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Voorwoord
Stichting ASAP is al 12 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun
opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief te
verbeteren. Het zijn 12 jaren van nauwe samenwerking, waarin we veel successen hebben
geboekt maar soms ook tegenvallers te verwerken hadden. Op basis van al deze ervaringen
hebben we een integrale aanpak ontwikkeld die we steeds verder verbeteren. Deze
gestructureerde aanpak resulteert in een effectieve ontwikkeling van de dorpen.
Het is erg motiverend om te zien wat we allemaal bewerkstelligd hebben in de negen dorpen
waar we vandaag actief zijn in de omgeving van Bobo Dioulasso in Burkina Faso. Dit vertaalt
zich in indrukwekkende resultaten, welke u terugvindt in dit jaarverslag 2009.
De uitdaging ligt de komende jaren in het groeien naar een volgend niveau. We zijn en blijven
actief in de dorpen, maar om verdere ontwikkeling mogelijk te maken zullen we onze schaal
moeten uitbreiden naar regionaal niveau. Zo willen we de kinderen die dankzij Stichting ASAP
basisonderwijs genieten naar een goede middelbare school sturen. En economische
projecten moeten individuele dorpen overstijgen om bestendig en duurzaam te zijn.
Graag wil ik alle donateurs en vrijwilligers die onze organisatie steunen hartelijk bedanken.
Hun vertrouwen in onze onderneming en hun toewijding hebben het mogelijk gemaakt dat de
droom van de dorpelingen al gedeeltelijk is waargemaakt.
Bedankt voor uw inzet, financiële bijdragen en belangstelling.

Hervé Millet.
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ASAP in één oogopslag
Op deze en de volgende pagina kunt in één oogopslag kennis maken met onze stichting.
ASAP 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 12 jaar en wordt gesteund door een groep van ongeveer 30 vrijwilligers
in Nederland.
De fondsen zijn afkomstig van individuele donateurs, kleine en grote organisaties en
stichtingen. In 2009 bedroegen de kosten van fondswerving 9,3% van het totaal aan
verworven donaties.
In 2009 is er € 366.702 uitgegeven aan ontwikkelingsprojecten in 9 dorpen. De bevolking van
deze dorpen bestaat uit 12.500 mensen, waaronder 2.600 kinderen die naar de lagere
scholen gaan die ASAP heeft gebouwd en onderhoudt.
Naast het uitvoeren van de projecten zorgen onze activiteiten voor rechtstreeks inkomen voor
minstens 100 families (meer dan 500 personen).

Millenniumdoelstellingen
Maak een einde aan armoede en honger.

Realiseer algemeen basisonderwijs.

Bevorder gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

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 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 ASAP 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 ASAP 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.
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1 Waar staat ASAP voor?
1.1

Doelstelling, missie en visie

Stichting ASAP 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.
Volgens onze visie kan dit alleen als in een gemeenschap gewerkt wordt aan een evenredige
ontwikkeling van Gezondheid en Milieu, Educatie en Emancipatie en aan de Economie.
Een aanpak die louter is gericht op gezondheid (bijvoorbeeld het verstrekken van klamboes)
of op Educatie (bijvoorbeeld het bouwen
Ontwikkelingsniveau
van een basisschool) of op Economie
Hoog
(bijvoorbeeld het helpen starten van een
bedrijfje) zal niet duurzaam zijn. Voor het
goed draaiend houden van een bedrijf
bijvoorbeeld zijn mensen nodig die
Laag
geschoold zijn. Voor het halen van goede
resultaten op de basisschool is het van
Gezondheid &
Educatie &
belang dat kinderen goed gezond zijn. Deze
Economie
Milieu
Emancipatie
visie is weergegeven in de figuur hiernaast.
ASAP maakt als het ware een „foto‟ van een dorp om te bepalen op welke punten de
ontwikkeling vooral gericht moet zijn. In situatie 1 zal vooral aandacht worden besteed aan de
economische activiteiten en in situatie 2 juist aan Gezondheid & Milieu, en aan Educatie &
Emancipatie.
Ontwikkelingsniveau

Ontwikkelingsniveau

Situatie 1: Een dorp met een medische post en een
school, maar verder geen economische activiteit.

Hoog

Situatie 2: in een dorp met relatief veel
economische activiteit, maar verder
geen medische post of school

Hoog

Laag

Laag
Gezondheid &
Milieu
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Educatie &
Emancipatie

Economie

Gezondheid &
Milieu

Educatie &
Emancipatie

Economie

Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bobo
Dioulasso, de tweede stad van Burkina Faso. ASAP zal nooit alle dorpen in de omgeving van
Bobo Dioulasso kunnen bereiken, maar als we de dorpelingen kunnen leren zichzelf te
ontwikkelen en als die kennis zich binnen de regio verspreidt, zal de invloed en het resultaat
vele malen groter zijn dan de initiële inspanning.

1.2

De rol van ASAP

De aanpak die ASAP volgt is het ontwikkelen van mensen, hun vaardigheden, kennis en
netwerken. We doen dit door het helpen uitvoeren van concrete projecten in de dorpen.
Terwijl de dorpelingen beter georganiseerd worden, beter opgeleid zijn en vooruitgang zien,
zal ASAP 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.

ASAP ondersteunt het ontwikkelen van nieuwe initiatieven
Eén van de kernprincipes van ASAP is dat wij dorpelingen helpen zélf te ontdekken hoe ze
initiatieven kunnen ontplooien en hoe ze prioriteiten kunnen stellen. De Appreciative Inquiry
methode)zie website‟ is hiertoe een belangrijk hulpmiddel. Dorpelingen kunnen te allen tijde
met nieuwe initiatieven komen. Voorwaarde is wel dat ze dit zélf doen. Indien mogelijk op
schrift, maar als dat niet lukt, dan kan dat ook mondeling. De ASAP medewerkers in Burkina
Faso helpen met het verder uitwerken van het voorstel.
Doordat ASAP al jaren met dezelfde dorpen werkt, hebben we een hechte band opgebouwd
met de dorpelingen en kunnen we de behoeften van dorpen goed begrijpen. Verzoeken van
dorpelingen voor nieuwe projecten kunnen we in de regel daarom goed op hun effectiviteit
inschatten. Ons streven is echter dat dorpen dit zelf kunnen en doen.

ASAP verschaft toegang tot financiële middelen
Als een voorstel,opgesteld door de dorpelingen en het team van ASAP in Burkina Faso,
gereed is, wordt een plan gemaakt voor het verkrijgen van de financiële middelen. Een
belangrijk uitgangspunt van ASAP is dat niets gratis is. Bij projecten die direct betrekking
hebben op productie of handel (verbouwen van graan of verkopen van karité boter) en
waarvan verwacht wordt dat de betrokkenen er direct extra inkomsten mee zullen genereren,
wordt gewerkt met leningen. Bij projecten die gericht zijn op onderwijs of infrastructuur met
giften. In alle gevallen wordt van de betrokkenen een eigen bijdrage verwacht. Dat kan in de
vorm van geld, van arbeid, materiaal, of een combinatie. De hoogte van de eigen bijdrage is
afhankelijk van het type project. ASAP biedt ook ondersteuning bij het beheer van de
financiële middelen.

ASAP biedt ondersteuning bij de organisatie en realisatie van projecten
Een belangrijke voorwaarde voor ASAP om aan een project te beginnen is dat de lokale
bevolking actief bij het project betrokken is. Zo wordt bij het bouwen van een school daarom
een beroep gedaan op de lokale bevolking. De rol van de ASAP medewerkers is afhankelijk
van de complexiteit van het project en/of van de ervaring van de initiatiefnemers. Indien
nodig schakelt ASAP lokale professionals in, zoals leraren, aannemers, bodem- en
zadendeskundigen en voorlichters. In sommige gevallen zorgt ASAP ervoor dat deze
professionals op hun beurt gerichte training krijgen.

ASAP biedt training en helpt met het opbouwen van kennis en relaties
ASAP biedt vele soorten training aan. Sommige training zijn meer technisch van aard (hoe
verbouw ik het beste maïs), andere hebben een meer emanciperend karakter (hoe laat ik mijn
stem horen als vrouw). ASAP helpt de dorpen ook relaties te leggen met
overheidsinstellingen en bedrijven en het zelf opbouwen van netwerken.
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ASAP 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 ASAP
in het leven worden geroepen.
ASAP als monitor van voortgang en resultaat
Elk van de ASAP medewerkers in Burkina Faso is verantwoordelijk voor het registreren van
basisgegevens en het monitoren van de voortgang en de impact van de projecten.
Het verzamelen van deze gegevens is geen eenvoudige opgave gebleken en alhoewel er al
veel verbeterd is, is dit nog steeds een belangrijk verbeterpunt.
Het verkrijgen van gegevens in dorpen is tijdrovend omdat de gegevens niet direct
voorhanden zijn. Vaak moeten vele dorpelingen individueel bezocht worden. Vervolgens is
het de vraag hoe betrouwbaar de gegevens zijn. Tenslotte is ook het verwerken van de
gegevens een competentie die niet altijd volledig ontwikkeld is.
In onze aanpak letten we ook op sociaal-culturele aspecten, zoals
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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).

2 Wat hebben we bereikt met onze projecten?
2.1

Doelstellingen

#

Algemene doelstellingen

1

Na 15 jaar zijn de Millenniumdoelstellingen bereikt
In 15 jaar betrokkenheid van ASAP bij een dorp worden de Millennium
Doelstellingen voor dat dorp bereikt.

2

Veel wel, maar niet alle
projecten
↔
Praktisch alle leningen op tijd
↔

Er zijn voldoende fondsen beschikbaar
De fondswerving wordt efficiënt uitgevoerd en levert voldoende op om de
beoogde projecten, zowel op korte als op langere termijn, te realiseren.

5

↑

90% van de leningen is op tijd terugbetaald
90 % van de leningen aan de dorpelingen is op tijd terugbetaald, rekening
houdend met de beschikbaarheid van liquide middelen bij de leningnemers

4

↑
Er is duidelijk progressie in de
realisatie van deze
doelstellingen, maar of zij in 15
jaar worden bereikt is onzeker.

Projecten volgens plan uitgevoerd
Alle geplande projecten zijn binnen budget uitgevoerd, op tijd, efficiënt en
tegen de beste prijs/kwaliteit verhouding.

3

Status 2009

Net als in 2008 is voor alle
geplande projecten budget
gevonden.
↔

Transparantie
Er is totale transparantie met betrekking tot de fondswerving, uitvoering van
projecten en alle financiële transacties.

#
1

2

Doellstelling
behaald
deels behaald

De situatie is t.o.v. 2008
↑
Verbeterd
↔
Gelijk gebleven

Doelstellingen voor het verslagjaar 2009
Training van leiders in dorpen

Status 2009

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, is 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.

Er is een grote diversiteit aan
trainingen verzorgd aan
allerlei doelgroepen binnen
de dorpen.

Leningenprogramma koppelen aan lokale
microfinancieringsorganisatie.
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.
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Ontwikkelen plan voor realiseren middelbare school
Eén van de knelpunten op het gebied van onderwijs in de dorpen
is dat kinderen nu weliswaar naar de basisschool gaan, maar
daarna nauwelijks de kans hebben op een vervolgopleiding. Een
paar talentvolle kinderen krijgt een studiebeurs en gaat naar
kostschool. Er zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor
het realiseren van een middelbare school.
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Samenwerking gerealiseerd
met MECAP. Het oprichten
van een bankfiliaal in een
van de dorpen staat in de
steigers.Het verlenen van
mircorkredieten aan vrouwen
in gekoppeld aan het maken
van verbeterde ovens.
Er is een basisplan voor een
middelbare school
ontwikkeld in samenwerking
met dorpelingen,
overheidsinstellingen en een
aantal schooldirecteuren.

2.2

Overzicht uitgevoerde projecten

#
01

Naam
Lunch project

Gereed
Ja

Volgens
plan
Ja

02

Uniformenproject

Ja

Ja

03

Beurzen

Ja

Ja

04

Schoolbenodigdheden

Deels

Ja

05

Schoolboeken

Nee

Ja

06

Vaste kosten
kleuterscholen
Vaste kosten
alfabetisering

Ja

Ja

Nee

Ja

08

Scholing voor
onderwijzers

Nee

Ja

09

Beurzen voor
beroepsonderwijs
Hygiëne programma

Ja

Ja

Ja

Ja

Een klas en een huis
voor de school in
Sokourani
Een klas en een huis
voor de school in
Oualana

Ja

Ja

Ja

Ja

2009-13

Kleuterschol Oualana

Ja

Ja

2009-14

Hangar voor
vrouwenhuis in
Kwekwesso
Hangar voor
vrouwenhuis in
Mogobasso
Vrouwenhuis met
hangar in Oualana

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

2009-17

Waterputten Sissa

Ja

Ja

2 waterputten aangelegd.

2009-18

Waterput Nefrelaye

Ja

Ja

1 waterput aangelegd.
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10

2009-11

2009-12

2009-15

2009-16
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Millennium
goals

Commentaar
2.340 kinderen uit 9 dorpen
hebben tijdens de schoolpauze
een warme lunch gehad.
1.200 kinderen hebben elk twee
nieuwe uniformen gekregen.
14 nieuwe kinderen naar
kostschool gestuurd (8 meisjes,
6 jongens).
De overheid heeft een deel
verschaft. ASAP heeft alleen
ontbrekende zaken aangevuld.
Niet nodig, omdat Ministerie van
Onderwijs voldoende boeken
heeft geleverd.
3 Kleuterscholen.
Niet uitgevoerd, omdat de
nieuwe REFLECT methode in
2009 nog niet klaar was. Zal
starten in 2010.
Niet gestart, omdat niet zeker is
dat overheid deze taak over zal
nemen. Verwachting is dat dit in
2010 helder is.
4 meisjes en 3 jongens gestart
in oktober 2009.
Op alle scholen eenvoudig
systeem geïnstalleerd om
handen te wassen.
Dit is het tweede deel in de
uitbreiding naar uiteindelijk 6
klassen.
I.p.v. één, zijn er twee klassen
en huizen gebouwd. De school
is nu af, met 6 klassen en 6
huizen voor de onderwijzers.
De kleuterschool is afgebouwd
en in oktober 2009 gestart met
52 kinderen.
Project was gepland voor 2008,
maar afgerond in 2009.

#
2009-19

Naam
Hangar in Toungana

Gereed
Ja

Volgens
plan
Nee

2009-20

Verbeterde oven

Deels

Ja

2009-21

Klamboeproject

Ja

Ja

2009-22

Training van
dorpelingen
Modelboerderij

Ja

Ja

Ja

Ja

2009-24

Training van de
boeren

Deels

Ja

2009-25

Analyse dorpen

Deels

Ja

2009-26

Andere projecten

Ja

Ja

2009-27

Graansilo in Kofila

Nee

Nee

2009-28

Burkinakarité

Ja

Ja

2009-29

ICT project

Ja

Ja

2009-30

Papaya project

Ja

Ja

2009-34

Kustmestproject

Ja

Ja

2007-17

Waterput Mogobasso

Ja

Ja

2007-41

ASAP
ontwikkelingscentrum

Ja

Nee

Microkrediet aan
vrouwen

Ja

Ja

Krediet aan boeren

Nee

Ja

2009-23
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Millennium
goals

Commentaar
Project was gepland voor
2008, maar afgerond in 2009.
7 van de 9 dorpen hebben
training gehad om de
verbeterde oven te bouwen.
3.500 klamboes
gedistribueerd onder de
vrouwen.
Vooral training op gebied van
organisatie en leiderschap.
De boerderij is vooral gebruikt
om gecertificeerde zaden te
produceren t.b.v. van het
kunstmest project.
A.g.v. tekort aan goede
trainers is slechts een deel
van de geplande training
gedaan in 2009.
5 dorpen afgerond in 2009; de
andere 4 zullen in 2010
worden uitgevoerd.

Discussie met de boeren in
Kofila nog niet afgerond en
dus is project niet uitgevoerd.
Productie relatief laag in 2009
als gevolg van geringe
beschikbaarheid van
kariténoten.
Beide kantoren (in NL en BF)
beschikken nu over een NAS.

Dit project was in 2007
gepland, maar pas in 2009
afgerond a.g.v. problemen
met de aannemer.
Het gebouw is in 2009
opgeleverd. Dit was later dan
gepland en het budget is
overschreden.
In 2009, is het aantal vrouwen
met een lening gestegen. Ook
het bedrag per lening is licht
gestegen.
Leningen voor aanschaf van
ossen en ploeg verstrekt.

2.3

Educatie

We maken in deze rapportage onderscheid in kleuterscholen, basisonderwijs en
vervolgonderwijs.

Kleuter
Kleutermoet
moethanden
handenwassen.
wassen.
Na
Natwee
tweejaar
jaarkleuterschool
kleuterschoolisishet
heteindelijk
eindelijk
zover.
Mariam
mag
naar
de
basisschool.
zover. Mariam mag naar de basisschool.
Trots
Trotsloopt
looptze
zemee
meemet
methaar
haargrotere
groterebroers
broers
en
zussen.
Alles
gaat
goed,
totdat
en zussen. Alles gaat goed, totdatze
zebij
bijhet
het
klaslokaal
aankomt.
Ze
wil
niet
naar
binnen.
klaslokaal aankomt. Ze wil niet naar binnen.
Zou
Zouze
zehet
hettoch
tochtetespannend
spannendvinden?
vinden?Nee
Nee
hoor,
dat
is
niet
het
probleem.
hoor, dat is niet het probleem.Ze
Zekan
kanniet
niet
naar
naarbinnen,
binnen,zolang
zolangze
zehaar
haarhanden
handenniet
niet
gewassen
gewassenheeft.
heeft.Op
Opde
dekleuterschool
kleuterschoolwas
wasdat
dat
namelijk
een
gouden
regel.
namelijk een gouden regel.

Kleuterscholen
Gerealiseerd
 Er zijn drie kleuterscholen gebouwd door lokale aannemers. Alle benodigde materialen
zijn lokaal aangeschaft en gefabriceerd.
 Vier vrouwen hebben een tweejarige training afgerond als kleuterleidster.
 Tien moeders hebben een opleiding gevolgd van 4 maanden tot hulpmoeder ofwel “petite
maman”.
Resultaten en impact

Dorp
Kofila
Mogobasso
Oualana
Totaal

Dorp
Kofila
Mogobasso
Oualana
Totaal





Kinderen naar de
kleuterschool in
2008-2009

Kinderen naar de
kleuterschool in
2009-2010

% van het totaal
aantal kinderen

80
41
0
121

65
38
51
154

81%
100%
100%
91%

Doorstroom groep 2009-2010
naar het basisonderwijs
75
36
111

% van het totaal
93%
88%
92%

De kinderen zijn beter voorbereid op de basisschool;
Ze zijn gezonder door extra maaltijden en betere hygiëne;
De horizon van de kinderen is verbreed;
Kinderen motiveren hun ouders om beter te letten op hygiëne.

Uitdagingen
 Het vinden van voldoende fondsen, aangezien de ouders niet alle kosten kunnen dragen
(die zijn ongeveer € 65 euro per kind per jaar);
 Het borgen van de kwaliteit van onderwijs.
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Basisonderwijs
Gerealiseerd sinds 1999
Er zijn in totaal 13 basisscholen gebouwd of uitgebreid. Ook zijn er 43 huizen voor de
docenten gebouwd. Daarnaast is bij iedere school is een waterput aangelegd en hebben 9
scholen een groentetuin. In 9 dorpen zijn bibliotheken ingericht (inclusief 700 boeken per
bibliotheek) die via zonnepanelen van verlichting worden voorzien.
Er is een lunch programma voor alle schoolkinderen waardoor in 2009 2.550 kinderen te eten
hadden op school. Ook verschaft ASAP schoolbenodigdheden, afhankelijk van hoeveel de
overheid beschikbaar heeft gesteld. Zo heef ASAP inmiddels 3000 schoolboeken verstrekt
We hebben 4 keer een training georganiseerd voor alle docenten. Daarnaast hebben we een
prestatiegebaseerde (extra) beloning ingesteld voor onderwijzers, waarvan de hoogte
afhankelijk is van hoeveel kinderen de school met een diploma afronden.
Resultaten en impact
76% van de kinderen gaat naar school (75% van de jongens, 77% van de meisjes).

schoolgaande kinderen t.o.v. het totale aantal
4000
3500

schoolgaand
aantal kinderen

kinderen

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

schooljaar
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Percentage kinderen dat de school afmaakt.
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Percentage kinderen in het 6e jaar dat slaagt voor het examen
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2007-08

2008-09

Meisjes

2007-08

2008-09

Jongens

2007-08

2008-09

Totaal

Het aantal kinderen dat naar school gaat is sinds 2002 met 291% gestegen. Het aantal
kinderen dat de school afmaakt is gemiddeld 83%, maar dit wisselt sterk per dorp. Het
slagingspercentage aan het eind van het basisonderwijs is gestegen naar 74%. Vooral de
meisjes hebben een inhaalslag gemaakt.
Uitdagingen
Het is belangrijk om de ouders en kinderen gemotiveerd houden de school af te maken en te
denken aan vervolgonderwijs. Wij moeten dat perspectief dan ook bieden, door beurzen of
het realiseren van een goede vervolgopleiding. Daartoe is het belangrijk de kwaliteit van het
lokale (vervolg) onderwijs te verbeteren. We werken er voortdurend aan om het aantal
kinderen dat vroegtijdig de school verlaat omlaag brengen, en met succes, maar het kan altijd
beter.
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Vervolgonderwijs
Gerealiseerd
In de afgelopen jaren hebben 63 kinderen een beurs gekregen voor de middelbare school. De
laatste jaren is dit aantal flink toegenomen. Sinds 2007 gaan de nieuwe kinderen naar een
kostschool, waarvan de resultaten veel beter zijn dan die van lokale plattelandsscholen. Ook
hebben 30 kinderen een beurs gekregen voor beroepsonderwijs.
Resultaten en impact
De impact van de beurzen laat zich vooralsnog lastig vatten in harde cijfers. Wel zien we al
dat de kinderen op de basisschool veel gemotiveerder zijn, omdat ze perspectief hebben op
vervolgonderwijs. Ook de leraren van de basisschool zijn gemotiveerder, omdat ze weten dat
hun leerlingen verder kunnen leren. De kinderen die naar kostschool gaan delen hun
ervaringen met de kinderen uit het dorp (wij hebben op kostschool elektriciteit, of stromend
water; ik ken iemand die een eigen bedrijf is gestart).
Middelbare school

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

10

6

2

2

5

24

14

Bestaande beurzen

0

8

12

12

8

7

31

Gestopt (vroegtijdig)

2

2

2

Laatste jaar

0

0

6

6

0

0

Saldo
Geslaagd in laatste
jaar

8

12

12

8

7

31

45

-

-

-

4

3

-

-

Beroepsonderwijs

2007/08

2008/09

2009/10

11

13

6

Bestaande beurzen

0

11

24

Gestopt (vroegtijdig)

0

0

Nieuwe beurzen

Nieuwe beurzen

Laatste jaar

0

0

10

Saldo
Geslaagd in laatste
jaar

11

24

30

-

-

-

Uitdagingen
We zullen voldoende financiering moeten vinden om het programma te kunnen continueren.
Ook willen we faciliteren dat kinderen contact kunnen houden met thuis, als ze 100 km of
meer van huis zijn. Het is niet eenvoudig kwalitatief goede middelbare scholen te vinden in de
buurt. Toch willen we meer kinderen de gelegenheid bieden om dicht bij huis goed
beroepsonderwijs te volgen dat bovendien aansluit bij de activiteiten en de behoeften in de
dorpen. Ook is het een uitdaging om de kinderen te inspireren voor een ander beroep dan dat
van ambtenaar (kinderen weten niet beter of er zijn boeren, verpleegsters en onderwijzers en
kieze dan voor de laatste). We willen ook kinderen helpen om plannen te maken voor hun
toekomst: Wat te doen ná de middelbare school / het beroepsonderwijs?
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2.4

Gezondheid & milieu

Waterputten
Gerealiseerd
ASAP heeft ervoor gezorgd dat er 27 drinkwaterputten zijn geslagen voor scholen, medische
posten en algemeen gebruik. Ook zijn er 3 traditionele putten aangelegd voor het vee.
Resultaten en impact
Dorp
Dorpelingen
Dorpelingen
met schoon
water
% van het
totaal

Bona
1.296

Kofila
2.373

Kwekwesso
2.167

Mogobasso
917

Nefrelaye
1.487

Oualana
567

Sissa
2.143

Sokourani
1.089

Toungana
572

Totaal
12.611

496

1.973

1.867

417

1.287

567

1.643

889

572

9.711

38%

83%

86%

45%

86%

100%

77%

82%

100%

77%

Waterput
Waterputvergroot
vergroothuwelijkskansen
huwelijkskansen
InIneen
eenwijk
wijkwoont
woontde
deplaatselijke
plaatselijkeleider
leideren
enerer
staat
een
moskee.
Naast
de
moskee
ligt
staat een moskee. Naast de moskee ligteen
een
waterput
waterputdie
dieop
opeen
eengegeven
gegevenmoment
moment
opgedroogd
is.
Ondertussen
is
in
een
wijk
opgedroogd is. Ondertussen is in een wijk
verderop
verderopde
deaanvraag
aanvraagvoor
vooreen
eennieuwe
nieuwe
waterput
waterputgehonoreerd
gehonoreerden
enwil
wilmen
menstarten
startenmet
met
de
bouw
van
de
put.
Dit
leidt
tot
grote
de bouw van de put. Dit leidt tot grote
consternatie
consternatiebij
bijde
deplaatselijk
plaatselijkleider,
leider,niet
niet
omdat
omdathet
hetwater
waternodig
nodigzou
zouzijn
zijnininverband
verband
met
de
activiteiten
rondom
de
moskee,
met de activiteiten rondom de moskee,maar
maar
omdat
omdatde
dewijk
wijkvoor
voorhuwbare
huwbarevrouwen
vrouwenminder
minder
aantrekkelijk
aantrekkelijkzou
zouworden.
worden.

Betere drinkwatervoorziening leidt onmiddellijk tot een betere gezondheid van de dorpelingen.
Ook is het door deze infrastructuur minder belastend voor de vrouwen en de meisjes om
water te halen. De putten leiden ook tot emancipatie van de vrouwen doordat zij
verantwoordelijk zijn voor het beheer van de waterputten.
Uitdagingen
Het blijft lastig geschikte en betrouwbare aannemers te vinden voor de aanleg van de putten.
Een andere constante zorg is dat dorpelingen voldoende budget reserveren voor het
onderhoud van de putten.
Medische posten
Gerealiseerd
Er zijn inmiddels 3 medische posten met 6 woningen voor het medisch personeel. Ook
hebben we 3 containers gestuurd, grotendeels gevuld met tweedehands materiaal voor deze
medische centra, zoals bedden, onderzoekstafels, stoelen, tafels.
Resultaten en impact
Slechts 3 van de 9 dorpen zijn geholpen met betere toegang tot medische voorzieningen. De
andere dorpen zijn te klein om een medische post te mogen hebben als gevolg van strikte
overheidsregels. Dankzij deze medische posten si er een betere gezondheidszorg, met
name voor ouderen en kinderen. De beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen leidt tot
geboortebeperking (zien we vooral na 5 jaar). Ook wordt er minder gebruik gemaakt van
ongecontroleerde „straat‟ medicijnen. De medische posten resulteren in een snellere en
betere aanpak bij epidemieën, vaccinatie-programma‟s en in noodsituaties.
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Uitdagingen
Er moet nog betere medische zorgvoorziening komen, met name voor de mensen uit de
kleinere dorpen. We willen de hygiëne in de dorpen zodanig verbeteren dat er minder
medische zorg nodig is, immers 80% van de ziektes is het gevolg van vervuild water en een
slechte hygiëne. Ook willen we de commerciële verkoop van ongecontroleerde
„straat‟medicijnen verder inperken.
Andere gezondheidsprojecten
Naast de verbetering van de watervoorziening en het inrichten van medicijnposten werken we
aan hygiëne op de kleuter- en basisscholen en voorzien we mensen van klamboes.
Resultaten en impact
Alle scholen hebben een water tank (van recycled materiaal) en zeep en scholieren wassen
hun handen alvorens te eten. Ook zijn er 3.500 klamboes verspreid onder de vrouwen
(vrouwen moeten zelf € 1,50 per klamboe betalen). Kinderen willen nu thuis ook hun handen
wassen voordat ze gaan eten. Hopelijk nemen de ouders die gewoonte over. Dank zij de
muskietennetten constateren de medische posten 50% minder ernstige malariagevallen dan
voorheen. Ook zijn de mensen beter uitgerust doordat ze ‟s nachts niet meer gestoord
worden door insecten.
Door
Doorklamboes
klamboesslaap
slaapjejebeter.
beter.
InIneen
eendorp
dorpvindt
vindteen
eenevaluatie
evaluatieplaats
plaats
van
vanhet
hetklamboeproject.
klamboeproject.Er
Erwordt
wordtaan
aan
de
vrouwen
gevraagd
wat
ze
als
de vrouwen gevraagd wat ze als
voorvoor-en
ennadelen
nadelenzien
zienvan
vande
de
klamboe.
klamboe.Het
Hetwas
wasde
deverwachting
verwachtingdat
dat
de
devrouwen
vrouwenzouden
zoudennoemen
noemendat
daterer
minder
mindermalaria
malariawas,
was,maar
maarhet
het
allereerste
wat
ze
noemden
allereerste wat ze noemdenwas
wasdat
dat
ze
ze‟s‟snachts
nachtslekkerder
lekkerdersliepen.
sliepen.

Uitdagingen
We moeten zorgen date er altijd voldoende zeep aanwezig is op school en dat zeep in
voldoende mate beschikbaar is in de dorpen. Ook is het een langdurig proces om de
mentaliteit met betrekking tot hygiëne te veranderen.
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2.5

Milieu projecten

Twee typen projecten hebben vooral betrekking op verbetering van het milieu: de Verbeterde
Oven en het Herbebossingsproject.
Resultaten en impact
Alle vrouwen in de 9 dorpen zijn getraind om hun eigen verbeterde oven te maken. Deze
oven, gemaakt van leem en stenen, zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de
brandstofbehoefte. Door het gebruik van deze oven zijn naar schatting per jaar 1.000 bomen
minder omgehakt voor brandstof. Ook betekent minder hout minder belasting voor de
vrouwen die het hout moeten sprokkelen en dragen. Daarnaast is het eten in de verbeterde
oven sneller gaar. Bovendien zijn er minder luchtwegproblemen voor de vrouwen, omdat ze
niet meer boven een rookvuur koken.
Dank zij het herbebossingsproject is er minder erosie en daardoor een betere oogst. In de
afgelopen 6 jaar zijn er 77.550 bomen geplant om de erosie te verminderen. Hiervan waren
1800 bomen fruitbomen. Dorpelingen kunnen de vruchten eten of verkopen. 40% van de
77.550 bomen leeft nog steeds.
Koken
Kokenwordt
wordtgezellig
gezellig
Koken
Kokenop
opeen
eenopen
openvuur
vuurzorgt
zorgtvoor
voorveel
veelrook.
rook.
Toen
de
vrouwen
een
verbeterde
oven
Toen de vrouwen een verbeterde oven
kregen,
kregen,bleek
bleekdat
datniet
nietalleen
alleenhet
hetkoken
koken
makkelijker
makkelijkerwerd.
werd.De
Devrouwen
vrouwenvertelden
vertelden
enthousiast
enthousiastdat
datde
demannen
mannennu
nuniet
nietmeer
meer
gehinderd
gehinderdwerden
werdendoor
doorde
derook
rooken
en„gezellig‟
„gezellig‟
kwamen
kletsen
als
de
vrouwen
bezig
kwamen kletsen als de vrouwen bezigwaren
waren
met
methet
hetkoken.
koken.

Uitdagingen
Willen we structureel de erosie bestrijden dan moeten er meer bomen aangeplant worden
dan dat er worden omgehakt. We schatten dat de 1.900 families in de 9 dorpen jaarlijks
ongeveer 11.400 bomen gebruiken (6 per jaar per familie). Er komen per jaar 6.200 bomen bij
door herbebossing. Dit aantal moet dus groeien en de houtkap zou moeten afnemen.
We willen meer families stimuleren om gebruik te maken van de verbeterde oven. Als slechts
de helft van alle families de verbeterde oven gebruik, scheelt dat al 2.850 bomen per jaar.
Aandachtspunt is ook de duurzaamheid van de verbeterde oven na een paar jaar: zullen de
vrouwen de oven repareren of vervangen?
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2.6

Economische ontwikkelingsprojecten

Microkrediet voor vrouwen (begonnen in 2003)
Resultaten en impact
In de 9 dorpen waar ASAP actief is, zijn microkrediet organisaties opgezet in samenwerking
met de vrouwen.
Overzicht van de microkredieten die in 2009 zijn verstrekt.

Dorp
Bona
Kofila
Kwekwesso
Mogobasso
Nefrelaye
Oualana
Sissa
Sokourani
Toungana
Total

Aantal
getrouwde
vrouwen in
het dorp

Aantal
vrouwen met
microkrediet

Percentage
vrouwen met
microkrediet

Totaal
bedrag
microkrediet

Krediet per
vrouw

279
601
522
224
374
124
529
521
120
3.294

60
219
192
112
330
94
398
93
89
1.587

21%
36%
37%
50%
88%
76%
75%
18%
74%
46%

€ 1.374
€ 5.015
€ 4.396
€ 3.977
€ 7.557
€ 2.152
€ 8.519
€ 2.832
€ 2215
€ 38.040

€ 22,90
€ 22,90
€ 22,90
€ 35,50
€ 22,90
€ 22,90
€ 21,40
€ 30,40
€ 24,90
€ 25,10

Het totaalbedrag is gestegen van € 31.963 in 2008 tot € 38.040 in 2009. Het aantal vrouwen
met een microkrediet is in die periode gestegen van 1522 tot 1587. Sinds 2003 is 100% van
de aflossingstermijnen op tijd afbetaald. De jaarlijkse rente op de leningen bedraagt (nu) 7%.
Het geld heeft de vrouwen geholpen nieuwe economische activiteiten te starten. De winst
wordt meestal gebruikt voor medicijnen, schoolbijdragen, etc. De leningen worden via de
vrouwenassociaties verstrekt en beheerd. Hierdoor komen ze vaker bij elkaar en zijn ze beter
georganiseerd.
Uitdagingen
We zijn bezig het microkrediet programma onder te brengen bij een externe, officiële
financiële instantie. Omdat de condities daarmee voor de vrouwen wellicht minder
aantrekkelijk worden is het de uitdaging het aantal vrouwen dat deelneemt op peil te houden.
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Boerenkredieten voor materieel (gestart in 1999)
Leningen (tegen 9% rente) worden uitgegeven aan boerenorganisaties voor het aanschaffen
van een span ossen en een ploeg of voor het aanschaffen van een zaaimachine.
Resultaten en impact
Sinds 1999 zijn 149 paar ossen en 6 zaaimachines gefinancierd middels leningen. Deze
leningen hebben een looptijd van 4 jaar. Tevens zijn er leningen verstrekt voor de aanschaf
van bestrijdingsmiddelen. Hiervan is de looptijd 1 jaar.
In 2009, hebben we € 3.700 afgeschreven op de leningen die uitgegeven waren in 2003 en
2004. Dit is 7,3 % van het
Situatie boerenkredieten in €
bedrag in 2009.
€ 60.000

€ 50.000

€ 40.000

€ 30.000

Met een span ossen kan
een boer minstens twee
keer zoveel land
bewerken als wanneer hij
dat met de hand moet
doen. Dit kan het verschil
zijn tussen wel of niet
overleven.

€ 20.000

Zaaimachines helpen de
boeren sneller en
€ 10.000
gelijkmatiger te zaaien en
de oogst te verbeteren.
Bestrijdingsmiddelen
€Uitstaande
Nieuwe leningen
terugbetaling en
Uitstaande
verminderen de werklast
leningen eind 2008
2009
afschrjving 2009 leningen eind 2009
voor de familie.
Boerenfamilies kunnen
daardoor meer land verbouwen. De 149 families die nu een ossenstel hebben, hebben hun
inkomsten met minstens 100% zien toenemen!
Uitdagingen
De terugbetaling door de mannen is niet net zo vanzelfsprekend als bij de vrouwen. De
leningen worden weliswaar (net als bij de vrouwen) uitgegeven via de boerenorganisaties,
maar in de praktijk profiteren maar een paar boeren van de leningen en is de groepsdruk
minder. We zijn bezig de kredietverschaffing over te hevelen naar een officiële financiële
organisatie, met behoud van de huidige opzet.
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Kunstmest fonds (gestart in 2008)
Vanuit dit fonds ontvangen de boeren een lening in de vorm van 3 zakken kunstmest en 15
kg gecertificeerde zaden. Dit moeten ze terugbetalen uit de opbrengst van de oogst met 6
zakken van 100 kg maïs. De achterliggende gedachte is dat ze met de kunstmest en goede
kwaliteit zaden een betere productie kunnen realiseren.
Resultaten en impact
Bijna 500 boeren hebben deelgenomen aan dit project. De dorpen Toungana en Sokourani
hebben in 2008 niet alles terugbetaald wat afgesproken was. Daarom mochten zijn in 2009
niet meedoen. In 2010 hebben ze alsnog aan hun verplichtingen voldaan en zullen ze alsnog
mee doen.

Dorp
Bona
Kofila
Kwekwesso
Mogobasso
Nefrelaye
Oualana
Sissa
Sokourani
Toungana
Totaal

Aantal
boeren in
het dorp
184
388
306
134
211
82
305
242
77
1.929

Aantal boeren dat
deelnam in 2008
20
108
17
33
87
29
65
46
13
418

Aantal boeren dat
deelnam in 2009
19
168
12
28
115
36
116
0
0
494

% van het
totaal in 2009
10,3 %
43,2 %
3,9 %
20,8 %
54,5 %
43,9 %
38,0 %
0%
0%
25,6 %

In 2009 zijn 2.490 zakken maïs verkocht tegen een prijs van 12.500 cfa per zak. Dit was
voldoende om de kosten voor de aanschaf van de zaden en de kustmest te dekken, plus de
bijkomende logistieke kosten.
De dorpen Sissa en Mogobasso
hebben in 2009 niet volledig voldaan
aan hun terugbetaalverplichtingen. Zij
zullen in 2010 niet mogen meedoen aan
het programma.
Als gevolg van dit programma hebben
494 families genoeg te eten van de
eigen oogst. Ook leren boeren door de
scholing en de gevolgde aanpak om
met „moderne‟ technieken maïs te
verbouwen. De meesten realiseren zich
dat samenwerken beter is voor de
opbrengst.
Uitdagingen
Op dit moment houden we geen rekening met de grote verschillen in kwaliteit van de grond.
Dat betekent dat het voor sommige boeren geen enkel probleem is om de 6 zakken terug te
betalen, terwijl het programma voor enkele anderen per saldo niets oplevert. We denken er
over het programma uit te breiden naar andere dorpen. Middels training, gekoppeld aan dit
project, proberen we de boeren hun manier van het bewerken van het land te laten
veranderen, zodat ze meer kunnen oogsten. Ook is het een optie om nieuwe gewassen toe te
voegen aan het programma, zoals sesam.

19

Opurkina (gestart in 2007)
Dit programma ondersteunt het opstarten van een coöperatie van 20 boeren
in het dorp Sokourani door middel van leningen, subsidies en advies.
Resultaten en impact
De coöperatie
beschikt over
een grote silo
voor de opslag van de oogst. Dit
was een stevige investering, die
het mogelijk maakt de oogst op
een later –economisch gunstigertijdstip te verkopen. De
organisatie van de coöperatie
wordt steeds professioneler en
transparanter. Er groeit een
duidelijke bewustwording bij
leden dat je je aan verplichtingen
moet houden en dat het
consequenties heeft als je je niet
aan afspraken houdt. De
inkomsten van de actieve leden
zijn met minstens 30% gestegen.
De terugbetaling van de lening
heeft op tijd plaatsgevonden en er
is een nieuwe lening verstrekt voor een maïskolfmachine.
Aantal actieve boeren
Aantal zakken per actieve boer
25
45

20

40
35

15

30
25

10

20
15

5

10
5

0
2007

2008

2009

0
2007

2008

2009

De boeren hebben geleerd om zelfstandig te denken en te werken: minder dan 10% van de
boeren in het dorp is lid van de coöperatie en verbouwt graan. De rest van het dorp verbouwt
katoen en oefent grote druk uit op de leden van de coöperatie. De leiders van de coöperatie
hebben geleerd moeilijke beslissingen te nemen, zoals het wegsturen van onbetrouwbare
leden. Als gevolg van de goede resultaten, willen nu nieuwe boeren ook lid worden. De
coöperatie werkt als een eye-opener voor alle mensen in het dorp dat verandering positief
kan zijn.
Uitdagingen
De uitdaging is om het aantal zakken met minstens 50% laten stijgen om de coöperatie op
langere termijn in stand te houden: de extra inkomsten zijn nodig om land te kopen en de
leningen terug te betalen. Ook is het bedoeling dat de boeren middelen vinden om extra
materieel aan te schaffen, vooral een tractor. De boeren moeten voortdurend weerstand
bieden tegen alle druk van buitenaf van andere boeren, families en katoenbedrijven.
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Burkinakarité (gestart in 2006)
De rol van ASAP is het om ondersteuning te bieden aan het opzetten van een
unie tussen vrouwenorganisaties van 5 dorpen voor de productie en verkoop
van karitéboter.

Resultaten en impact

Volume van karitéboter in kg
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2006

2007

De 500 deelnemende vrouwen hebben
hun inkomsten uit het maken van
karatéboter zien stijgen van € 10 per jaar
naar minstens € 50. Alle vrouwen hebben
geleerd om kwalitatief hoogwaardige
boter te produceren. Het bestuur van de
unie is getraind en georganiseerd. Helaas
wisselt de oogst van jaar tot jaar,
waardoor de hoeveelheid karitéboter ook
sterk wisselt.
De enorme toename van inkomsten helpt
de vrouwen beter te zorgen voor hun
familie. De voortschrijdende
professionalisering van de unie is een
voorbeeld voor andere projecten.
Uitdagingen
De bedoeling is dat de unie op termijn
zelfstandig functioneert, zonder hulp van
ASAP. Hier is nog een weg te gaan, door
 gebrek aan kennis en opleiding van
de bestuursleden;
 grote verschillen in
productievolumina, waardoor het
moeilijk is klanten te binden;
 het feit dat veel vrouwen wel
geïnteresseerd zijn in het geld, maar
niet in de unie zelf;
 concurrentie van andere unies in
West Afrika en van industriële bedrijven.
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2008

2009

Papaja project (gestart in 2009)
De vrouwen in de ASAP dorpen hebben een kleine papajaboom gekregen om het dieet van
hun families te verbeteren en het fruit eventueel te verkopen.
Resultaten en impact
In juli 2009 zijn er 500 bomen verspreid. Slechts 50% van de bomen (vrouwelijke) zal fruit
produceren als gevolg van onvoldoende selectie tijdens de kweek. De eerste papaja‟s zullen
in april 2010 geplukt worden. De vrouwen beginnen het belang in te zien van variatie in het
dieet en hebben ASAP gevraagd te helpen met de aanschaf van baobab bomen (bladeren
worden gebruikt om te koken) en de peperplanten.
Uitdagingen
Het is noodzakelijk dat de vrouwen de bomen beschermen tegen dieren en dat zij ze
regelmatig water geven in het droge seizoen. Ook is het belangrijk dat de vrouwen een
afgeschermd gebied hebben, dicht bij huis, dat kan dienen als boomgaard of moestuin.
ASAP Ontwikkelingscentrum in Bobo Dioulasso
In het ontwikkelingscentrum van ASAP is het kantoor van ASAP gehuisvest. Naast
werkplekken is een conferentieruimte voor ASAP trainingen en vergaderingen en er is een
opslagplaats voor materieel, zaden en granen.
Resultaten en impact
Het centrum is gebouwd en in juli 2009 is de organisatie daar ingetrokken. De kosten van het
centrum vielen € 13.000 hoger uit dan gebudgetteerd. Dit heeft geleid tot het aanscherpen
van de financiële procedures. De budgetoverschrijding toonde aan dat niet alle interne
procedures zijn gevolgd voor dit project. Een audit is uitgevoerd waaruit bleek dat er geen
opzet in het spel was, maar een serie van gebeurtenissen die uiteindelijk resulteerden in deze
grove budgetoverschrijding, o.a. veroorzaakt door een flinke stijging van de materiaalkosten
in Burkina Faso, en een verandering van de opzet van het gebouw.
Het centrum geeft een nieuwe dimensie aan ASAP. De dorpelingen zijn enorm trots op „hun‟
eigen kantoor. Het werken gaat beter in een professionele omgeving.
Uitdaging
Het is soms lastiger om weerstand te bieden aan verzoeken om financiële steun (een officieel
kantoor doet mensen denken dat er geld is). Het nieuwe kantoor is veel groter dan eerst en
het personeel voelt zich misschien nog niet helemaal thuis.
Maison de la femme
Een maison de la femme is een ruimte in het dorp met een opslagruimte. Deze gebouwen zijn
er voor de vrouwen, zodat ze elkaar kunnen ontmoeten, een plek hebben die kan dienen als
medische post (o.a. vaccinaties) en om het materiaal en de oogst op te slaan van de
vrouwenorganisaties.
Resultaten en impact
Er zijn 8 maisons de la femmes gebouwd in 8 dorpen. Mede doordat het gebouw wordt
gebruikt als medische post, is er een stijging van het aantal zwangeren en kinderen onder de
5 dat onder medische controle staat. Ook is er een duidelijke stijging van het aantal kinderen
dat gevaccineerd wordt. Er ontstaat een sterkere band tussen de vrouwen onderling en met
de vrouwenstichting omdat er meer overleg plaatsvindt. Nieuwe initiatieven ontstaan, zoals de
opslag van de oogst en de verhuur de bankjes voor feesten.
Uitdagingen
Een punt van zorg is de bestendigheid van de activiteiten van de vrouwenstichtingen. Ook
wordt er aan gewerkt om economische te activiteiten ontwikkelen waar alle leden aan mee
kunnen doen. Transparantie in financiële transacties naar álle deelnemende vrouwen blijft
een punt van aandacht.
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2.7

Evaluatie en impact aan de hand van de Millenniumdoelstellingen
Doel
Einde aan
armoede en
honger.

Realiseer
algemeen basisonderwijs.

Subdoel

46,40%

25%

46,40%

25%

1.8

Ondergewicht bij kinderen jonger dan
vijf jaar.

38%

20%

37%

15%

1.9

Deel van de bevolking dat minder te
eten heeft dan de minimale
caloriebehoefte.
Het percentage schoolgaande kinderen
(basisschool).

15%

5%

15%

5%

45%

73%

76%

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.
Percentage kinderen dat doorgaat van
basisschool naar vervolgonderwijs

76%

35%

83%

33%

15%

15%

2.1
2.2

3.1

Meisjes
Jongens
De toename van het inkomen van
vrouwen door het mogelijk maken van
kredieten en kleine handel.

29,20%
36,30%
Niet
beschikbaar

Emancipatie van de vrouwen door
zelfvertrouwen.

Niet
beschikbaar.

4.1

Sterfte onder kinderen jonger dan 5 jaar.

Verbeter de
gezondheid van
zwangere
vrouwen.

5.1
5.2

Moedersterfte.
Het deel van de geboorten waarbij
opgeleide vroedvrouwen / verplegers
aanwezig zijn.

0,70%
38%

5.3

De aanwezigheid van
voorbehoedsmiddelen.
De aanwezigheid van HIV onder de
populatie tussen 15 en 24 jaar.
Condoomgebruik bij het laatste hoog
risico sexcontact.

14%

6.1
6.2
6.7

6.8

6.9
6.10

Werk aan
Milieubehoud.

Werk aan een
wereldwijde
partnership voor
ontwikkeling.

ASAP

Percentage van de bevolking dat rond
moet komen van minder dan $1 per
dag.

Verminder
Kindersterfte.

Bestrijd
HIV/AIDS,
Malaria en
andere ziekten.

ASAP

2009
Burkina
Faso

1.1

2.3

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

2008
Burkina
Faso

Deel van de kinderen onder de 5 jaar
dat onder een met insecticide
behandelde klamboe slaapt.
Deel van de kinderen onder de 5 jaar
met koorts die met de juiste antimalaria
medicijnen worden behandeld.
Het voorkomen van sterfgevallen
gerelateerd aan tuberculose.
Behandeling onder direct toezicht van
geconstateerde tuberculosegevallen.

Inkomen maal
10

29,20%
36,30%
Niet
beschikbaar

38,50%
37,50%
Inkomen
maal 10

Eigenaar van
hun eigen
vrouwenhuis

19,30%

19,80%

44%

2%
67%
2%

0%

70%

50%

0,46%
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%

70%

7.9

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

13%

0%

17%

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

Vind
maatschappelijk verantwoorde
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 2007/2008‟ van de VN.
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2.8

Doelstellingen 2010

Doelen 2010
Onderwijs
Kleuterschool

Toelichting





Basisscholen







Verdere opleiding






Gezondheid en milieu
Water


Medische
Centrum




Hygiëne






Herbebossing
Economie
Microkrediet voor
vrouwen




Microkrediet voor
boeren

Kunstmestfonds






Burkinakarité



Papajaproject



Maison de la
femme
Ontwikkelingscentrum ASAP
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Één nieuwe kleuterschool realiseren
Het opleiden van twee personen tot kleuterschoolleidster.
Het toezicht op de kleuterscholen door het Ministerie van Sociale
Zaken formaliseren.
De dorpelingen vragen meer bij te dragen aan de exploitatiekosten van
de kleuterschool.
Aanvullende training en ondersteuning van de leerkrachten aanbieden.
Projecten ondersteunen die het toekomstperspectief en de
beroepsoriëntatie van de kinderen verbreden.
Analyseren waarom sommige kinderen de school niet afmaken.
De opvolging organiseren van het gebruik van de bibliotheek.
De bouw van de school in Sokourani voltooien en een
schooluitbreiding in Bona en Mogobasso realiseren.
Doorgaan met lunchprogramma en schooluniformproject.
Onderzoek doen naar het beste type middelbare school dat gebouwd
kan worden voor kinderen afkomstig uit het basisonderwijs.
Dtudiebeurskinderen helpen een eigen ontwikkelplan op te stellen.
De opvolging van kinderen die een studiebeurs ontvangen verbeteren.
Waterputten slaan om de toegang tot schoon water te vergroten in de
dorpen Sissa, Nefrelaye en Bona.
Zoeken naar oplossingen voor het opslaan van water in Kofila en
Mogobasso.
Een medisch centrum in Bona bouwen.
Overleg organiseren met de Gezondheidsautoriteiten om een
oplossing te vinden voor slechte toegang tot gezondheidszorg in de
kleinere en geïsoleerde dorpen.
Het onderzoek naar het latrine project afronden.
Onderzoek doen naar het maken van zeep.
Verzekeren dat dorpelingen meer bomen planten dan ze omhakken.
Het juiste gebruik van de „Foyer Amélioré‟ beheersen.
Beter begrip van het gebruik van de microkredieten door vrouwen
verkrijgen.
Ons microkredietprogramma naadloos laten aansluiten op een officiële
MFI (Micro Finance Institute) zonder dat het aantal vrouwen dat
toegang heeft tot microkrediet afneemt.
Ons microkredietprogramma naadloos laten aansluiten op een officiële
MFI (Micro Finance Institute) onder dezelfde contractvoorwaarden als
wij in het verleden aan de boeren hebben verstrekt.
De druk opvoeren bij het te laat terugbetalen van leningen.
De mogelijkheid analyseren om dit project te vertalen in een social
business project.
Het programma openstellen voor een andere cultuur dan de
commerciële.
Samenwerken met SNV om een nieuw model voor dit project te
ontwikkelen, uiteindelijk eveneens als social business project.
De omvang van papaja bomen vergroten door goede bescherming
tegen de dieren om de boom aan te brengen.
Vrouwen helpen economische activiteiten op te zetten met het Maison
de la femme als steunpunt.
Verzekeren dat het ASAP personeel hun kantoor waardeert.
Inkomen genereren met het kantoor (zoals de vergaderzaal verhuren).

Gewenste projecten
Om dit te realiseren zijn de volgende projecten op de kalender voor 2010 geplaatst:
Projecten
Referentie
2010-01
2010-02
2010-03
2010-04
2010-05
2010-06
2010-07
2010-08
2010-09
2010-10
2010-12
2010-13
2010-14
2010-16
2010-17
2010-18
2010-19
2010-20
2010-21
2010-22
2010-23
2010-24
2010-25
2010-26
2010-27
2010-28
2010-29
2010-30
2010-31
2010-32
2008-33
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Lunchprogramma
Uniformprogramma
Studiebeurs 2010-2011
Schoolbenodigdheden
Structurele kosten kleuterscholen
Structurele kosten alfabetisering
Training voor leerkrachten
Beroepsopleidingen 2010-2011
Hygiëneprogramma
Animatie op scholen
Schooluitbreiding Bona
Schooluitbreiding Mogobasso
Kredietbureau Kofila
Studiekosten voortgezet onderwijs
Maison de la femme Bona met een hangar
Waterput Sissa
Waterput Nefrelaye
Waterput Bona
Container verschepen 2010
Klamboeproject 2010
Trainingen van dorpsleiders
Trainingen van boeren
Bescherming van het landeigendom
Brug Toungana
Silo Kofila
Medisch centrum Bona
Waterbron bij de school in Kofila
Herbebossing dorpen
Kleuterschool Nefrelaye
Laatste fase schooluitbreiding Sokourani
Structurele kosten kredietbureau 2010 3 jaar

3 Hoe zijn we georganiseerd?
3.1

De structuur van ASAP

Stichting ASAP is een non-profit organisatie, geregistreerd in Nederland en in Burkina Faso.
De activiteiten vinden zowel in Nederland als in Burkina Faso plaats. Onderstaande figuur
geeft een schets van de situatie.
De volgende figuur toont de organisatie van ASAP in Nederland en in Burkina Faso.
Nederland

Burkina Faso
Raad van
Toezicht
Bestuur
Algemeen
Directeur
Manager ASAP
BF

Medewerker NL

Staf
Vrijwilligers
Adviseurs

De dagelijkse aansturing wordt gedaan door de algemeen directeur. In Burkina Faso is een
operationeel directeur die samen met een groep adviseurs verantwoordelijk is voor de
activiteiten aldaar.

Nederland

Burkina Faso
ASAP

Externe
instanties
KVK
Accountant

Ontwikkel
partners
CBF
ICCO
IMPULSIS
Wilde
Ganzen
.....
Sponsors
Scholen
Leden
Bedrijven
Service
clubs
Beurzen
....
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Algemene bedrijfsvoering

Algemene bedrijfsvoering

Financiën, administratie,
correspondentie, ICT,
Personeelsmanagement

Financiën, administratie,
correspondentie,
Personeelsmanagement

Planning & Control

Planning & Control

Rapportages RvT en bestuur,
projectrapportages, stuurinformatie

Voortgangsrapportages over projecten
en bedrijfsvoering Burkina, informatie
over dorpen

Programma management

Progamma management

Projecten initiëren, overzicht projecten
bewaken, subsidies aanvragen, relaties
met ontwikkelingspartners opbouwen
en onderhouden, ...

Voortgang projecten bewaken,
ontwikkelen nieuwe initiatieven, relaties
met partners en overheden
onderhouden.

PR & Marketing
Nieuwsbrief, jjaarverslag, brochures,
evenementen, beeldenverkoop,
vrijwilligers, ...

Projectuitvoering
Dorpen begeleiden bij uitvoer projecten,
faciliteren dorpsontwikkeling

Overheid
Min. van
Landbouw
Min. Van
Onderwijs
....

Dorpen
Oulana
....

Partners &
externen
INERA
Adviseurs
....

Bedrijven
Bouwonderneming
Architect
....

3.2

Organisatorische aandachtsgebieden voor 2009 en resultaten

In 2008 heeft de Raad van bestuur besloten te werken aan een aantal speciale
aandachtsgebieden van de eigen organisatiestructuur. De tabel geeft een overzicht van hun
status over 2009.
# Doelstelling
Status 2009
1 Professionaliseer ASAP Nederland
De taken en verantwoordelijkheden van de directeur
van ASAP beleggen bij de leden van het bestuur die
daarmee een actievere rol gaan krijgen.
Het aanstellen van een betaalde kracht en het instellen
van een Raad van Toezicht.

Er is een Raad van Toezicht en het
bestuur is anders georganiseerd.
Tevens is een betaalde kracht
aangenomen. In de uitvoering is alles
nog niet geheel tot haar recht
gekomen.

Verzelfstandig organisatie ASAP in Burkina

2

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 ASAP.
We streven ernaar dat er een nieuwe, onafhankelijke,
lokale associatie ontstaat die het werk ter plekke
overneemt en uitvoert.

In 2009 is gewerkt aan het ontwikkelen
van de competenties in Burkina Faso
zodat men daar zelfstandiger kan
werken. Tot op zekere hoogte heeft dat
ook tot resultaat geleid. Of de
oorspronkelijk gedefinieerde
doelstelling ook de doelstelling moet
zijn voor ASAP Burkina is nog niet
geheel duidelijk.

Onderzoek mogelijkheden tot samenwerking

3

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).

Er is met een flink aantal organisaties
contact gezocht en er is bovendien
gewerkt aan een voorstel tot nauwe
samenwerking met anderen. Er is
uiteindelijk besloten dit niet te doen.

Leg de aanpak in de dorpen vast

4

Het vastleggen van onze aanpak bij het ontwikkelen
van de dorpen.

↑
↔
↓

behaald
deels behaald
niet behaald

3.3

Aan deze doelstelling is niet
gestructureerd gewerkt in 2009.
Verbeterd
Gelijk gebleven
Verslechterd

Organisatie en ontwikkelingen in Nederland

In 2009 is een reorganisatie doorgevoerd bij ASAP Nederland. Er is een Raad van Toezicht
ingesteld en er is een nieuw Bestuur gevormd. De Raad van Toezicht is 3 keer bij elkaar
geweest. Het toezicht richt zich vooral op de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de
organisatie.

Samenstelling Raad van Toezicht
Naam, functie
Hardy Korver, voorzitter
Hans Overhage, lid
Hennie Buter, lid
Jean van Wersch, lid
Leon Hendriks, lid
1)

Functie in het
dagelijkse leven
Directeur KPMG
Commercieel directeur
Gepensioneerd directeur
Business development coach
Ondernemer

Datum van
1)
aantreden
08-05-2009
08-05-2009
08-05-2009
08-05-2009
08-05-2009

Datum van
aftreden
01-07-2014
01-07-2014
01-07-2014
01-07-2014
01-07-2014

Als datum van aantreden is de start van de nieuwe bestuurssamenstelling genomen.
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Binnen het Bestuur heeft ieder lid een operationeel gebied onder zijn/haar
verantwoordelijkheid genomen:
Bestuur
Arend Plomp

Corina Bots/Peter-Paul
Kissels

Hervé Millet/Peter-Paul
Kissels

Gerard/William Porton

PR & Marketing

Planning, analyse &
Control

Programma
management

Bedrijfsvoering &
Financieel beheer

•Monitoring
•Rapportage
•Planning

•Strategie en beleid
•Methode-ontwikkeling
•Kennismanagement
•Ontwikkeling en

•Beheer rekening NL
•Beheer rekening BF

fondsenwerving

begeleiding
programma‟s

•Website
•Promotie

•Vrijwilligers

•Evenementen
•Fondsenwerving
•Burkin‟art

•Ondersteuning

•Accountantsverklaring
•Boekhouding
•Facilitaire zaken

Het Bestuur is in totaal 6 keer bij elkaar geweest. 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?

Samenstelling Bestuur
Naam, functie
Hervé Millet, voorzitter
Gerard Bergsma,
penningmeester
Arend Plomp, secretaris
Peter Paul Kissels, lid
Corina Bots, lid
William Reijersen, lid
*) Hernoembaar

Functie in het
dagelijkse leven
Volledig werkzaam bij ASAP
als vrijwilliger

Datum van
1)
aantreden

Datum van
aftreden

14-11-1997

01-07-2012*

Bedrijfsadviseur
Financieel adviseur
Investeerder
Manager Radiologie
Vrachtwagenchauffeur

01-12-2009
01-05-2008
01-12-2006
05-08-2009
15-01-2010

01-07-2014*
01-07-2013*
01-07-2011*
01-07-2014*
01-07-2015*

Ongeveer 3000 uur aan vrijwilligerswerk
Ook in 2009 heeft ASAP veel ondersteuning gekregen van mensen die op vrijwillige basis
een rol hebben gespeeld in de uitvoering van de activiteiten in Nederland. De directeur Hervé
Millet neemt weliswaar een substantieel van de uren voor zijn rekening, maar ook de inbreng
van de bestuursleden en de vrijwilligers die geholpen hebben met de verkoop van beelden op
beurzen en het ondersteunen van evenementen op bijvoorbeeld scholen is substantieel
geweest.
Doelstelling 2010
Inzet van bestuursleden
verbeteren

Toelichting
In 2009 is al een belangrijke slag gemaakt met het
herpositioneren van een bestuur dat zich meer met de
operationele aansturing bezig houdt. In 2010 zal de inzet van
de bestuursleden verder verbeterd worden en zal bekeken
worden of het mogelijk is dat de bestuursleden ook
inhoudelijke ontwikkelthema´s onder hun verantwoordelijkheid
nemen, in plaats van de directeur, zodat de afhankelijkheid
van de directeur minder groot wordt.

Start met betaalde kracht
Een belangrijk besluit in 2008 betrof het aanstellen van een betaalde kracht. De belangrijkste
motivatie hiervoor was het feit dat dit de enige manier zou zijn om de organisatie verder te
professionaliseren en in de toekomst onafhankelijk van de directeur/oprichter te laten
voortbestaan.
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Begin 2009 hebben alle leden van het bestuur deelgenomen aan een zorgvuldige
sollicitatieprocedure. Dit heeft toen geresulteerd in het aanstellen van een dame die
verantwoordelijk was voor de PR & Marketing, maar die bovendien een ondersteunende rol
zou kunnen spelen in de programma-ontwikkeling. Al direct na haar aanstelling bleek de
positieve impact hiervan:
 Verhoogde fondsenwerving door activiteiten opgezet op bijvoorbeeld scholen en beurzen
 Continuïteit in de inzet en aansturing van vrijwilligers
 Lastenverlichting van Hervé Millet zodat hij aan meer structurele zaken kon werken
Helaas heeft onze betaalde kracht na een paar maanden ontslag genomen, omdat het
werken bij ASAP vrij eenzaam is. Er zijn, afgezien van Hervé Millet die een groot deel van zijn
tijd in Burkina Faso is, geen vaste collega‟s. In november is daarom een nieuwe dame
gestart. De vraag blijft hoe in de toekomst het complete pallet aan werkzaamheden optimaal
kan worden ingevuld.
Doelstelling 2010
Inzet van betaalde kracht
of krachten optimaliseren

Toelichting
Vaststellen of één of meerdere krachten nodig zijn voor de
uitvoer van de werkzaamheden en op welke wijze de kosten
hiervoor kunnen worden vergaard en verantwoord.

Verbeteren van de ICT-infrastructuur
In 2009 is gestart met de iivoering van een nieuw opslagsysteem (een NAS) zodat alle
gegevens in zowel Burkina Faso als Nederland op afstand toegankelijk zijn. Tegelijkertijd is
gestart met het opschonen van het elektronisch archief.
We zijn overgegaan naar Access-4-All voor email en bellen.
Doelstelling 2010
Verbeteren elektronische
Opslag

Toelichting
Opschonen van het elektronisch archief; verbeteren van de
toegankelijkheid van de data. Invoeren van nieuw systeem
voor back-up en recovery.

Vernieuwen van de website
In 2009 is een nieuw ontwerp van de website gemaakt en is deze voor een deel reeds
ingevoerd. Er is voor gekozen deze nieuwe website te laten ontwikkelen en het technisch
onderhoud te laten verzorgen door een extern bedrijf die dit deels op pro-bono basis heeft
willen doen. De reden om voor deze oplossing te kiezen (en niet voor een vrijwilliger) is,
omdat gebleken is dat een goede website van groot belang is voor de positionering van
ASAP en voor de beeldenverkoop.
Doelstelling 2010
Beeldenverkoop
faciliteren via website
Informatie over dorpen op
website zetten

Toelichting
Afhankelijk van de benodigde investering zal de website
worden aangepast zodat online beeldenverkoop mogelijk is.
Het is de wens om ieder dorp waar ASAP actief is een website
te geven. Dit helpt om een gemeenschap een eigen identiteit
te geven. Deze informatie zal ook op de Nederlandse website
beschikbaar komen.

Vernieuwen van de management rapportages
In 2009 is een nieuwe opzet gemaakt voor de management rapportages in Nederland. Er is
echter nog geen aansluiting met de rapportages uit Burkina. In beide landen wordt een eigen
cyclus van rapporteren doorlopen en dat betekent dat er nog gaten zitten in de beschikbare
informatie in beide landen.
Doelstelling 2010
Het aansluiten van
management rapportages
in Nederland en Burkina
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Toelichting
De opzet van de management rapportages zal zodanig zijn
dat deze (of delen hiervan) gebruikt kunnen worden voor
dagelijkse aansturing, maar ook voor het Bestuur en de Raad

Faso en het creëren van
één planning & control
cyclus

van Toezicht.

Onderzoeken fusie- en of samenwerkingsmogelijkheden.
In 2009 is, onder druk van de verandering in de subsidie/voorwaarden, gezocht naar
mogelijkheden voor het vormen van een alliantie met andere organisaties. Na een aantal
gesprekken was de conclusie dat het voor ASAP vooralsnog geen goed moment was om
daadwerkelijk te fuseren met andere organisaties, omdat dit alleen succesvol kan zijn als
twee of meerdere organisaties daadwerkelijk complementair zijn en elkaar versterken. Alleen
maar fuseren, omdat dan voldaan wordt aan de nieuwe eisen zoals gesteld door het
Ministerie van Buitenlands Zaken, is geen goede reden. In 2010 zal vanzelfsprekend verder
gezocht worden naar het versterken of creëren van nieuwe partnerships, maar dit is geen
doel op zich.
Burkin’Art zonder fysieke galerie voortzetten.
2009 was het eerste jaar dat er het hele jaar geen eigen galerie meer was. Alhoewel de
verkoop niet tegenviel -zie elders in het verslag- is gebleken dat het hebben van de galerie
niet alleen van belang is voor de beeldenverkoop, maar ook voor het profileren van ASAP als
ontwikkelingsorganisatie.
Doelstelling 2010
Ontwikkelen van een
nieuw ´business plan´
voor Burkin´Art.

Toelichting
Beschrijven van de doelstellingen voor Burkin´Art en
mogelijkheden voor het realiseren hiervan, bijvoorbeeld via
online verkoop, een aparte galerie, het aantrekken van een
galeriehouder.

Samenwerkingsverbanden versterken
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, Deze organisatie assisteert de stichting op specifieke terreinen, zoals kredieten
en organisatie.
Doelstelling 2010
Bestaande
samenwerkingsverbanden
versterken en nieuwe
ontwikkelen.

Toelichting
Taking into account the MSFII results, we will need to adapt
as much as possible our partnership to the new situation.

Ontwikkeling nieuw communicatieplan
In 2009 is een nieuw communicatieplan ontwikkeld, met daarin onder andere richtlijnen met
betrekking tot het gebruik van logo´s en kleuren en hoe we gebruik kunnen maken van
(elektronische) sociale netwerken.
Doelstelling 2010
Het realiseren
verbeterpunten uit
communicatieplan 2009
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Toelichting
Beter en meer gebruik maken van internet en sociale
netwerken

3.4

Organisatie en ontwikkelingen in Burkina Faso

In Burkina Faso werkt een vaste groep van betaald, lokaal personeel, deels in vaste dienst en
deels op basis van free-lance contracten.

Burkina Faso
Manager ASAP BF
Désiré Ouattara *
Chauffeur
Symphorien Wandago *
Adviseur Onderwijs
Berna Ouattara **

Bewakers
Jacques Ouattara *
Boro *

Adviseur
Vrouwenprojecten
Mamima Traoré *

Manager leningen
Jean François Millogo **

Adviseur Boerenprojecten
Désiré Ouattara

Financieel medewerker
Natacha Toé **

* In loondienst
** Free lance contract
In aanvulling op deze mensen wordt gebruik gemaakt van verschillende specialisten, zoals
Naam
Bakari Kassamba
Elise Guiro
Jacob Sanou
Felix Héma
Solange Sawadogo
Jonas Soubeiga
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Functie
Technisch adviseur karité project
Adviseur karité project
Adviseur voor landbouw
Adviseur voor de modelboerderij
Adviseur voor milieu
Adviseur appreciative inquiry methode

Capaciteitsversterking ASAP Burkina Faso
In 2009 is twee keer een beoordeling van het personeel uitgevoerd om te bepalen of iedereen
voldoende presteert en welke maatregelen nodig zijn. Als gevolg hiervan is het contract voor
de adviseur vrouwenprojecten niet verlengd en is een nieuwe persoon aangenomen.
Als gevolg van ondermaats presteren door een aantal leden van het team was er
onvoldoende gelegenheid training te geven om hun capaciteit te versterken.
Doelstelling 2010
Persoon aantrekken voor
onderwijs of
boerenprojecten.
Training van het (nieuwe)
personeel.

Arbeidsmarktanalyse
uitvoeren in Burkina
Faso.

Toelichting
Het lijkt lastiger een geschikt iemand te vinden voor de
onderwijs- dan voor de boerenprojecten. Daarom zal parallel
geworven worden.
Met het nieuwe personeel zal een trainingsprogramma worden
opgezet. Dit is inclusief training voor de chauffeur en de
bewaker zodat ook van hun diensten optimaal kan worden
geprofiteerd.
We moeten beter weten wat andere organisaties aan
arbeidsvoorwaarden bieden en waar geschikte mensen voor
ASAP gevonden kunnen worden.

Informatie verzameling uit de dorpen.
In 2009 is gestart met het verzamelen van informatie uit/over de dorpen zodat de impact van
de projecten beter vastgesteld kan worden. Dit heeft veel tijd en inspanning gekost, omdat
iedere familie bezocht is om vast te stellen wat bijvoorbeeld de gezinssamenstelling was, het
opleidingsniveau, of men over een toilet beschikt en of er bijvoorbeeld een brommer of fiets
beschikbaar is in het gezin.
Doelstelling 2010
Informatieverzameling per dorp verder
ontwikkelen.

32

Toelichting
Manier en format van data verzamelen
eenvoudiger maken en dorpelingen helpen
de data te interpreteren en
ontwikkelingsplannen te ontwikkelen.

Netwerken versterkt en uitgebouwd.
Samenwerkingsverbanden die ASAP heeft 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
sociaal-economische status van plattelandsgemeenschappen in het land. Zij is
gespecialiseerd in het geven van trainingen in Appreciative Inquiry (AI). De toegevoegde
waarde van deze relatie voor ASAP 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 ASAP 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.
Elise Guiro. Zij is specialiste op het gebied van Karitéboter en de verbetering van de
vrouwenassociaties. Mevrouw Guiro helpt de stichting bij de communicatie met de
vrouwenassociaties en bij het trainen om een betere organisatiegraad te bereiken.
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.
Doelstelling 2010
Mogelijkheden
onderzoeken om nieuwe
samenwerkingsverbande
n aan te gaan.

Toelichting
Er zal o.a. contact worden opgenomen met SNV en Stichting
MOET om te kijken waar synergie mogelijk is.

Development center in gebruik genomen
Zie omschrijving in het hoofdstuk 2.

Doelstelling 2010
Lokaal personeel
beschouwt het kantoor
als „hun‟ kantoor.
Volledig gebruik van het
Ontwikkelingscentrum.
Data-uitwisseling tussen
Burkina Faso en
Nederland.
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Toelichting
De opzet van het kantoor is gedaan door Hervé Millet, onze
directeur. Het lokale personeel moet dit nog aanpassen zodat
het ook voor hen optimaal werken is en van binnen en van
buiten ook aantrekkelijk.
Het kantoor moet maximaal worden ingezet voor overleggen
en training tbv ASAP, maar ook worden verhuurd om een deel
van de exploitatiekosten terug te verdienen.
De locale NAS is geïnstalleerd en een paar kleine problemen
met de router moeten worden opgelost.

4 Financiële verantwoording
4.1

Visie en aanpak

De fondswerving van de stichting ASAP 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

Resultaten over 2009

Fondswerving en de kosten daarvan.
Baten en kosten fondswerving
Totale baten
Kosten van fondswerving
In % van baten

2009
Gerealiseerd
€ 432.722
€ 40.112
9.3 %

2009
Begroting
€ 483.964
€ 46.374
9.6%

2008
Gerealiseerd
€ 524.707
€ 31.521
6.0%

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

2009
Gerealiseerd
€ 2.079
€ 34.504
€ 329.569
€ 366.702

2009
Begroting
€ 2.520
€ 38.382
€ 394.950
€ 435.852

2009
Gerealiseerd
€ 5.386
€ 38.698
€ 283.556
€ 327.640

2009
gerealiseerd
€ 305.264

2009
begroting
€ 354.339

2008
gerealiseerd
€ 264.614

€0
€ 47.203

30.000
€ 63.625

€ 42.427
€ 120.307

€ 46.751
€ 31.523
€ 1.982
€ 432.772

€ 36.000
0
€ 483.964

42.035
€ 51.221
4.103
€ 524.707

De totale baten kunnen als volgt worden uitgesplitst:

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

De totale fondsenwerving is in 2009 achtergebleven op het budget. Alle voorgenomen
projecten konden echter worden uitgevoerd, omdat er gestuurd wordt op donaties en niet op
budget. Opvallende verschillen zijn:


In 2008 kreeg ASAP een grote donatie van € 90.000 voor het kunstmestproject,
bovendien leidde dit ook nog tot een bijdrage van Impulsis. In 2009 draait het
kunstmestproject zonder dat extra investering nodig is. De opbrengst bedroeg in 2009 al
bijna € 47.000.



In 2009 is er geen container gestuurd, waarvan de waarde in de baten is opgenomen (in
2008 was dit € 42.427)



De opbrengst van de verkoop van beelden is lager omdat de galerie niet meer gebruikt
kan worden.

34

De gevolgen van de kredietcrisis hebben gelukkig een beperkte rol gespeeld bij de
fondsenwerving.
Vermogensopstelling van de stichting over 2009.
Vermogen
Fondsen voor leningen
Voorraad bronzen beelden
Voorraad maïs
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Liquide Middelen

31-12-2009
€ 82.699
€ 21.855
€ 45.840
0
€ 11.640
€ 89.722

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

Informatie over de allocatie van de reserves
Reserves
Lunchprogramma
Kunstmestfonds
Beurzen fonds
Ontwikkelcentrum Bobo
Continuïteitsreserves
Micro kredieten
Vermogen per 31 december
Totaal

2009
€ 9.018
€ 86.273
€ 21.572
€ 30.445
€ 38.000
€ 28.050
€ 100.121
€ 313.480

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 liquiditeiten in Burkina Faso worden aangehouden
bij de BICIA-B (Banque Internationale de l‟Industrie, du Commerce et de l‟Agriculture du
Burkina).

4.3

Evaluatie

De financiële situatie van de stichting is voor de korte termijn goed. De reserves zijn in totaal
licht gestegen. De begrote projecten zijn gerealiseerd. De werkelijke implementatiekosten zijn
in lijn met de begroting.
Voor het eerst is 3% administratie- en beheerkosten opgevoerd die niet gerelateerd zijn aan
fondsenwerving en beeldenverkoop. De aanschaf van een nieuw administratiesysteem is een
onderdeel van deze kosten. Met het nieuwe administratiesysteem “Muis” hoeft niet meer met
spreadsheets gewerkt te worden en is de stabiliteit van de financiële administratie sterk
verbeterd.
Dit jaar zijn alle kosten voor alle fondswervingsactiviteiten opgenomen. Deze komen uit op
9.3 % van alle opbrengsten, tegen een begroting van 9.6 %. Binnen de reserves is weer een
opsplitsing gemaakt in wat weggezet is voor het behoud van de continuïteit van de stichting
en welke reserves niet toegewezen zijn. Het totaalbedrag aan verstrekte leningen is iets
gestegen van € 82.562 naar € 82.699. Door de moeilijke omstandigheden onder de lokale
bevolking is er een bijzondere afboeking van €1.482, een zeer bescheiden bedrag gezien het
totaal aan uitstaande leningen. Er zijn voor het eerst een voorziening getroffen om eventuele
toekomstige afboekingen op te vangen. Er zijn geen langlopende schulden. De kortlopende
schulden vallen binnen de normale activiteiten van de stichting en hebben te maken met te
betalen kosten. Het rendement op het eigen vermogen is niet hoog, maar verantwoord
gegeven het conservatieve beleggingsbeleid. Er is dan ook geen aanleiding de treasury
regels te veranderen.
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4.4

Vooruitblik

Financiële risico’s en impact van de kredietcrisis
De eigen fondswerving van de Stichting ASAP is gebaseerd op twee bronnen: de verkoop
van bronzen beelden en donateurs. Voor 2010 continueren wij ons voorzichtige beleid.
Projecten worden pas uitgevoerd als er beschikbare middelen zijn. Ook zoeken wij
voortdurend naar alternatieve mogelijkheden om fondsen te werven.
De opbrengst van de verkoop van beelden voorheen via de galerie Burkin‟art en nu via het
kantoor, internet of festivals, wordt vooral gebruikt voor het dragen van de interne kosten van
ASAP. Hiermee is dit een belangrijke financiële pilaar voor de organisatie. Nog belangrijker is
dat hierdoor een groter deel van het geld van donateurs aan projecten worden besteed. Het
percentage van de donaties dat gebruikt kan worden voor projecten is 90.7% . Wij
verwachten dat dit percentage in 2010 niet veel zal wijzigen. Indien de verkopen door een
andere aanpak toenemen kan het percentage licht stijgen.
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.
Om een eventuele afname in de inkomsten en de gevolgen daarvan voor onze projecten op
te vangen voeren wij een flexibel beleid. 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.
Inkomsten, benodigd voor projecten
ASAP doet alleen fondswerving voor specifieke (benoemde) projecten. Door een lichte
afname van het aantal voor 2010 voorziene projecten, zal de behoefte aan fondsen voor
projecten ook iets minder zijn dan die in 2009. Wij blijven veel aandacht schenken 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.
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5 Communicatie
5.1

Visie en aanpak

Stichting ASAP 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.
ASAP onderscheidt als externe belanghebbenden de volgende doelgroepen:







bestaande en potentiële particuliere donateurs
bedrijfssponsors
vrijwilligers
subsidieverleners
samenwerkende organisaties
overheidsinstellingen in Burkina Faso

Het communicatiebeleid van ASAP is enerzijds gericht op de gehele Nederlandse
samenleving en anderzijds meer specifiek op bovengenoemde doelgroepen. De tot nu toe
toegepaste communicatiemiddelen van ASAP zijn:








Algemene nieuwsbrieven gericht aan bestaande en potentiële donateurs
Nieuwsbrieven gericht aan vrijwilligers
Persberichten
Meerdere Websites
Brochure van Burkin‟ Art
Webblogs vanuit Burkina Faso
Limanja-feesten

In dit hoofdstuk zullen wij onze visie, aanpak en resultaten per communicatiemiddel nader
toelichten. Alvorens hiertoe over te gaan willen wij ook melding maken van het in dienst
nemen van een (betaalde) medewerker van ASAP. Deze nieuwe medewerker zou als
belangrijke taak krijgen het invullen van en het meedenken over ons PR-beleid. Vanaf maart
2009 heeft ASAP tot tweemaal toe een medewerker in dienst genomen, maar zijn beide
dienstverbanden voortijdig beëindigd.
Een belangrijk gevolg van het ontbreken van een vaste PR-medewerker is dat wij op het
gebied van communicatie en PR nog niet het gewenste niveau en effectiviteit hebben bereikt.
Mede op basis van onze ervaringen hebben wij het gewenste profiel aangepast en zijn wij in
gesprek met nieuwe kandidaten.
Tot slot vermelden wij onze wens voor een alomvattend communicatieplan. Een dergelijk
communicatieplan zou aan ASAP een doelgerichte en tegelijk professionele uitstraling
moeten geven richting potentiële donateurs, vrijwilligers en de gehele buitenwereld. Inmiddels
is door Stella Linders een communicatieplan opgesteld met onder andere daarin opgenomen
concrete adviezen voor onze eigen huisstijl.
Doelstelling 2010
Communicatieplan voor
huisstijl;
Professioneel
Communicatie/PR-beleid

5.2

Toelichting
Met als uitgangspunten de continuïteit en professionalisering
van ASAP is zowel een communicatieplan als de inzet van
een PR-medewerker gewenst.

Communicatiemiddelen

Nieuwsbrieven algemeen
In het jaar 2009 zijn er in totaal drie algemene nieuwsbrieven verstuurd aan 1500 tot 1600
donateurs en relaties van ASAP.
Onderwerpen die in deze Nieuwsbrieven zijn behandeld waren onder andere; het Klamboe
project, de strijd tegen malaria, studiebeurzen Middelbaar Onderwijs 2009, het Papajaproject,
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gezonder eten en meer handel. Bij deze nieuwsbrieven werden ook flyers toegevoegd om
aandacht te vragen voor specifieke ASAP-evenementen.
In de nieuwsbrief van maart is aandacht gevraagd voor de nieuwe beeldencollectie van
Burkin‟ Art. Bij de mei nieuwsbrief was een aparte uitnodiging aan alle ASAP-relaties voor het
Limanja-2009 feest bijgesloten. In de november nieuwsbrief is een acceptgiro bijgevoegd ten
behoeve van onze stichting.
Wij hebben vastgesteld dat het bijvoegen van flyers en/of een acceptgiro een redelijk
effectieve uitwerking heeft op ons relatiebestand.
Voorts willen wij in dit verband ook de nieuwe CRM-software noemen, waarmee wij willen
bereiken dat wij een completer en beter beeld krijgen van de informatiewensen van alle
ASAP-relaties. Met een beter inzicht in de informatiewensen van onze relaties kunnen wij in
de toekomst effectiever communiceren.
Zodra wij als stichting kunnen beschikken over een nieuwe PR-medewerker zullen wij
overwegen de frequentie van de nieuwsbrieven te verhogen van driemaal naar viermaal per
jaar.
Doelstelling 2010
Invoering van een CRMsysteem

Toelichting
Voor een effectieve communicatie is kennis van het eigen
relatiebestand van groot belang.

Nieuwsbrieven gericht aan vrijwilligers
ASAP heeft in het verleden altijd gesteund op een schare vrijwilligers, die ons ondersteunen
bij diverse activiteiten, zoals beeldenverkoop op diverse lokaties, mailingen van
nieuwsbrieven en assisteren bij schoolprojecten. Juist dankzij deze vrijwilligers heeft Bukin‟Art
en daarmee ASAP zichtbaarheid en bekendheid gekregen in met name Naarden en
omgeving. Wij beseffen dat een groep van enthousiaste vrijwilligers ook voor onze toekomst
van grote betekenis is. Om die reden willen wij naast de Algemene nieuwsbrief ook een
Speciale nieuwsbrief aan onze vrijwilligers versturen. In deze vrijwilligersnieuwsbrief zullen wij
informatie verstrekken over toekomstige ASAP-activiteiten, de resultaten van vorige
activiteiten en bijeenkomsten voor vrijwilligers. Wij hopen met deze speciale nieuwsbrief ook
nieuwe vrijwilligers te kunnen werven. In 2010 is hiermee een eerste begin gemaakt.
Doelstelling 2010
Introductie van een
nieuwsbrief voor
vrijwilligers
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Toelichting
Vrijwilligers zijn door hun persoonlijke enthousiasme en
ondersteuning voor ASAP van grote betekenis.

Persberichten
In het jaar 2009 zijn er vier persberichten door ASAP verzonden. Deze persberichten hadden
betrekking op: lokale beeldenverkopen van Burkin‟Art, Limanja-feest in Naarden
Vesting en de subsidietoekenning door Gemeente Bussum. Speciale vermelding verdient het
persbericht dat Stichting ASAP in september 2009 is genomineerd voor de Transparant Prijs
in 2009.Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de fondsenwervende instelling die de meest
transparante verslaglegging heeft. Persberichten zijn een effectief middel om onder een
breed publiek aandacht te vragen voor onze activiteiten. In 2010 zullen wij erop attent zijn om
relevante informatie van onze stichting via persberichten te verspreiden.
Doelstelling 2010
Regelmatig persberichten
versturen

Toelichting
Persberichten zijn een effectief middel gebleken om een breed
publiek te bereiken.

Websites
Onze stichting communiceert middels de volgende websites:
www.asap-foundation.org Deze website verstrekt algemene informatie over doelstellingen,
projecten en resultaten van de stichting. Wij hebben geconstateerd dat onze website in het
jaar 2009 minder frequent is bezocht dan in het jaar 2008. Mede om deze reden wordt deze
website in 2010 gerestyled.
www.burkin-art.com Deze website verstrekt informatie over de collectie bronzen beelden van
Burkin‟Art en geeft tevens achtergrondinformatie over de verschillende kunstenaars.
www.opurkina.org Deze website verstrekt informatie over Opurkina ofwel “Oppurtinities
Burkina”. OPURKINA verstrekt leningen aan agrarische coöperaties in landelijke gebieden in
Burkina Faso. Geld dat binnenkomt in OPURKINA is afkomstig van individuen of bedrijven.
www.limanja.org Deze website verstrekt informatie over de twee Limanja-feesten die ASAP in
2007 en 2009 heeft georganiseerd.
www.burkinakarite.com Deze website verstrekt informatie over Burkinakarité. Burkinakarité is
een unie van vrouwenassociaties die karité boter produceert and verkoopt.
Doelstelling 2010
Restylen en updaten van
de ASAP-website

Toelichting
De eigen website is voor onze stichting de meest belangrijke
informatiebron voor bestaande en nieuwe relaties.

Brochure van Burkin’Art
In 2010 zal deze brochure worden vernieuwd, waarbij aansluiting zal worden gezocht met de
nieuwe huisstijl van ASAP. Deze Burkin‟Art-brochures worden op alle evenementen waar
ASAP aanwezig is verspreid.
Doelstelling 2010
Vernieuwing Burkin‟Artbrochure

Toelichting
Is van belang voor de beeldenverkoop.

Wekelijkse nieuwsbrieven tijdens het verblijf van het bestuur in Burkina Faso
Steeds als het Nederlandse management in Burkina Faso is wordt een nieuwsbulletin per email verzonden aan zo‟n 120 mensen die nauw betrokken zijn bij de organisatie. Iedereen die
geïnteresseerd is om een dergelijk verslag te ontvangen kan zich aanmelden via info@asapfoundation.org.
Video-opnames
In 2009 zijn in Burkina Faso video opnames gemaakt door een bestuurslid, tijdens zijn
bezoek ter plaatse. Deze worden gebruikt om te communiceren over onze stichting en
projecten, onder andere via Youtube en presentaties op scholen.
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Doelstelling 2010
Video‟s afronden

Toelichting
Het streven is om voor het einde van 2010 voor een aantal
projecten een video te hebben.

Limanja-feest
Op 27 en 28 juni 2009 hebben we het Limanja feest georganiseerd in Naarden. Het doel was
om met beperkte middelen het publiek en de sponsors te laten zien wat we in Burkina Faso
doen, om wat fondsen te verzamelen door de verkoop van beelden en om mensen op een
ontspannen manier kennis te laten maken met Afrikaanse dans, muziek en ambachtschap.
Het was een heel geslaagd feest. Tijdens de twee dagen bezochten meer dan 500 mensen
het evenement en iedereen was enthousiast en geïnteresseerd in onze activiteiten. De kosten
van het evenment zijn gedragen door sponsors en de verkoop van beelden.
Doelstelling 2010
Limanja 2010

Toelichting
In 2010 zullen we kijken of we dit evenement kunnen herhalen,
in samenwerking met een of meer andere stichtingen.

Contacten met het bedrijfsleven
In 2009 zijn geen extra acties ondernomen om contacten te leggen met het bedrijfsleven. De
voornaamset oorzaak hiervoor is gebrek aan tijd en gebrek aan ervaring met dit soort
activiteiten.
Doelstelling 2010
Nader vastleggen van ons
model voor
dorpsontwikkeling
5.3

Toelichting
Een goed doorwrochten en presentabel model zal ons helpen
aan een betere entree in het bedrijfsleven.

Ideeën of klachten

In 2009 hebben we geen klachten ontvangen, noch in 2008. Net als voorgaande jaren
hebben we 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.
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6 Fondswerving
6.1

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.
Om onze lopende
programma‟s en projecten
in Burkina Faso voort te
zetten hebben wij jaarlijks
een budget nodig van
tenminste € 400.000. Als
ASAP kan beschikken over
een hoger jaarlijks budget,
dan kunnen er meer nieuwe
projecten worden
uitgevoerd. In ons huidige
werkgebied van de negen
dorpen in Burkina Faso
zouden wij maximaal €
500.000 tot € 600.000 op
jaarbasis kunnen
budgetteren.
Doelstelling 2010
Fondswerving van
tenminste € 400.000 .

6.2

Toelichting
Noodzakelijk om lopende programma‟s en projecten in 2010
uit te kunnen voeren.

Verschillende manieren van fondswerving

Onze doelstellingen voor fondswerving voor de jaren 2009 en 2010 zijn gebaseerd op de
ervaringen en resultaten van voorgaande jaren. De fondswerving van ASAP kan worden
verdeeld in zeven categorieën:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Burkin‟Art: verkoop van bronzen beelden;
Publieke fondswerving: via mailings afkomstig van donateurs;
Fondswerving bij particuliere organisaties en stichtingen;
Fondswerving bij gesubsidieerde organisaties;
Fondswerving door scholen;
Fondswerving bij bedrijven;
Fondswerving in natura.

Teneinde een aansluiting te maken tussen Baten van fondswerving, zoals is gepresenteerd in
bovenstaande tabel, en de zeven manieren van fondswerving kan de volgende toelichting
worden gegeven.
Onder “Eigen fondswerving” vallen: publieke fondswerving, fondswerving bij particuliere
organisaties en stichtingen, fondswerving door scholen, fondswerving bij bedrijven en
donaties in natura.
Onder “Overige baten” vallen: Fondswerving bij gesubsidieerde organisaties, de opbrengst uit
het kunstmestproject (maïsvoorraad), de opbrengsten van Burkin‟Art en renteopbrengsten.

41

Burkin’Art: verkoop van bronzen beelden
Sinds 1999 verkoopt Stichting ASAP 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 ASAP, 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.
De stichting heeft gekozen voor een andere,
kostenefficiëntere en minder arbeidsintensieve
aanpak voor het verkopen van kunst. De
verkoop van bronzen beelden wordt nu deels
uitgevoerd via de website: www.burkin-art.com
in combinatie met het kantoor van ASAP.
Daarnaast verkoopt Burkin‟Art de bronzen
beelden middels exposities in andere galeries,
conferentieoorden en hotels
(conferentiecentrum Woudschoten in Zeist,
Hotel Sparrenhorst in Nunspeet, Hotel Jan
Tabak in Bussum, conferentiecentrum
Zonheuvel in Doorn, NH Hotel in Amersfoort,
Atelier KK in Naarden) 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 ASAP.
Burkin’Art
Verkoop
Netto bijdrage

2009
€ 67.609
€ 31.523

2008
€96.000
€ 37.346

2007
€86.269
€ 18.985

2006
€ 99.611
€ 32.462

2005
€ 106.951
€ 33.115

Voor de komende jaren willen wij voor Burkin‟Art een professionaliseringsslag maken. In dit
kader zal de website worden aangepast en wordt de inschakeling van een galeriemanager
overwogen. We verwachten dat deze stappen zullen leiden tot hogere verkopen van bronzen
beelden en derhalve ook een hogere financiële bijdrage van Burkin‟Art aan ASAP.
De grafiek geeft aan wat onze verwachtingen voor de komende jaren zijn.
€ 120.000
€ 100.000

Verkoop
Netto bijdrage

€ 80.000
€ 60.000
€ 40.000
€ 20.000
€0
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
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Doelstelling 2010
Netto omzet van de
verkoop van beelden van
€ 52.857 en een bijdrage
aan ASAP van € 31.714.

Toelichting
Een lagere opbrengst wordt verwacht door de economische
crisis, onzekerheid omtrent het aantrekken van personeel en
onduidelijkheid over het uitbreiden van de verkoopplekken.

Publieke fondswerving
De aanpak van de fondswerving zal een voortzetting zijn van de methode die we in het
verleden hebben gehanteerd. ASAP heeft een bestand van 1600 geïnteresseerden en/of
donateurs. We streven er naar 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 drie mailings per jaar naar onze relaties.
Regelmatig organiseert ASAP een Limanjafeest, waarbij ook Afrikaanse djembe-spelers met
muziek en dans hun bijdrage leveren. Hiermee bereiken we dat we contact houden met
bestaande en nieuwe ASAP-relaties, die meer willen weten over de voortgang van onze
projecten. In 2010 zal een nieuw Customer Relations System genaamd ACT! worden
ingevoerd. Met de inschakeling van ACT! streven wij naar een beter inzicht in het wensen- en
verwachtingspatroon van de 1600 ASAP-geïnteresseerden. De fondsen die we van deze
donateurs ontvangen worden grotendeels besteed aan het lunchprogramma.
Doelstelling 2010
Invoering ACT!

Toelichting
Een efficiëntere benadering van het ASAP-relatiebestand.

Fondswerving bij particuliere organisaties en stichtingen
We richten ons op continuïteit van de relatie met particuliere organisaties en stichtingen. We
doen dit door tijdig en transparant te rapporteren over de projecten die zij steunen, met veel
aandacht voor de wijze van uitvoering en de resultaten. Het bezoeken van projecten door
leden van de stichting of andere organisaties wordt altijd aangemoedigd.
Particuliere stichtingen vormen ook in 2009 een belangrijke bron van fondsen voor onze
stichting. De meeste van deze stichtingen steunen ons al jarenlang voor speciale projecten
en doelen. Voor hun bijdragen in 2009 zijn we vooral dank verschuldigd aan:
Stichting in het buitenland:
 A Petits Pas: Dit is een Franse organisatie die jaarlijks rond de
€ 60.000 aan allerlei ASAP 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 Auger en zijn team heel
dankbaar voor hun steun.

Stichtingen in Nederland
 Anna Muntz Stichting: Deze stichting steunt al jaren onze kleuterschool en andere
scholingsactiviteiten. De bijdrage in 2009 was € 10.000.
 Stichting Lakeland Foundation: Steunt ook al enkele jaren vrouwenprojecten. De
bijdrage in 2009 was € 5.000.
 Koornzaayer Stichting: Steunt de normalisatie van de school in Oualana. De bijdrage in
2009 was € 38.000.
 Stichting Liberty: Steunt al jaren allerlei projecten (waterputten, herbebossing). De
bijdrage in 2009 was € 5.000.
 Coop Haarlem: sponsort allerlei activiteiten van de stichting. De laatste donatie had
betrekking op het kunstmestfonds. De bijdrage in 2009 was € 5.000.
 Stichting ‘t Arm Kinder Huys: een trouwe sponsor van het lunchprogramma. De
bijdrage in 2009 was € 2.000.
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In totaal waren de bijdragen van genoemde Stichtingen in Nederland € 65.000. Samen met
de bijdrage van de Stichting A Petits Pas van € 60.000 kwam het totaal van de Fondswerving
bij particuliere organisaties en stichtingen uit op € 125.000.
Het bestuur van ASAP onderhoudt met alle genoemde stichtingen contacten over de
rapportage over de gesubsidieerde projecten en of deze projecten aansluiten bij de specifieke
doelstellingen van deze stichtingen.
Doelstelling 2010
Afstemming op
doelstellingen van
Stichtingen

Toelichting
Er is sprake van een concentratietendens. Stichtingen willen
minder verschillende landen en thema‟s subsidiëren.

Fondswerving bij gesubsidieerde organisaties
Het is van essentieel belang voor ASAP 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.
Organisaties die onze activiteiten ondersteunen zijn:
 Impulsis
 Aqua4All
 Gemeente Bussum

Impulsis en Aqua4All hebben onze projecten al jarenlang gesteund door 50% van de
benodigde fondsen voor hun rekening te nemen.
In het afgelopen jaar heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking het zogenaamde
Medefinancieringsstelsel II (MFS II) ingevoerd. Na zorgvuldig overleg binnen het bestuur
heeft de Stichting ASAP besloten geen aanvraag te doen in het kader van MFS II. Wel zal
ASAP in dit kader rekening moeten houden met mogelijk lagere toekomstige
subsidiebedragen van Impulsis en Aqua4All.
In het jaar 2009 heeft ASAP van gesubsidieerde organisatie een totaal bedrag ontvangen van
€ 47.203.
Doelstelling 2010
Afstemming op de
subsidiecriteria van deze
organisaties.

Toelichting
Door het geleidelijk invoeren van MFS II treden er grote
veranderingen op inzake de beschikbare fondsen.

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. ASAP wil graag met meer scholen in
contact komen.
In 2009 hebben we met vier 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 school in Sokourani. Dit project
loopt 3 jaar. 2009 was het tweede jaar. De opbrengst in 2009 was € 10.000.
De basisscholen Rehoboth uit Naarden en de Binckhorst-St. Jan uit Laren hebben
deelgenomen aan de “Aqua4All” sponsorloop, ten behoeve van een waterput voor het dorp
Sisa. De opbrengst hiervan was € 2.600. Deze opbrengst is vervolgens verdubbeld door de
Stichting Aqua4All.
De basisscholen Rehoboth en Tweemaster uit Naarden hebben in 2009 een bedrag van
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€ 1.500 opgehaald voor het lunchproject.
In 2009 heeft ASAP van genoemde scholen een totaal bedrag ontvangen van
€ 14.100.
Doelstelling 2010
Doorgaan met
bestaande scholen en
tevens nieuwe scholen
benaderen.

Toelichting
Het succes van deze schoolacties wordt ook bepaald door de
enthousiaste inzet van vrijwilligers en medewerker van ASAP.

Fondswerving bij bedrijven
Het is belangrijk om contact met het bedrijfsleven te hebben. Afgezien van de sponsoring van
twee Limanjafeesten heeft ASAP nog weinig resultaten kunnen bereiken. In 2010 willen wij
het bedrijfsleven benaderen om bronzen beelden als relatiegeschenk te kopen van Burkin‟Art.
In 2009 hebben wij geen fondsen van bedrijven ontvangen.
Doelstelling 2010
Bedrijven interesseren
voor ASAPrelatiegeschenken.

Toelichting
Deze doelstelling zal een van de taken zijn voor een nieuwe
ASAP-medewerker.

Donatie 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 in een
container naar Burkina Faso verscheept, als we de transportkosten gefinancierd krijgen.
In 2009 is er geen container naar Burkina Faso gestuurd.
Doelstelling 2010
ASAP-relaties
informeren over onze
(specifieke) wensen
m.b.t. in natura donaties.
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Toelichting
Deze doelstelling zal een van de taken zijn voor een nieuwe
ASAP-medewerker.

6.3

Kosten van fondswerving

Tot en met jaar 2008 heeft ASAP uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Teneinde de continuïteit
te waarborgen en om een gewenste professionaliseringsslag voor de stichting te
bewerkstelligen heeft het bestuur van ASAP besloten om in 2009 een personeelslid in
deeltijddienst te nemen. Tevens is hierbij het uitgangspunt gehanteerd dat een professionele
medewerker van ASAP een bijdrage zal leveren aan een hogere omzet voor Burkin‟Art.
We onderscheiden twee soorten kosten:
 Kosten die betrekking hebben op fondswerving
 Implementatiekosten van projecten in Burkina Faso en in Nederland
Ook in het jaar 2009 is ASAP succesvol geweest met fondswervingsacties. Over 2009
bedroegen de kosten van eigen fondswerving € 13.952. ASAP 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.

Baten en kosten van
fondswerving
Eigen fondswerving
Wervingskosten
Wervingskosten als %

2009
Gerealiseerd

2008
Gerealiseerd

€ 305.264
€ 13.952
4,6 %

€ 307.041
€ 10.870
3,5 %

De fondswervingkosten liggen ruim onder de eis van 25% die het CBF stelt.
De fondswervingkosten in Nederland zijn goed onder controle. We houden rekening met een
voorzichtige toename van de opbrengsten van fondswervingsacties.
De kosten hiervoor willen we maximaliseren op een vast percentage.
Kosten en baten
Totaal baten
Totaal kosten van fondswerving
% kosten van fondsen

2010
€ 585.663
€ 60.763
10,4%

2011
€ 614.946
€ 63.801
10,4%

2012
€ 645.693
€ 66.991
10,4%

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
% implementatiekosten

2010
€ 556.788
€ 8.538
€ 39.450
€ 508.800
8,6%

2011
€ 584.627
€ 8.964
€ 41.423
€ 534.240
8,6%

2012
€ 613.859
€ 9.413
€ 43.494
€ 560.952
8,6%

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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7 Beleidsplan
Onze visie en missie zullen hetzelfde blijven: het bieden van ontwikkelingshulp aan dorpen op
het platteland in Burkina Faso.
Onze benadering van ontwikkelingshulp aan de dorpen blijft een geïntegreerde benadering.
Wel zien we onze schaal van invloed van dorp naar regio vergroot worden. Zo verduurzamen
we de bereikte ontwikkelingen op dorpsniveau.
Het zal van doorslaggevende aard zijn dat er zowel in Nederland als in Burkina Faso betaald
personeel aanwezig is om de duurzaamheid van onze ondernemingen te garanderen.
Ook werken we aan de professionalisering van het proces van budgettering door de dorpen.
Zij dienen in toenemende mate zelf verantwoordelijk te zijn voor het doen van aanvragen en
bestedingen. Het meer en meer overdragen van verantwoordelijkheid en initiatief zal ons
helpen verkeerde inschattingen van animo en draagvlak te vermijden en een grotere
waardering van het proces door de dorpelingen van Burkina Faso teweeg te brengen.
Een groot deel van de infrastructurele projecten is voltooid in de negen dorpen waar wij actief
zijn. Verwacht is dan ook een verschuiving naar economische en milieubeschermende
projecten op dorpsniveau.
De economische crisis heeft voor een vermindering van de fondsen en subsidies van grote
(overheids)instanties gezorgd: minder landen worden gesteund door een bepaalde instantie
en minder millenniumdoel activiteiten worden nog gesponsord. Dit zal het lastiger maken
fondsen voor onze projecten te vinden. Kleinere organisaties, particuliere donateurs en de
verkoop van beelden zullen een groter deel van onze fondsenwerving gaan uitmaken.
De kwaliteit van onze organisatie, de projectimplementatie, het toezicht en de rapportages
zullen zeer belangrijk zijn om huidige donateurs te behouden en nieuwe aan ons te kunnen
binden.
We zullen de activiteiten van Burkin‟art blijven
doorzetten. Ons doel is om terug op het
niveau van de verkoopcijfers in 2006 te
komen, door te verhuizen van ons huidige
kantoor naar een betere locatie voor de
galerie en een galerie manager aan te stellen.
De kosten van de stichting in Burkina Faso
zullen rond de 10% van de projectkosten
blijven uitmaken. In Nederland zullen de
kosten toenemen met het werven van een
manager voor de stichting, maar nog steeds
gedekt worden door de winst die met de
beeldenverkoop wordt gemaakt.
Met onze vernieuwde website en het gebruik
van wat nieuwe netwerken zullen we
efficiënter in onze communicatie zijn. Het doel
hiervan is om ons aantal donateurs te
vergroten.
Wat betreft de microkrediet activiteiten, is ons
doel ons leenprogramma te koppelen aan een
lokale MFI (Micro Finance Institution). Alle
financiële transacties zullen transparant zijn.
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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 ASAP is overeenkomstig de „Richtlijn 650 Fondsenwervende
Instellingen‟ opgesteld. We hebben hierbij speciaal aandacht besteed aan de elementen
beleid, communicatie, waarborgen van kwaliteit van de organisatie en besteding van
middelen in relatie tot de doelstellingen.
Het toezichthoudend orgaan houdt toezicht op het bestuur. Het bestuur bestuurt de stichting
en heeft de eindverantwoordelijkheid voor leiding en de uitvoering van haar programma/s en
activiteiten. Tussen het bestuur en het toezichthoudend orgaan bestaat een verdeling van
bevoegdheden betreffende de vaststelling van het algemene beleid en de financiële
richtlijnen.
In deze Verantwoordingsverklaring legt het Bestuur verantwoording af over drie principes:
1. Onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren;
2. Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen;
3. 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 en de Raad van Toezicht van de Stichting is onafhankelijk en onbezoldigd en bestond
in 2008 uit respectievelijk 6 en 5 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 input.
Besteding van de middelen
Voor inzicht in het toezicht op de bestedingen wordt verwezen naar hoofdstuk X en naar de
bijlage „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 de diverse hoofdstukken en in het bijzonder het hoofdstuk Communicatie voor een
uitgebreid overzicht van onze communicatie met belanghebbenden. Door regelmatig te
communiceren proberen we bewustwording en draagvlak te creëren voor onze doelstellingen
en activiteiten. Zoals 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 ASAP
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9 Jaarrekening 2009
9.1

Vermogensopstelling per 31 december 2009

(na voorgestelde resultaatbestemming)
ACTIVA

31 december 2009

31 december 2008

Financiële vaste activa

82.699

82.562

Materiële vaste activa

76.961

37.141
159.660

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

119.703

67.695

70.982

8.043

3.403

89.722

113.850
165.460

188.235

325.120

307.938

PASSIVA

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

38.000

19.000

Bestemmingsreserves

175.359

164.324

Overige reserves

100.121

109.710

Kortlopende schulden
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313.480

293.034

11.640

14.904

325.120

307.938

9.2

Categoriale exploitatierekening 2009

Fondsenwerving
2009

2009

2008

Realisatie

Begroting

Realisatie

€

€

€

Baten
Baten eigen fondsenwerving

305.264

384.339

307.041

Overige baten

127.458

99.625

217.666

Som der Baten

432.722

483.964

524.707

structurele projecten

138.083

189.371

74.747

infrastructurele projecten

171.212

218.340

187.294

economische projecten

13.269

28.141

48.629

opleiding/coaching

43.588

0

16.969

366.151

435.852

327.639

13.952

16.130

10.870

4.360

5.041

5.777

21.800

25.203

14.875

40.112

46.374

31.522

kosten in Nederland

1.308

1.738

kosten in Burkina Fasso

4.705

Lasten:
Besteed aan de doelstellingen

Werving Baten
kosten eigen fondsenwerving
kosten werving subsidies
kosten werving overige baten (Burkinart)
Beheer en Administratie

Som der Lasten
Resultaat

6.013

1.738

412.276

483.964

359.162

20.446

0

165.545

Onttrekking aan:
overige reserves

-9.589

-17.779

bestemmingsreseve lunchprogramma

1.922

7.096

bestemmingsreseve kunstmestproject

-4.513

90.786

-16.263

37.835

1.838

28.607

toegevoegd aan:

bestemmingsreserve studiebeurs
bestemmingsreserve development center bobo
bestemmingsreserve microkredieten

28.050

continuïteitsreserve

19.000
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19.000

9.3

Toelichting op de vermogensopstelling per 31 december 2009

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.

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.
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.
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9.4

Toelichting op de afzonderlijke posten van de vermogensopstelling
2009

2008

€

€

Boekwaarde per 1 januari

82.562

62.393

bij: verstrekte leningen

39.866

53.840

4.260

3.630

42.507

37.594

financieel
micro kredieten

bij: bijgeschreven renten
af: aflossingen inclusief rente
af: bijzondere afboekingen
Boekwaarde per 31 december

1.482

-293

82.699

82.562

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 goede 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.

Materiële vaste activa
gebouwen (development centre) bobo
apparatuur (computers e.d.)

aanschaf

afschrij-

waarde

ving

boek
waarde

77.249

772

76.477

580

96

484

Onderhanden werk
Totaal

37.141
77.829

868

76.961

37.141

In 2009 is het development centre bobo in gebruik genomen, het onderhanden werk uit 2008, wat
geheel hiermee verband houd, is in 2009 afgeboekt.
Voorraden
bronzen beeldjes

21.855

28.947

voorraden Mais in Burkina Fasso

45.840

42.035

67.695

70.982

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 2009 2292 zakken mais ontvangen en in de voorraad opgenomen.
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2009

2008

€

€

Vorderingen en overlopende activa
bankgarantie huur kantoor

3.427

3.403

vooruit betaalde kosten

3.602

0

overige vorderingen

56

0

958

0

8.043

3.403

Rabobank

17.495

15.554

Rabobank rendementsrekening/vaste termijnrekening

43.312

85.000

banken in Burkina Fasso

25.186

11.929

kasgeld in Burkina Fasso

1.443

1.367

loonheffing

Liquide middelen

kruisposten

2.286
89.722

113.850

Vermogen per aanvang boekjaar

19.000

0

toevoeging

19.000

19.000

Vermogen per 31 december

38.000

19.000

Continuïteitsreserve

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

7.096

0

Bij donaties en giften

17.065

7.096

af uitgegeven in verslag jaar

15.143

Stand per 31december

9.018

0

stand per 1 januari

90.786

0

Bij opbrengsten verkoop mais

39.769

90.786

af aankoop en directe kosten

44.282

0

Stand per 31december

86.273

90.786

kunstmest
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2009

2008

€

€

studiebeurs
stand per 1 januari
Bij donaties en giften

37.835

0

7.050

37.835

af directe kosten

23.313

Stand per 31december

21.572

37.835

28.607

0

2.610

28.607

development center Bobo
stand per 1 januari
bij subsidies en giften
af vrijval ivm afschrijving
Stand per 31december

772
30.445

28.607

0

0

micro kredieten
stand per 1 januari
Bij donaties en giften
verkregen rente minus bijzondere afboekingen

25.060
2.990

0

28.050

0

stand per 1 januari

164.324

0

mutatie in verslagjaar

-11.434

164.324

Stand per 31december

175.359

164.324

109.710

127.509

-9.589

-17.799

100.121

109.710

te betalen accountantskosten

2.725

3.625

omzetbelasting

4.024

2.593

vooruitontvangen voor projecten 2009

2.251

4.976

vakantie geld reservering

1.007

te betalen overige kosten

1.633

3.710

11.640

14.904

Stand per 31december
totaal bestemmingsreserves

overige reserves
Vermogen per aanvang boekjaar
Resultaat boekjaar
Vermogen per 31 december
Kortlopende schulden
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9.5

Toelichting op de exploitatierekening

Toelichting fondsenwerving
2009

2009

2008

Realisatie

Begroting

Realisatie

€

€

€

Baten eigen fondsenwerving
lunchprogramma

17.065

33.000

19.939

ontvangsten voor projecten

165.339

321.339

211.272

overige donaties en giften

122.860

0

33.403

0

30.000

42.427

305.264

384.339

307.041

donaties van gesubsidieerde instellingen

47.203

63.625

120.307

opbrengst uit kunstmestproject (maisvoorr)

46.751

opbrengst burkinart

31.523

rente opbrengsten

1.982

donaties in natura

overige baten

127.458
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42.035
36.000

51.221
4.103

99.625

217.666

Toelichting per kostensoort

Huur

2009

2009

2008

Realisatie

Begroting

Realisatie

€

€

€

11.200

14.000

18.795

0

0

115

868

0

Portikosten

2.081

1.500

2.067

Telefoon/fax- en internetkosten

1.710

3.132

1.813

Reclame en advertenties

1.324

1.000

10.347

10.897

7.994

0

250

998

685

782

815

11.798

4.416

9.256

Contributies en abonnementen

1.099

1.250

1.123

Verzekeringen

1.217

1.571

667

Accountantskosten

6.983

6.150

6.269

Consulting kosten

259

0

1.340

Bankkosten

1.139

1.682

1.240

Advieskosten

2.029

3.817

Overige huisvestingskosten
afschrijvingslasten

Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten
Overige bestuurskosten
Kantoorkosten

Overige kosten
Salariskosten

1.527
30.072
82.808

36.814
88.788

23.113
75.605

In Nederland

43.600

50.406

36.907

In Burkinafasso

39.209

38.382

38.698

82.808

88.788

75.605
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Toelichting projectlasten
2009

2009

2008

Realisatie

Begroting

Realisatie

€

€

€

Structurele projecten
directe kosten
uitvoeringskosten in nederland
uitvoeringskosten ter plaatse

129.737

171.600

64.690

474

1.095

1.229

7.872

16.676

8.828

138.083

189.371

74.747

150300

197.850

162.094

1.188

1.263

3.079

19.724

19.227

22.122

171212

218.340

187.294

7.839

25.500

42.086

309

163

799

5.121

2.478

5.744

13269

28.141

48.629

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

41.694

14.686

108

279

1.787

2.004

43.588

0

16.969

329.569

394.950

283.556

2.079

2.520

5.386

34.504

38.382

38.698

366.151

435.852

327.640

Totaal projecten
directe kosten
uitvoeringskosten in nederland
uitvoeringskosten ter plaatse
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Verdeling kosten op basis van verdeelsleutels per kostensoort
(totaal en Nederland in detail)
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Verdeling uitvoeringskosten in Burkina Faso
100%

12%

23%

88%

57%

15%

5%

Verdeling Uitvoeringskosten in Burkina Faso naar:
kosten

administr

naar

structurele

infrastr

economische

opleiding/

in BF

beheer

projecten

projceten

projecten

projecten

coaching

Huur

0-

0

0

0-

0-

0-

Overige huisvestingskosten

-

0

0

-

-

-

-

Portikosten

232

28

204

47

117

30

11

afschrijvingslasten

772

93

680

155

389

101

35

Telefoon/fax- en internetkosten

677

81

595

136

340

88

31

1.324

159

1.165

266

666

173

60

10.347

1.242

9.105

2.077

5.205

1.351

472

Reclame en advertenties
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten
Overige bestuurskosten
Kantoorkosten
Contributies en abonnementen

0-

-

0

0

-

-

-

-

314

38

276

63

158

41

14

5.741

689

5.052

1.152

2.888

750

262

-3

-20

22-

4-

11-

3-

1-

Verzekeringen

832

100

732

167

418

109

38

Accountantskosten

714

86

628

143

359

93

33

Consulting kosten

259

31

228

52

130

34

12

Bankkosten

189

23

166

38

95

25

9

-

0

0

-

-

-

-

17.832

2.140

15.692

3.580

8.970

2.329

813

4.705

34.504

Overige uitvoeringskosten
Salaris ( Burkina Faso)

Totaal

59

39.209

7.872

19.724

5.121

1.787

60

61

Bijlage 1: 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 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 internet is ook vanuit Nederland controle over de geldboekingen in Burkina Faso.

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 in het
rapportagejaar 2 keer – in totaal 16 weken - in Burkina Faso geweest om de activiteiten ter
plekke aan te sturen en te controleren.

Gedragscode
Alle financiële en niet-financiële transacties die namens Stichting ASAP zijn uitgevoerd,
worden schriftelijk vastgelegd. Voor alle bij ASAP betrokken bestuursleden, medewerkers,
donateurs en andere geïnteresseerden is deze informatie beschikbaar. Stichting ASAP en al
haar medewerkers voldoen aan een transparante informatievoorziening.
Alle bestuursleden en medewerkers van Stichting ASAP hanteren 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) met Stichting ASAP. Hetzelfde geldt
voor bestuurders.

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. Zie ook
paragraaf 5.3.
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Privacy
De gegevens van onze relaties zijn in onze database vastgelegd met instemming van de
betreffende personen of instellingen en kunnen er op ieder moment, op verzoek van de
betrokkenen uit verwijderd worden. De lijst met onze contacten is confidentieel en de inhoud
ervan wordt met geen enkele andere organisatie gedeeld.
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