het contact met het bedrijfsleven zeer beperkt. We zullen deze
relatie versterken zodra we bedrijven een praktisch en aantrekkelijk model van
samenwerking kunnen aanbieden. We zullen in ieder geval de marketing
activiteiten rond de verkoop van beelden aan bedrijven opvoeren.
6.1.2.2

Vrijwilligers

Sinds haar oprichting heeft Stichting A.S.A.P. uitsluitend met vrijwilligers gewerkt.
Vrijwilligers hebben verschillende motieven om de Stichting te steunen. Het zijn
• vrienden, kennissen en familie van mensen die op een of andere manier al bij
de stichting zijn betrokken (bijvoorbeeld als bestuurslid);
• gepensioneerden die een deel van hun tijd willen spenderen aan een goed
doel;
• mensen die een relatie hebben met Burkina Faso door vrienden of bekenden
of een reis naar het land;
• mensen die zich aangetrokken voelen tot kunst en helpen in galerie Burkin’art;
• mensen die zich aangetrokken voelen tot de aanpak en de doelstellingen van
Stichting A.S.A.P.
Vrijwilligers ontvangen 3 nieuwsbrieven per jaar. Bovendien wordt er, als onze
voorzitter in Burkina Faso is, wekelijks een email via internet verstuurd, om
iedereen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen aldaar.

Wij vinden dat vrijwilligers gemotiveerd moeten worden door de doelstellingen en
de resultaten van de Stichting en niet door de hoogte van een eventuele
compensatie. Een duidelijke communicatie over de projecten en de dorpen en
transparantie over de behaalde resultaten leveren een belangrijke bijdrage aan
deze hoge motivatie.

6.2

Resultaten over 2008

De website van de Stichting A.S.A.P. is sinds haar oprichting meer dan 400.000 keer
bezocht. De site is in 2008 meer dan 35.000 keer bezocht. In een willekeurige
maand zijn er 2.900 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 950 unieke
bezoekers, Burkinakarité 400 en die van Opurkina 50.
We hebben één persbericht uitgestuurd over het Zonta project. Er zijn 3
nieuwsberichten naar de leden verstuurd. Er zijn dit jaar 16 wekelijkse bulletins
verstuurd (via email) met details over de dagelijkse gang van zaken in Burkina Faso.
Voor een aantal sponsors is een specifieke rapportage gemaakt zoals voor
Opurkina, het kunstmestfonds, kleuterscholen, de activiteiten die we voor Impulsis
gedaan hebben, het beurzenprogramma en ieder bouwproject in 2008.

De kwaliteit van de nieuwsbrieven is hoog en de terugkoppeling die we hierop
ontvangen is erg positief.
We vinden het nodig om jaarlijks een evenement te organiseren om ook fysiek in
contact te blijven met onze leden.
De communicatie met belanghebbenden verloopt goed. Vooral de concrete
rapportages over de uitgevoerde projecten wordt zeer gewaardeerd, net als het
jaarverslag.
De kwaliteit van de communicatie met belanghebbenden wordt beoordeeld aan
de hand van de terugkoppeling die we vooral van particuliere donateurs krijgen en
van bezoekers aan onze websites. Over het algemeen is men zeer tevreden over de
kwaliteit en de snelheid van onze communicatie. Een aandachtspunt voor 2009 en
daarna is om de website een facelift te geven waardoor informatie beter
toegankelijk wordt. Ook denken we aan het opnemen van filmpjes. Het
elektronisch beschikbaar stellen van het jaarverslag via de website wordt erg op
prijs gesteld.

Ons jaarverslag is naar de belangrijkste sponsoren gestuurd en is ook verspreid
onder degenen die er expliciet om vroegen. Om kosten en papier te besparen is
het jaarverslag ook voor een ieder te downloaden van de website.

6.3

Evaluatie

Onze website geeft een goed beeld van de stichting. Het bijhouden en actualiseren
van de informatie kan echter veel beter. Door meer tijd en aandacht aan het
onderhoud van de website te besteden zal de kwaliteit en de actualiteit van de
communicatie verbeteren.
Het aantal persberichten is te laag, vergeleken met voorgaande jaren.
Persberichten zijn een eenvoudig en tegelijkertijd belangrijk communicatiekanaal
buiten de kring van leden en vormen ook een bron van fondswerving.
We maken nog onvoldoende gebruik van internet als communicatiemiddel. Het
publiceren van foto’s en/of video’s helpt beter dan het geschreven woord om de
wereld te informeren hoe het er voor staat met de stichting en onze projecten.
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6.4

Vooruitblik

Doordat we in 2009 een functionaris gaan aantrekken voor PR & marketing
verwachten we dat de communicatie met belanghebbenden verder zal verbeteren.
De eerste aandacht gaat uit naar het vernieuwen en beter onderhouden van de
website. We zullen via de site meer informatie beschikbaar stellen, vooral ook
rapportages, foto’s en video’s. Daarnaast zullen we werken aan de vergroting van
onze bekendheid via de beeldenverkoop en evenementen, met name op scholen.
Ook is een 2e Limanja evenement voorzien, wat onze bekendheid ten goede komt
en een middel is om in dialoog te blijven met sponsors.

6.5

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.

Ideeën of klachten

We moedigen alle belanghebbenden bij de stichting aan om een bijdrage te
leveren aan haar ontwikkeling door opmerkingen, ideeën, wensen en klachten te
uiten. Al deze terugkoppelingen worden onmiddellijk in behandeling genomen en
opgevolgd. Eventuele maatregelen worden zo snel mogelijk genomen. U kunt de
klachtenprocedure van Stichting A.S.A.P. vinden op de website www.asapfoundation.org.
De meest eenvoudige weg om ideeën of klachten te communiceren is via het
mailform op de website (www.asap-foundation.org) of door contact op te nemen
via het volgende adres
Association for Small African Projects
Brinklaan 7b
1404 EP BUSSUM
Tel: 035-6952878
In 2008, hebben we geen klachten ontvangen, noch in 2007.
We hebben wel ideeën en suggesties ontvangen van verschillende bronnen zoals
sponsors, vrijwilligers en andere organisaties. Deze adviezen hadden voornamelijk
betrekking op de uitvoering van onze sponsoracties en ons werk in de dorpen. We
danken iedereen uit ons formele en informele netwerk voor hun vaak goede
ideeën en suggesties die we dan ook met plezier ter harte hebben genomen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met relatiegeschenken
Vaak geven bedrijven aan het eind van het jaar relatiegeschenken aan hun
klanten en andere contacten. Met deze geste kan een bedrijf z’n dank koppelen
aan z’n maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Stichting A.S.A.P. heeft bedrijven geholpen om op deze verantwoorde wijze hun
relaties te bedanken met handgemaakte beelden uit Burkina Faso.
De voordelen hiervan zijn onder andere:
• Waardering van klanten en relaties: De beelden zijn mooi en origineel.
• Tevreden bedrijven, doordat ze hun sociale verantwoordelijkheid inhoud
kunnen geven met mooie, niet al te dure cadeaus.
• Een verkoopstijging voor de artiesten die de beeldjes maken.

6.6

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
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• Dankbare dorpelingen omdat hun projecten uitgevoerd kunnen worden
met de opbrengst van de beelden.
• Stichting A.S.A.P. verzorgt de koppeling tussen de betrokkenen.

7 Beleidsplan
In onze jaarverslagen hebben we u op de hoogte gesteld van het reilen en zeilen
van onze stichting en heeft u kennis kunnen nemen van onze toekomstplannen.
Hier volgt een samenvatting van hoe wij de toekomst zien.
Visie, missie
Er staan geen veranderingen op stapel in onze missie en visie.
Organisatie
In Nederland richten we ons vooral op het versterken van de continuïteit van de
organisatie en het verder uitontwikkelen van de structuur van de stichting door het
in het leven roepen van een Raad van Toezicht naast de Raad van Bestuur, terwijl
het bestuur zich actiever zal bemoeien met de activiteiten van de stichting. We
zullen voor het eerst personeel aannemen om een professionaliseringsslag te
doorlopen. Ook levert dit een bijdrage aan de continuïteit.
In Burkina Faso zullen we werken aan een zelfde ontwikkeling zodat de lokale
organisatie meer verantwoordelijkheid draagt en onafhankelijker functioneert. We
zullen ook relaties leggen met andere lokale private en overheidsorganisaties die
ons kunnen helpen bij het uitvoeren van bepaalde projecten.
Om de communicatie binnen onze organisatie verder te stroomlijnen zal een
nieuw computersysteem worden geïmplementeerd en zullen de
documentatieregels gestandaardiseerd worden.
Projecten
Vooruitblik op de inkomsten, benodigd voor projecten
Welke projecten we uitvoeren wordt bepaald door de ontwikkeling van de dorpen
ten opzichte van de (millennium) doelstellingen. Het budget voor 2009 is de basis
voor onze inschatting van de behoefte voor de daarop volgende jaren.

Fondsen voor projecten

2009
€ 394.950

2010
€ 414.698

2011
€ 435.432

Vooruitblik op de implementatiekosten
Ons streven is om de implementatiekosten niet structureel te laten stijgen.

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten in Nederland
Uitvoeringskosten in Burkina Faso
Totale uitvoeringskosten
% van fondsen besteed aan
uitvoering

2009
€ 7.568
€ 38.382
€ 45.950
10,4%

2010
€ 8.273
€ 40.301
€ 48.574
10,5%

2011
€ 8.573
€ 42.316
€ 50.889
10,5%

Fondswerving
De voornaamste doelen van onze fondswerving zijn:
• Handhaven van de steun die we van grote organisaties ontvangen door
uitstekende communicatie en resultaten;
• Het laten stijgen van de bijdrage van particulieren en scholen door meer
activiteiten en contacten;
• Een toename van de bijdrage die afkomstig is van de verkoop van beelden
door op meer plekken aanwezig te zijn (markten / tentoonstellingen) en de
zakelijke markt verder te ontwikkelen. Een deel van deze opbrengst zal worden
gebruikt voor het opbouwen van reserves voor de stichting;
• Het aanhalen van contacten en aangaan van samenwerking met andere NGO’s
in Nederland om toegang te krijgen tot fondsen waar we nu – door onze
omvang - niet voor in aanmerking komen;
• Op zoek gaan naar andere organisaties in Europa die onze projecten willen
financieren.
Vooruitblik baten/kosten
Eigen Fondsenwerving
Donaties in Natura
Totaal
Kosten van fondsenwerving
Als percentage van eigen
fondsen
Subsidies
Kosten van subsidies
Netto bijdrage Burkin’art
Totaal beschikbaar voor
doelstelling

2009
€ 354.339
€ 30.000
€ 384.339
€ 16.690
4,34%

2010
€ 353.298
€ 30.000
€ 383.298
€ 18.820
4,91%

2011
€ 363.048
€ 30.000
€ 393.048
€ 19.720
5,02%

€ 63.625
€ 7.505
€ 9.563
€ 433.332

€ 95.000
€ 8.220
€ 12.013
€ 463.271

€ 105.000
€ 8.520
€ 16.513
€ 486.321
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Communicatie
Door het aantrekken van een PR persoon willen we onze communicatie
professionaliseren en ervoor zorgen dat alle documenten en websites bijgewerkt
zijn.
Het internet en de nieuwsbrieven zijn de voornaamste vorm van communicatie
met onze leden. De kwaliteit hiervan bepaalt in hoge mate de effectiviteit van onze
communicatie.
Omdat we het belangrijk vinden minimaal één keer per jaar contact te hebben met
onze leden, zal jaarlijks een evenement worden georganiseerd.
Financiële verantwoording
Onze middellange termijn doelstellingen zijn:
1- Het koppelen van onze microkredieten aan een officiële financiële instantie
2- Het loskoppelen van onze organisatie in Burkina Faso van die in Nederland,
met handhaving van dezelfde administratie en structuur.
3- Zeker stellen dat we blijven voldoen aan de criteria van het CBF en het ANBI.
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8 Verantwoordingsverklaring
Het CBF heeft de eisen voor de houders van zijn keurmerk uitgebreid en aangepast.
Vanaf 1 juli 2008 is het nieuwe Reglement van het CBF-Keur van kracht. Het CBF
toetst voortaan jaarlijks het jaarverslag en de Verantwoordingsverklaring over de
principes van goed bestuur.
Het jaarverslag van Stichting A.S.A.P. is overeenkomstig de ‘Richtlijn 650
Fondsenwervende Instellingen’ opgesteld. We hebben hierbij speciaal aandacht
besteed aan de elementen beleid, communicatie, waarborgen van kwaliteit van de
organisatie en besteding van middelen in relatie tot de doelstellingen.
In deze Verantwoordingsverklaring legt het Bestuur verantwoording af over drie
principes:
1.
2.
3.

Onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren;
Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen;
Optimaliseer de omgang met belanghebbenden.

Besturen, toezicht houden en uitvoeren
Zie hoofdstuk 3 voor een uitgebreide beschrijving van de organisatie van de
stichting. Het bestuur van de Stichting A.S.A.P. is onafhankelijk en onbezoldigd en
bestond in 2008 uit 7 natuurlijke personen, die voor maximaal 5 jaar benoemd zijn.
Alle leden zijn zeer betrokken bij de organisatie en zetten hun ervaring en kennis
belangeloos in. Daarnaast zijn zij actief bij evenementen en het uitvoeren van
bepaalde taken , zoals het extern vertegenwoordigen van de organisatie, het
opstellen van het jaarverslag, helpen met verhuizen en dergelijke.
Het bestuur maakt een meerjaren beleidsplan waaraan financiële
meerjarenramingen zijn gekoppeld. Een analyse van de kansen en bedreigingen en
de evaluatie van de uitvoering zijn hierbij belangrijke inputs.
Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 treedt het voltallige bestuur in 2009 af, om de
nieuwe structuur, met een aparte Raad van Toezicht en Raad van Bestuur mogelijk
te maken. Hierdoor wordt beoogd de transparantie verder te bevorderen door een
scheiding van toezicht, bestuur en uitvoering. Alle leden zijn verkiesbaar voor
nieuwe functies, maar er wordt tevens naar nieuwe leden gezocht met
competenties op de terreinen communicatie; financieel beheer en planning &
contol. Met de nieuwe structuur zullen ook nieuwe statuten worden opgesteld,
waarbij in overleg wordt getreden met het CBF.

Besteding van de middelen
Voor inzicht in het toezicht op de bestedingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3,
in het bijzonder de paragraaf ‘Interne controle’. De besteding van de middelen
vindt plaats volgens het jaarplan, dat gebaseerd is op het meerjarenplan. Eventuele
afwijkingen van het jaarplan en dus van de begroting, worden door een
bestuursbesluit gedekt. Het bestuur en het management zijn erg kostenbewust.
Onze lage kosten van fondswerving in relatie tot de baten illustreren deze houding.
Grote uitgaven worden altijd – na een zorgvuldig selectieproces - aan minimaal 2
partijen aanbesteed om tot een beste prijs / kwaliteitverhouding te komen. Om de
stabiliteit van de beschikbare middelen te verhogen zal gewerkt worden aan het
opbouwen van een bescheiden reserve.

Omgang met belanghebbenden
Zie hoofdstuk 6 voor een uitgebreid overzicht van onze communicatie met
belanghebbenden. Door regelmatig te communiceren proberen we
bewustwording en draagvlak te creëren voor onze doelstellingen en activiteiten.
Zoals moge blijken uit het genoemde hoofdstuk, richten wij ons niet alleen op het
uitdragen van onze eigen boodschap, maar staan wij open voor ideeën, wensen,
vragen en klachten. We zijn voortdurend in overleg met collega–instellingen en
donateurs om –gebruik makend van hun inzichten en ervaringen – het
functioneren van onze organisatie naar een hoger plan te brengen.
Bestuur Stichting A.S.A.P.
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9.2

9 Jaarrekening 2008

Categoriale exploitatierekening 2008

9.2.1

9.1

Fondsenwerving
2008
Realisatie
€

Vermogensopstelling per 31 december 2008

(na voorgestelde resultaatbestemming)

31 december 2008

ACTIVA
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa

82.562
37.141

31 december 2007

70.982
3.403
113.850

62.393
26.404
665
50.976

188.235

78.045

307.938

140.438

PASSIVA
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves

Kortlopende schulden
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2007
Realisatie
€

307.041
217.666
524.707

234.559
92.000
326.559

301.981
75.899
377.880

74.747
187.294
48.629
16.969
327.640

66.713
167.163
43.402
15.145
292.423

54.240
252.361
36.802
27.949
371.352

10.870
5.777
14.875
31.521

19.285
5.815
9.035
34.135

9.854
5.362
14.063
29.279

Som der Lasten

0
359.162

0
326.559

0
400.632

Resultaat

165.545

0

-22.752

62.393
119.703

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Baten
Baten eigen fondsenwerving
Overige baten
Som der Baten

2008
Begroting
€

19.000
164.324
109.710

Lasten:
Besteed aan de doelstellingen
structurele projecten
infrastructurele projecten
economische projecten
opleiding/coaching
Werving Baten
kosten eigen fondsenwerving
kosten werving subsidies
kosten werving overige baten
Beheer en Administratie
kosten in Nederland
kosten in Burkina Fasso

0
0
127.509
293.034

127.509

14.904

12.929

307.938

140.438

Onttrekking aan:
overige reserves
toegevoegd aan:
bestemmingsreseve lunchprogramma
bestemmingsreseve kunstmestproject
bestemmingsreserve studiebeurs
bestemmingsreserve development center bobo
continuïteitsreserve
overige reserves

22.752
7.096
90.786
37.835
28.607
19.000
-17.779

9.3
9.3.1

Toelichting op de vermogensopstelling per 31 december 2008
Waarderingsgrondslagen

Algemeen
De jaarrekening is conform de Richtlijn Fondsenwervende instellingen ingericht en opgesteld. Alle bedragen zijn in gehele euro's.
Alle transacties in CFA zijn omgerekend tegen een vaste wisselkoers .
Er is derhalve geen sprake van valuta resultaten.
In 2008 is op grond van de nieuwe richtlijn en de meest recente briefwisseling met het
CBF een stelselwijziging toegepast. Dit heeft erin geresulteerd dat de continuïteitsreserve
en het fonds activa doelstelling nu zijn gepresenteerd als "overige reserves".
In het verslagjaar is het interne registratiesysteem niet ingericht op aparte verwerking van de
kosten beheer en administratie. Vandaar dat hier ook geen nadere toerekening heeft plaats
gevonden.

Liquide middelen en kortlopende schulden
Liquide middelen en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
grondslagen voor resultaatbepaling
Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten
slechts zijn genomen indien en voor zover deze in het boekjaar zijn
verwezenlijkt en dat met lasten is rekening gehouden die hun oorsprong
vinden voor het einde van het boekjaar.
De toerekening van de kosten in Nederland naar categorie geschiedt op
basis van een gedetailleerde schatting per kostensoort.

Waarderingsgrondslagen voor de vermogensopstelling
Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen micro kredieten worden gewaardeerd
op basis van historisiche kostprijs onder aftrek van de reeds gepleegde aflossingen.
Indien er drie jaar geen reguliere aflossing op micro kredieten heeft plaatsgevonden wordt de
betreffende lening in zijn geheel voorzien.
Materiële vasta activa
Materiële vasta activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Afschrijving vindt
plaats na in gebruikneming op basis van de te verwachten levensduur.
Voorraden
De voorraden beelden worden gewaardeerd op basis van historische kostprijs onder aftrek
van een voorziening voor incourantheid.
De voorraden mais worden gewaardeerd op marktwaarde per balansdatum, onder aftrek van
een voorziening voor incourantheid.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
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9.3.2

Toelichting op de afzonderlijke posten van de
vermogensopstelling
financieel

2008
€

2007
€

micro kredieten
Boekwaarde per 1 januari
62.393
62.393
81.591
bij: verstrekte leningen
53.840
53.840
38.706
bij: bijgeschreven renten
3.630
3.630
af: aflossingen inclusief rente
37.594
37.594
38.866
af: bijzondere afboekingen
-293
-293
19.038
Boekwaarde per 31 december
82.562
82.562
62.393
Vanaf 1999 verstrekt de stichting leningen aan boeren- en vrouwen associaties in Burkina
Faso. Deze leningen hebben een actieve stimulering van plaatselijke initiatieve tot doel.
Er wordt een marktconforme rente in rekening gebracht die weer ten goed komt aan nieuw
te verstrekken kredieten.
Bijzondere afboekingen betreffen leningen die in voorgaande jaren waren afgeboekt omdat
door economische problemen het onmogelijk was deze terug te betalen, maar waar toch
nog aflossing op heeft plaatsgevonden (voornamelijk 2000 en 2001 leningen).
Materiële vaste activa
Onderhanden werk
37.141
Dit betreft de investering in development centre Bobo. Naar verwachting wordt dit centre
in 2009 opgeleverd.
Voorraden
bronzen beeldjes
Voorraden Mais in Burkina Fasso

28.947
26.404
42.035
70.982
26.404
Een belangrijke bron van inkomsten houdt verband met de verkoop van kunst van plaatselijke
kunstenaars uit Burkina Fasso. De hiermee verkregen middelen worden weer aangewend
voor plaatselijke projecten. Daarnaast ontvangen de betreffende kunstenaars hieruit inkomsten.
In het kader van een project waabij de boeren in Burkina Fasso, zaaigoed en mest ter beschikking krijgen en dit terugbetalen door het afstaan van een deel van de oogst zijn er
in totaal in 2008 2503 zakken mais ontvangen en in de voorraad opgenomen.
Vorderingen en overlopende activa
waarborgsom
bankgarantie huur kantoor
debiteuren

95
3.308
3.403
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95
570
665

Liquide middelen
Rabobank
Rabobank rendementsrekening/vaste termijnrekening
banken in Burkina Fasso
kasgeld in Burkina Fasso

15.554
85.000
11.929
1.367
113.850

22.029
3.780
22.578
2.589
50.976

2008
€

2007
€

Continuïteitsreserve
Vermogen per aanvang boekjaar
0
toevoeging
19.000
Vermogen per 31 december
19.000
0
De noodzakelijke continuïteitsreserve is bepaald op de in totaal in nederland voor het komend
jaar aangegane verplichtingen. (huur, salaris en overigen) en betreft een totaalbedrag van
35.000 euro. Deze reserve zal in twee jaren worden opgebouwd.
Bestemmingsreserve
lunchprogramma
stand per 1 januari
mutatie in verslagjaar
Stand per 31december

0
7.096
7.096

0
0
0

kunstmest
stand per 1 januari
mutatie in verslagjaar
Stand per 31december

0
90.786
90.786

0
0
0

studiebeurs
stand per 1 januari
mutatie in verslagjaar
Stand per 31december

0
37.835
37.835

0
0
0

development center Bobo
stand per 1 januari
mutatie in verslagjaar
Stand per 31december

0
28.607
28.607

0
0
0

totaal bestemmingsreserves
stand per 1 januari
mutatie in verslagjaar
Stand per 31december

0
164.324
164.324

0
0
0

overige reserves
Vermogen per aanvang boekjaar
Resultaat boekjaar
Vermogen per 31 december

127.509
-17.799
109.710

150.261
-22.752
127.509

Kortlopende schulden
te betalen accountantskosten
te betalen huisvestingskosten
omzetbelasting
vooruitontvangen voor projecten 2009
te betalen overige kosten

3.625
2.593
4.976
3.710
14.904

2.425
4.136
3.700
2.668
12.929
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9.4
9.4.1

9.4.2

Toelichting op de exploitatierekening

Toelichting per kostensoort

Toelichting fondsenwerving
2008
2008
2007
Realisatie Begroting Realisatie
€
€
€

Baten eigen fondsenwerving
lunchprogramma
ontvangsten voor projecten
overige donaties en giften
donaties in natura

19.939
211.272
33.403
42.427
307.041

22.000
182.559
30.000
234.559

18.638
264.565
18.778
301.981

donaties in natura
De donaties in natura betreffen door childslife verstrekte meubelen, medische
artikelen en kleding in Burkina Fasso ten behoeve van projecten van A.S.A.P.

overige baten
donaties van gesubsidieerde instellingen
120.307
opbrengst uit kunstmestproject (maisvoorr) 42.035
marge verkoop burkinart
51.221
rente opbrengsten
4.103
217.666
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73.000

42.851

19.000

33.048

92.000

75.899

Huur
Overige huisvestingskosten
Portikosten
Telefoon/fax- en internetkosten
Reclame en advertenties
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten
Overige bestuurskosten
Kantoorkosten
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Accountantskosten
Consulting kosten
Bankkosten
Overige kosten
Salariskosten (in Burkina Fasso)

In Nederland
In Burkinafasso

2008
2008
2007
Realisatie Begroting Realisatie
€
€
€
18.795
20.000 17.217
115
500
60
2.067
2.100
1.906
1.813
3.032
1.978
2.500
684
7.994
8.315
8.571
998
118
815
1.527
359
9.256
3.666
4.959
1.123
1.320
1.778
667
1.363
677
6.269
5.600
5.306
1.340
763
3.045
1.240
1.200
2.052
3.817
4.623
23.113
13.740
9.076
75.605
69.443
62.409
36.907
38.698
75.605

39.519
29.924
69.443

35.274
27.135
62.409

9.4.3

Toelichting projectlasten

9.5
2008
2008
2007
Realisatie Begroting Realisatie
€
€
€

Structurele projecten
directe kosten
uitvoeringskosten in nederland
uitvoeringskosten ter plaatse

Infrastructurele projecten
directe kosten
uitvoeringskosten in nederland
uitvoeringskosten ter plaatse

Economische projecten
directe kosten
uitvoeringskosten in nederland
uitvoeringskosten ter plaatse

Opleiding /coaching
directe kosten
uitvoeringskosten in nederland
uitvoeringskosten ter plaatse

Totaal projecten
directe kosten
uitvoeringskosten in nederland
uitvoeringskosten ter plaatse

64.690
1.229
8.828
74.747

76.500
1.228
-11.015
66.713

49.402
875
3.963
54.240

162.094
3.079
22.122
187.294

218.059
3.078
-53.974
167.164

229.848
4.073
18.440
252.361

42.086
799
5.744
48.629

8.000
799
34.603
43.402

33.519
594
2.689
36.802

14.686
279
2.004
16.969

24.000
279
-9.134
15.145

25.456
451
2.042
27.949

283.556
5.386
38.698
327.640

326.559
5.385
-39.520
292.424

338.225
5.993
27.134
371.352

Verschillenanalyse

Reserves en fondsen
In het kader van de nieuwe verslaggevingsrichtlijnen zijn het besteedbaar en vastgelegd
vermogen omgezet in overige reserves in de balans 2007. Voor 2008 is er toegevoegd aan
de continuïteitsreserve, enkele bestemmingsreserves en het restant in overige reserves.
Per saldo bedraagt de toevoeging € 165.545,-.
baten eigen fondsenwerving
De baten eigen fondsenwerving zijn fors hoger dan geraamd. De stichting was vooral succesvol
bij het vergaren van ontvangsten voor specifieke projecten en overige donaties.
Daarnaast is er een fors bedrag in natura geschonken wat niet was geraamd.
Overige baten
De overige baten zijn hoger dan geraamd vanwege de niet geraamde opbrengst uit het
kunsrmestproject en meevallende verkoopobrengsten Burkinart. Daartegenover staat een
terugval van de subsidies.
Uitvoeringskosten
Bewust heeft A.S.A.P. gekozen voor een beperkte organisatie in Nederland en een
omvangrijker organisatie in Burkina Fasso. De organisatie in Burkina Faso houdt zich bezig
met de distributie van de in Nederland verkregen gelden. De uitvoeringskosten zijn per saldo
per saldo nagenoeg conform begroting.
Totaal besteed aan de doelstelling
Er is per saldo ongeveer € 30.000 meer besteed aan de doelstelling dan begroot.
Gegeven de voeding aan bestemmingsreserve is de verwachting dat volgend jaar fors hoger
wordt uitgegeven aan de diverse projecten.
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9.6

100%

Kostenverdeling

23%

Verdeling kosten in Nederland naar:

15%

5%

Totaal in

Waarvan

Waarvan

Fondswrv.

jaarrekening

in nederland

in BF

donation

18.795

18.795

-

5.639

9.398

2.819

940

214

537

139

115

77

38

23

39

12

4

1

2

1

0

Portikosten

2.067

1.849

218

647

832

92

277

63

159

41

14

Telefoon/fax- en internetkosten

1.813

1.033

780

155

155

155

568

130

325

84

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.994

-

7.994

-

-

-

-

-

-

-

-

998

-

-

-

-

-

-

-

-

371

444

93

93

93

93

21

53

14

5

Huur
Overige huisvestingskosten

Reclame en advertenties
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten

998

Overige bestuurskosten

815

Burkinart

57%

Verdeling Uitvoeringskosten in Nederland naar:

Fondswwrv.

uitvoering

structurele

infrastr

economische

opleiding/

subsidies

in nl

projceten

projecten

projecten

coaching

49

Kantoorkosten

9.256

6.057

3.199

1.817

2.120

303

1.817

415

1.039

270

94

Contributies en abonnementen

1.123

1.121

2

280

280

280

280

64

160

42

15

667

385

282

193

135

-

58

13

33

9

3

Accountantskosten

6.269

6.269

-

1.881

1.254

1.881

1.254

286

717

186

65

Consulting kosten

1.340

-

1.340

-

-

-

-

-

-

-

-

Bankkosten

1.240

950

290

143

570

143

95

22

54

14

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.113

-

23.113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.229

3.079

799

279

Verzekeringen

Overige uitvoeringskosten
Salaris ( Burkina Faso)

Totaal

75.605

36.907

23%

100%

38.698

57%

10.870

15%

14.875

5%

Verdeling Uitvoeringskosten in Burkina Faso naar:

Huur
Overige huisvestingskosten

kosten

structurele

infrastr

economische

opleiding/

in BF

projceten

projecten

projecten

coaching

-

-

-

-

-

38

9

22

6

2

Portikosten

218

50

125

32

11

Telefoon/fax- en internetkosten

780

178

446

116

40

-

-

-

-

-

7.994

1.824

4.570

1.186

414

Representatiekosten

998

228

571

148
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Overige bestuurskosten

444

101

254

66

23

3.199

730

1.829

475

166

Reclame en advertenties
Reis- en verblijfkosten

Kantoorkosten
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Accountantskosten
Consulting kosten
Bankkosten
Overige uitvoeringskosten
Salaris ( Burkina Faso)

Totaal

2

0

1

0

0

282

64

161

42

15

-

-

-

-

-

1.340

306

766

199

69

290

66

166

43

15

-

-

-

-

-

23.113

5.273

13.212

3.430

1.197

8.828

22.122

38.698
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5.744

2.004

5.777

5.386

9.7

Accountantsverklaring
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Bijlagen

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,
Toungana en Mogobasso. Burkinakarité heeft twee
hoofddoelstellingen:

Speciale projecten
Stichting A.S.A.P. heeft 3 speciale projecten opgezet die een ander karakter hebben
dan de gewone activiteiten van de stichting. Deze projecten zijn
Burkinakarité
Opurkina
Kunstmestfonds

De projecten worden hierna uitgelegd.

1.

Het verschuiven van de winstmarge die normaal bij de tussenhandel blijft
hangen, naar de vrouwen die de karité boter produceren.
2. 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
producten en bevolkingsgroepen. Om deze doelstellingen te realiseren moet de
verkoopaanpak van de vrouwen gereorganiseerd worden zodat ze directer
toegang hebben tot de exportmarkt.
H u id ig e p r o d u k t ie - k e t e n
VVrorou uwwd do orprp1 1

V ro u w d o rp 3
V ro u w d o rp 3
VVrorou uwwd do orprp4 4

KKleleinin
e eh ha an n
d de elalaa ar r

G ro t e re h a n d e la a r
G ro t e r e h a n d e la a r

C o s m e tic a b e d rijv e n
C o s m e tic a b e d rijv e n

€ 90,00

V ro u w d o rp 3
V ro u w d o rp 3

K le in e h a n d e la a r
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€ 1,00

V ro u w e n a s s o c ia t ie 1
V ro u w e n a s s o c ia t ie 1

€ 0,80

•
•
•

Nadat Stichting A.S.A.P. voor dit idee een prijs had gewonnen tijdens de “Bid
Challenge” van 2005, hebben we vrouwen uit 5 dorpen geholpen met:
•
•
•
•

Het oprichten van Burkinakarité, de coöperatie van de 5 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.
Het identificeren en sluiten van een contract met een Europese klant

Ook is er geïnvesteerd in de training van het management van de unie.

Resultaten
Productie in kg
Aantal vrouwen betrokken bij de productie
Kilo geproduceerd per vrouw
Netto prijs per kilo
Gemiddelde opbrengst per vrouw
* schatting. 15.500 kg is nog niet verkocht.

2006
18.000
312
58
€ 0,76
€ 44

2007
7.500
288
26
€ 0,97
€ 25

2008
36.200
579
63
€ 0,91*
€ 57*

In 2006 is de boter aan een Nederlandse klant verkocht. In 2007 is de opbrengst
verkocht aan een andere lokale productie unie, die behoefte had aan extra volume
om aan haar levering te kunnen voldoen. In 2008 is 20 ton verkocht aan Jan Dekker
B.V. (Nederlandse klant) en de resterende 15.500 kg willen we in 2009 verkopen
aan een Duitse klant.
Voor de oprichting van de associatie hadden we ingeschat dat de opbrengst € 5
per vrouw zou zijn. Dank zij een veel hoger volume en hoge kwaliteit is dit bedrag
in 2008 elf keer zo hoog !

Evaluatie
Organisatie
Het opleidingsniveau van de vrouwen is nogal laag. De taken die ze zelf kunnen
uitvoeren hebben vooral betrekking op productie, kwaliteitscontrole en de
coördinatie binnen het dorp.
De logistiek voor het filteren, het vinden van klanten en de financiële processen
liggen nog ver buiten hun bereik. Stichting A.S.A.P. is voorlopig nog volop
betrokken bij de uitvoering van deze taken.

Productie
De productie is sterk afhankelijk van
• de beschikbaarheid van noten;
• de druk van lokale handelaren die shea noten willen opkopen;
• de samenwerking binnen de coöperatie.

Prijs
De populariteit van sheaboter in de cosmetische industrie neemt de laatste jaren
toe. Nadat er eerst sprake was van een tekort en bijgevolg een prijsstijging is het
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volume sheaboter op de wereldmarkt toegenomen en hebben we een prijsdaling
gezien in 2008. Deze prijsdaling zet naar verwachting ook in 2009 door. Twee
belangrijke factoren die de prijs sterk beïnvloeden zijn de kwaliteit van de boter en
tijdige levering.
Het bedrijf Jan Dekker in Nederland heeft in 2008 een deel van de oogst
afgenomen tegen een zeer eerlijke prijs. Zij vinden het belangrijk om de
vrouwenassociatie te stimuleren om een hoge kwaliteit sheaboter te leveren op zie
duurzaam geproduceerd is. Zij waarderen de hoge kwaliteit van het product.
Op dit moment weten de vrouwen nog niet hoeveel zij zullen ontvangen voor hun
werk, omdat nog niet alle boter verkocht is, en ook niet wanneer zij betaald zullen
krijgen. Zij voelen zich hier oncomfortabel bij.
Financieel gezien verloopt het project bijzonder goed. Het levert de mensen in de
vijf betrokken dorpen € 33.000 op.

Vooruitblik
Organisatie
Om meer verantwoordelijkheid over te dragen aan Burkinakarité, moeten we een
nieuwe aanpak kiezen. We willen een productiecentrum oprichten (“maison du
karite”), waardoor de associatie een manager moet aannemen, die een aantal
verantwoordelijkheden van de stichting kan overnemen.
We denken ook aan een nieuwe structuur binnen de associatie, waarbij sommige
vrouwen noten verzamelen en anderen de boter produceren met machines. Dan
kan er ook een basisprijs worden afgesproken voor de noten en een betaalschema,
ervan uitgaande dat de coöperatie over het benodigde geld beschikt.

Productie
Door de nieuwe inrichting van de organisatie zouden er meer noten verzameld
moeten kunnen worden, waardoor we beter de orders van klanten kunnen
vervullen.

Prijs
Door nauwere en langere termijn verbanden aan te gaan met sommige klanten,
kunnen we ook op termijn een faire prijs bedingen.
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Opurkina
In 2006 heeft Stichting A.S.A.P. een fonds opgericht, OPURKINA
genaamd (“opportunity Burkina”), dat leningen verstrekt aan
coöperaties van boeren in Burkina Faso. De doelstelling van het
fonds is meer zelfstandigheid voor de boeren door een
alternatief te bieden voor het verbouwen van katoen. Door het
verbouwen van granen: sorghum, millet en maïs kunnen ze op
dezelfde grond minimaal het dubbele verdienen en zijn ze niet
afhankelijk van de nationale katoenmonopolist. Met een sterke nadruk op een
duurzaam gebruik van de grond (onder andere door natuurlijke bemesting) kan
hun netto opbrengst in de komende jaren zelfs nog toenemen. Voor meer
informatie kunt u terecht op www.opurkina.org.

Uitvoering
De eerste financiering van een coöperatie van 20 boeren is uitgevoerd in het dorp
Sokourani. Dit project is gefinancierd door een lening van Nederlandse
investeerders en de Stichting A.S.A.P. en een subsidie afkomstig van de Nacht van
de Fooi / Impulsis.
Aanwending van de fondsen:
• Bouw van een silo: € 39.250 (€ 22.900 subsidies, € 16.350 lening)
• Lening om kunstmest en gecertificeerde zaden te kopen: € 13.500
• Lening om boeren ten tijde van de oogst een deel vooruit te betalen, vóór de
uiteindelijke verkoop een half jaar later: € 10.000.
• Lening voor apparatuur: € 2.300
De looptijd van de leningen bedraagt 7 jaar, tegen een jaarlijkse rente van 8%.
Stichting A.S.A.P. heeft op verschillende momenten training verzorgd en
controleert alle financiële transacties.

Resultaten
Het regenseizoen in 2007 was slecht en daarom viel de oogst tegen. In 2008 was
het regenseizoen behoorlijk goed, maar er hebben zich enkele problemen
voorgedaan tussen de boeren en sommigen hebben niet het geplande aantal
zakken aan de coöperatie geleverd.

De verkoop van de oogst van 2007 heeft pas in juni 2008 plaatsgevonden, maar de
opbrengst per zak was 40 % hoger dan wanneer verkoop in januari 2008 had
plaatsgevonden.
De terugbetaling lag dicht bij het begrote bedrag. De terugbetaling vond in
November 2008 plaats, terwijl de planning uitging van mei 2008. De reserve op de
bank is lager dan gepland, wegens de lagere overall verkoopopbrengst.

Maïsschiller
De maïskolven die van het land komen moeten
geschild worden voor ze in de zakken gaan om
verkocht te worden. Het schillen gebeurt met een
kleine machine die boeren tegen een hoge prijs
huren: 10 % van de opbrengst. Om de
ontwikkeling van de coöperatie verder te helpen,
hebben de Nederlandse investeerders besloten om
het grootste deel van de terugbetaling opnieuw uit
te lenen voor de aanschaf van zo’n maïsschiller.
Deze lening bedraagt € 2.611 met een looptijd van
3 jaar tegen 8% rente.

Evaluatie

Terugbetaling
€ 7.000

Gepland

€ 6.000

Werkelijk

€ 5.000
€ 4.000
€ 3.000
€ 2.000
€ 1.000
€0
2008

De resultaten tot nu toe zijn nogal teleurstellend. De hoeveelheid oogst die in de
silo wordt opgeslagen is veel te laag om de coöperatie van 20 boeren goed te laten
functioneren. De belangrijkste tegenvallers zijn:
•
Verkeerd idee over een coöperatie. Sommige
Aantal zakken
boeren denken nog steeds dat het alleen
in de silo
Gepland
maar een plaats is waar je tegen krediet
1.400
Werkelijk
kunstmest en zaden krijgt en dat de productie
1.200
die in de silo opgeslagen wordt alleen maar
1.000
dient ter dekking van dit krediet.
800
•
De katoenmaatschappij is helemaal niet
gelukkig met deze coöperatie en maakt het
600
leven van de coöperatieleden zuur. Velen
400
hebben broers die nog steeds katoen
200
verbouwen. In 2008 hebben sommige van die
0
broers leden van Opurkina gedwongen om
2007
2008
een deel van de kunstmest af te staan voor de
katoenplantages.
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•

Door een slecht regenseizoen zijn we in 2007 niet op een positieve manier
gestart. Sommige boeren die de zaden en mest niet konden terugbetalen
konden in 2008 geen nieuw krediet krijgen.

De positieve zaken zijn:
• De helft van de boeren is erg gemotiveerd door
het project.
• Ondanks dat er maar een klein deel van de
productie in de silo is opgeslagen, realiseren de
boeren zich dat het voordelen biedt om samen te
werken.

De coöperatie is nog steeds fragiel en heeft veel steun
nodig. In 2009 willen we

•
•
•

16
14
12
10
8
6
4

Toekomst

•
•

Actieve boeren
(van de 20 leden)

2
0
2007

2008

de financiële transacties van dichtbij blijven volgen;
de coöperatie dwingen om die boeren die niet meewerken of de coöperatie
saboteren, uit te sluiten en te vervangen door nieuwe leden;
de leden adviseren over wat ze het beste in 2009 kunnen verbouwen;
toezicht houden op het gebruik van de maïsschiller;
doorgaan met de training van de coöperatieleden.
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Voor wie ?

Kunstmestproject
Doel
Het doel van dit project is tweeledig: Zorgen dat boeren kunstmest hebben voor
het verbouwen van maïs, zodat ze ten minste iets te eten hebben en boeren leren
hoe ze het beste hun oogst kunnen verkopen en hoe ze kunnen samenwerken.

Situatie
•
•
•

Het voedsel wordt iedere dag duurder en / of er is niets te eten.
Boeren kunnen geen granen verbouwen omdat ze niet over kustmest
beschikken, want ze krijgen nergens een lening.
Boeren zijn niet gewend om samen te werken.

De gevolgen van deze situatie zijn:
• Gebrek aan voedsel. Boeren kunnen hun eigen gezin niet eens voeden. Ze
moeten hun toekomstige oogst belenen tegen erg ongunstige voorwaarden:
nu een zak graan tegen betaling van drie zakken uit de volgende oogst.
• De verkoop van kleine volumes op een ongunstig moment leidt tot lage
opbrengsten.

Dit project is voor de 9 dorpen waarin A.S.A.P. actief is. De boeren uit deze dorpen
hebben een training gevolgd over hoe ze met de kunstmest om moeten gaan.
Deze trainingen zijn gegeven door medewerkers van INERA (Institut National de
Recherche Agricole).

Afspraken tussen A.S.A.P. en de boeren
Iedere boer kan 3 zakken met 50kg kunstmest (2 keer NPK en een keer urea) krijgen
en 15kg gecertificeerde zaden. Zij moeten deze kunstmest en zaden gebruiken op
een hectare van hun velden. De betaling bestaat uit 6 zakken van 100kg maïs op
het moment van oogsten. Deze maïs zal op de markt verkocht worden. De
inkomsten uit de verkoop zullen gebruikt worden om het zelfde programma het
jaar daarna te financieren. Op deze manier loopt de boer geen risico over de
verkoopprijs van zijn oogst. Het aantal zakken mest per boer is maximaal 3 stuks.
Ieder dorp moet hulp bieden bij de logistiek van het vedelen van de mest en
zaden, het verzamelen van de oogst en het transport voor de verkoop.

Kosten
Kunstmest kost tussen € 25 en € 30 per zak van 50kg, gecertificeerde zaden kosten
€ 11,50 per 15 kg.

Verwachte resultaten

levert
levert
kunstkunstmest
mesten
enzaden
zaden

•
•
•

Boerengezin
Boerengezinvan
van
10
10personen
personen

19 zakken maïs
voedsel voor het gezin

Productie
Productievan
van
25
zakkenvan
van
25zakken
100kg
100kgmaïs
maïs

Extra oogst die niet afhankelijk is van de marktomstandigheden, maar van het
werk van de boer: een zak kunstmest kost twee zakken maïs.
De ontvangen maïs zal verkocht worden en de opbrengst helpt de boeren
ieder jaar aan kunstmest.
De ervaring voor de boeren dat samenwerken loont.

Risico analyse
De risico’s van het project zijn:
• De inkoop van kunstmest. Dit gebeurt lokaal in Bobo Dioulasso. We weten dat
het daar voor handen is en we kunnen een betere prijs bedingen dan mest die
in Europa gekocht is en daarna nog verscheept moet worden.
• Het gebruik van de mest. Zoals hiervoor al vermeld, zijn de boeren getraind
hoe zij het beste hun land kunnen cultiveren.
6 zakken maïs
naar A.S.A.P.
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•

•

In de afgelopen 5 jaar hebben zij training gekregen in
o het voorbereiden van het veld;
o het zaaien;
o het gebruik van kunst- en natuurlijke mest;
o landbouwrotatie (gewaswisseling);
o praktijkervaringen en tips om te oogsten;
o de opslag van de oogst.
We hebben er vertrouwen in dat de kunstmest goed zal worden gebruikt en
dat er minimaal 10 en maximaal 25 zakken per hectare worden geproduceerd.
De hoeveelheid regen: Veel hangt af van de kwaliteit van het regenseizoen.
Maar zelfs met een slecht seizoen zal een boer die kunstmest gebruikt een
hogere opbrengst realiseren dan het aantal zakken dat hij moet terugbetalen.
De verkoopprijs van de oogst: Gewoonlijk stijgt de prijs met het verstrijken van
de tijd. In de afgelopen 20 jaar was de gemiddelde prijsstijging 30% tussen de
oogsttijd in november en verkoop in april het jaar daarop. Onze aanname is
dat we met twee zakken maïs een zak kunstmest kunnen kopen. Dit is
gebaseerd op de huidig prijs in Burkina Faso van € 20 per zak maïs tegen € 25 à
€ 30 voor een zak kunstmest. We weten ook dat er voldoende vraag is.

Projectontwikkeling
Management van het programma
In 2008 zijn alle stappen van het programma door medewerkers van de Stichting
A.S.A.P. uitgevoerd, in samenwerking met de boerenassociaties van de dorpen. De
tabel hiernaast geeft een beeld hoe we de ontwikkeling zien van de overdracht van
verantwoordelijkheden aan de boeren.
Het doel is dat de boeren zelf dit project runnen onder toezicht van de stichting.
We realiseren ons dat zij hiervoor opleiding nodig hebben en dat ze zichzelf
moeten organiseren. Hier zullen we onze aandacht op richten tussen 2009 en 2011.

Wie doet wat?

2008 2009 2010 2011

Inschatten van de
behoeften per
dorp
Samenvatting van
de behoeften en
inkoop v. de mest
Logistiek voor de
distributie van de
kunstmest
Toezicht op het
goed gebruiken
van de kunstmest
Verzamelen van
de maïs voor
terugbetaling
Logistiek van de
opslag van de
maïs
Het verkopen van
de maïs
Toezicht op de
financiële
transacties

Stichting A.S.A.P.
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Boerenassociatie

Duurzame landbouw
A.S.A.P. wil meewerken aan duurzame landbouw door het stimuleren van een
minimaal gebruik van kunstmest, een toename van het gebruik van dierlijke mest
en compost en het toepassen van landbouwrotatie (gewaswisseling) tussen
granen en groenten (zoals bonen en pinda’s). Echter, kunstmest is nodig, omdat er
niet voldoende organische mest beschikbaar is en gegeven de algemeen slechte
kwaliteit van de grond. Overigens blijkt uit nieuw onderzoek dat intensievere
landbouw het milieu niet meer belast dan extensieve landbouw. Het blijkt dat de
totale natuurschade het minste is bij de hoeveelheid kunstmest waarmee boeren
in West Europa nu al ongeveer werken1. Dat niveau halen we in onze dorpen niet.
We werken al een tijdje samen met de Peuhl, een etnische groep in Burkina Faso
die veel aan veeteelt doet. Via deze samenwerking willen we hen bewust maken
van de waarde van dierlijke mest en van het feit dat de dieren het beste op één
plek gehouden kunnen worden, waar men ze kan voeren, in plaats van de dieren in
het wild te laten grazen. Mede dank zij onze modelboerderij laten we zien dat
dieren deels gevoerd kunnen worden met restproducten van de oogst (vooral van
maïs; pinda’s en bonen) en dat zij dan mest produceren voor gebruik op het veld.

Timing van het project
In het gebied waar we werken is maar één regenseizoen, van juni tot september.
De boeren zaaien meestal in de laatste week van juni of begin juli. Eind juni moet
de kunstmest er zijn.
mei/juni 07

eind juni 07

juli/okober 07

november 07

april 08

fondswerving

inkoop kunstmest
In BF en uitdelen
aan de boeren

boeren
bewerken
het land

oogst.
2 zakken maïs
als betaling

verkoop van
A.S.A.P. maïs

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen
Het hele gezin werkt op het veld, onder leiding van de boer. De vrouwen
ondervinden geen verlichting van hun werk door de kunstmest, maar zij helpen de
boer een beter resultaat te behalen, wat weer het hele gezin ten goede komt. Ze
hebben in ieder geval iets te eten. Vrouwen en kinderen zijn op die manier beter af.

Enkele cijfers
•
•

•
•
•

•

Er zijn zo’n 1000 boeren in de 9 dorpen.
Bij gebruik van kunstmest is de opbrengst per hectare 2,5 keer zo hoog als bij
gewoon gebruik (variaties worden vooral veroorzaakt door de kwaliteit van de
grond en de hoeveelheid regen). Met 3 zakken kunstmest kun je 15 tot 25
zakken graan van 100kg produceren (dit is 10 tot 15 zakken meer dan wanneer
je geen mest gebruikt).
De netto productie voor de boer, na terugbetaling van zijn schuld is 9 tot 19
zakken.
Het aantal mensen dat met dit programma geholpen kan worden is ingeschat
op 10.000, uitgaande van 1.000 boeren en gemiddeld 10 leden per gezin.
Gemiddeld gebruikt een persoon in Burkina Faso 2,5 zakken graan per jaar.
Met de extra opbrengst heeft een groot deel van het gezin een jaar lang te
eten.
De investering voor dit programma is € 86,50 per boer ofwel € 8,65 per
persoon per jaar. Als de zakken maïs evenveel opbrengen als de kosten voor
de kunstmest en de zaden, zullen de kosten per jaar en per persoon afnemen.
1

Status aan het eind van 2008
In totaal deden 418
boeren mee aan dit
project. Deze lage
deelname komt vooral
door slechte
communicatie van
sommige dorpsleiders.
We verwachten dat de
komende jaren veel meer
boeren geïnteresseerd
zijn om mee te doen. De
grafiek hiernaast geeft
aan hoe de verdeling van
de deelname per dorp
was.

Boeren per dorp

Bona
Kofila
Kwekwesso
Mogobasso
Nefrelaye
Oualana
Sissa
Sokourani
Toungana

Bron: NRC Handelsblad 10-02-2009.
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Financiële situatie

Analyse van het project aan het eind van 2008

Geworven fondsen

Het regenseizoen was behoorlijk goed. De meeste boeren hebben de kunstmest en
de gecertificeerde zaden goed gebruikt en hebben daarom ook een goede oogst
behaald. We schatten dat de gemiddelde oogst 17 zakken van 100kg per hectare
bedroeg. Na de terugbetaling van 6 zakken hebben de boeren nog 11 zakken per
hectare voor eigen gebruik of verkoop. Zonder dit project zou de oogst ongeveer 5
zakken per hectare zijn geweest.

Bron
Fondswerving door Stichting A.S.A.P.
Impulsis
Totaal
Uitgaven
Inkoop van zaden
Inkoop van kunstmest
Transport kunstmest/zaden naar de dorpen
Totaal

€ 52.286
€ 37.500
€ 90.786

De terugbetaling was voor de boeren geen probleem en de meesten hebben
geleerd dat ze een grote opbrengst kunnen realiseren als ze samenwerken.
4.199.500 CFA
22.032.000 CFA
662.400 CFA
26.893.900 CFA

€ 41.059

In totaal is er 20.900 kilo Urea gekocht, 41.800 kilo NPK en 6.550 kilo gecertificeerde
zaden.
Bijkomende kosten i.v.m. de betaling in natura (zakken maïs)
Aankoop van zakken
700.000 CFA
Transport van de maïs naar Bobo Dioulasso
872.500 CFA
Pallets
138.000 CFA
Informatiebijeenkomst met de boeren
345.900 CFA
Overige
2.061.940 CFA
Totaal
4.118.340 CFA

€ 6.288

Terugbetaling in de vorm van maïs
Iedere boer moet zes zakken maïs terugbetalen. We hadden 2.508 zakken moeten
ontvangen. Aan het eind van 2008 hadden we er 2.503. Een van de boeren heeft
zich niet aan de afspraak gehouden. De andere boeren hebben beloofd de vijf
ontbrekende zakken aan te vullen.
Financiële situatie aan het einde van 2008
Beschikbare middelen (niet gebruikt)
Aantal zakken maïs in opslag (stuks)
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€ 43.347
2.503

Om onze investering terug te verdienen (inkopen, kosten van transport en opslag,
training) moeten we de zakken verkopen voor € 17,60 per stuk. De marktprijs aan
het eind van 2008 was € 18,30.

Beste Lezer
Fijn dat u ons jaarverslag hebt gelezen. We hopen dat u een goed
beeld heeft gekregen van het werk en de resultaten van Stichting
A.S.A.P.
Uw steun is belangrijk voor de mensen in Burkina Faso.
Als u hen wil helpen kom dan eens kijken naar de beelden van galerie
Burkin’art of maak een donatie over naar onze rekening.
Misschien wilt u vrijwilligerswerk verrichten, een project steunen of
op een andere wijze reageren.
Aarzel niet. Uw reactie is welkom.
Met vriendelijke groet,

Hervé Millet
Stichting A.S.A.P.
Brinklaan 7b
1404 EP BUSSUM
Rekeningnummer 38.37.05.967
www.asap-foundation.org
info@asap-foundation.org
tel 035-6952878
De beelden van Burkin’art zijn te vinden
•
•
•
•

via internet op www.burkin-art.com
in Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist: www.woudschoten.nl
in Hotel Sparrenhorst in Nunspeet: www.sparrenhorst.nl
in ons kantoor: Brinklaan 7b in Bussum
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In Nederland
Stichting A.S.A.P.
Brinklaan 7b
1404 EP BUSSUM
tel: 035-6952878
fax: 035-6944045
info@asap-foundation.org
www.asap-foundation.org
www.burkin-art.com
www.burkinakarite.com
www.opurkina.org
Kamer van Koophandel: 32067354
Rekeningnummer: 38.37.05.967
In Burkina Faso
A.S.A.P. Burkina
BP 3492
01 Bobo Dioulasso
Burkina Faso
tel: + 226 20981114
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