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Voorwoord

ASAP bestaat 15 jaar!
Net zoals kinderen van deze leeftijd, kent ASAP ook groeipijnen. Het hebben van groeipijnen
betekent dat de stichting nog steeds groeit en dat is positief. Hierdoor blijven we alert.
In 2011 hebben er enkele wijzigingen plaats gevonden bij ASAP. In Nederland is de Raad van Toezicht
opgeheven. ASAP heeft nu een directie die gecontroleerd wordt door een Raad van Bestuur. In
Burkina Faso is een algemene directeur aangenomen om alle lopende en nieuwe projecten te
coördineren.
In 2011 heeft ASAP de deuren geopend van een nieuwe particuliere middelbare agrarische
opleiding. Met deze opleiding willen we jongeren op het platteland de mogelijkheid bieden goed
onderwijs te volgen. Hierdoor zal het niveau van de agrarische sector verbeterd worden.
Dit jaar was ASAP ook zeer nauw betrokken bij het opzetten van de social business, genaamd Yiriwali.
Yiriwali betekent in het Burkinabees ‘het huis van de ontwikkelingen’. In oktober 2011 opende een
agrarische social business (Sene Yiriwali) haar deuren. Door het opzetten van verschillende social
businesses worden er ook mogelijkheden gecreëerd voor de studenten van de particuliere
middelbare agrarische school.
ASAP is actief in 10 plattelandsdorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso in Burkina Faso. Eén cijfer
willen we u niet onthouden. In 2003 gingen 800 kinderen naar de basisschool in de 10 ASAP-dorpen.
In 2011 zijn het 2.536 kinderen die naar school gaan!
Graag willen wij alle donateurs: particulieren, bedrijven en overheid, en met name onze vrijwilligers
bedanken voor hun giften aan en hun toewijding voor ASAP. Dankzij al uw bijdragen hebben heeft
ASAP ook in het jaar 2011 bijgedragen aan de verwezenlijking van de droom van vele bewoners van
onze dorpen in Burkina Faso.
Met vriendelijke groet,
Hervé Millet
Directeur Stichting ASAP
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ASAP in één oogopslag

Op deze en de volgende pagina kunt u in één oogopslag kennis maken met onze Stichting ASAP.
ASAP spant zich in om de leefomstandigheden in tien dorpen in Burkina Faso structureel te
verbeteren. Wij streven erna om de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties op
microniveau te behalen.
ASAP bestaat nu 14 jaar en werd in het jaar 2011 in de uitvoering gesteund door circa 25 vrijwilligers
in Nederland. In het afgelopen jaar heeft één betaalde medewerkster zich ingezet voor ASAP.
ASAP is een non-profit organisatie, geregistreerd in Nederland en Burkina Faso. De activiteiten
vinden zowel in Nederland als in Burkina Faso plaats.
ASAP heeft in 2011 in totaal €692.476 aan donaties ontvangen. Deze giften waren afkomstig van
particuliere donateurs, kleine en grote organisaties en stichtingen. Tevens heeft ASAP gelden
ontvangen uit de beeldenverkoop door Burkin’art. In 2011 bedroegen de kosten van fondsenwerving
€54.919, ofwel 7,9 % van het totaal aan verworven donaties. Een groot deel van de uitvoeringskosten
wordt gedekt door de opbrengst van beeldenverkoop
ASAP heeft in 2011 in totaal €665.701 uitgegeven aan ontwikkelingsprojecten in 10 dorpen. De
bevolking van deze dorpen bestaat uit circa 12.500 mensen, waaronder 2.536 kinderen die naar de
basisscholen gaan die ASAP heeft gebouwd en onderhoudt.
ASAP beschikt over het CBF-certificaat (Stichting Centraal Bureau voor Fondsenwerving) voor goede
doelen. Om hiervoor in aanmerking te komen mogen de fondsenwervingskosten van een stichting
niet meer dan 25% van de fondsinkomsten bedragen. ASAP voldoet hier ruimschoots aan.
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Waar staat ASAP voor?

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. Voldoende
capaciteit van dorpen om zichzelf te organiseren is daarbij onontbeerlijk. ASAP ondersteunt de
dorpen daarom ook bij het versterken van deze capaciteit.
Een aanpak die louter is gericht op Gezondheid (bijvoorbeeld het verstrekken van klamboes) of op
Educatie (zoals het bouwen van een basisschool) of op Economie (zoals het helpen bij het starten van
een bedrijfje) zal niet duurzaam zijn. Voor het goed draaiend houden van een bedrijf bijvoorbeeld
zijn mensen nodig die geschoold zijn. Voor het halen van goede resultaten op de basisschool is het
van belang dat kinderen goed gezond zijn.
ASAP maakt als het ware een ‘foto’ van een dorp om te bepalen op welke punten de ontwikkeling
vooral gericht moet zijn.
Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso, de
tweede stad van Burkina Faso. ASAP zal nooit alle dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso kunnen
bereiken, maar als we de dorpelingen kunnen leren zichzelf te ontwikkelen en als die kennis zich
binnen de regio verspreidt, zal de invloed en het resultaat vele malen groter zijn dan de initiële
inspanning.
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1. De rol van ASAP

De aanpak die ASAP volgt is het ontwikkelen van mensen, hun vaardigheden, kennis en netwerken.
We doen dit door het helpen uitvoeren van concrete projecten in de dorpen. Als de dorpelingen
beter georganiseerd worden, beter opgeleid zijn en vooruitgang zien, zal ASAP zich geleidelijk
terugtrekken. 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 uitgangspunten van ASAP is dat wij dorpelingen helpen zélf te ontdekken hoe ze
initiatieven kunnen ontplooien en hoe ze prioriteiten kunnen stellen. De Appreciative Inquiry
methode is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Dorpelingen kunnen te allen tijde met nieuwe
initiatieven komen. 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 beoordelen. Ons
streven is echter dat dorpen dit zelf kunnen en doen.
ASAP verschaft toegang tot financiële middelen
Eerst wordt er een voorstel opgesteld door de dorpelingen en het team van ASAP in Burkina Faso.
Vervolgens wordt een plan gemaakt voor het verkrijgen van de financiële middelen. 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 wordt gewerkt 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 zijn. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het type project.
ASAP biedt ook ondersteuning bij het beheer van de financiële middelen.
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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 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. De ene training is meer technisch van aard (hoe verbouw ik het
beste maïs), de andere heeft een meer emanciperend karakter (hoe laat ik mijn stem horen als
vrouw). ASAP helpt de dorpen ook relaties te leggen met overheidsinstellingen en bedrijven en het
zelf opbouwen van netwerken.
ASAP als monitor van voortgang en resultaat
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 meestal niet direct voor handen zijn. Vaak moeten vele dorpelingen individueel bezocht
worden. Vervolgens is het de vraag hoe betrouwbaar de gegevens zijn en is het verwerken van de
gegevens een competentie die niet altijd volledig ontwikkeld is.
ASAP probeert daar waar mogelijk en relevant de doelstellingen en impact te relateren aan de
Millenniumdoelstellingen, maar zien in de praktijk ook de keerzijde van die doelstellingen. Sinds
scholen bijvoorbeeld een vergoeding krijgen op basis van het aantal schoolgaande kinderen en niet
op basis van de schoolresultaten, verschuift de focus van scholen gemakkelijk naar het aantrekken
van zoveel mogelijk kinderen, ten koste van goed onderwijs. En sinds er vergoeding is voor het aantal
kinderen dat geboren wordt onder supervisie van ‘overheids’ verloskundigen, is de verloskundige
zorg in afgelegen dorpen waar geen officiële verloskundigen zijn (maar wel getrainde vroedvrouwen)
niet meer beschikbaar.

9

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?

Uitgangspunten
We hanteren een aantal uitgangspunten in ons werk. De tabel hieronder geeft een overzicht.
#
1

2

3

4

5

↔
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Algemene doelstellingen
Na 15 jaar zijn de
millenniumdoelstellingen bereikt
In 15 jaar betrokkenheid van ASAP bij een
dorp worden de Millennium
Doelstellingen voor dat dorp bereikt.

Projecten volgens plan uitgevoerd
Alle geplande projecten zijn binnen
budget uitgevoerd, op tijd, efficiënt en
tegen de beste prijs/kwaliteit verhouding.
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
Er zijn voldoende fondsen beschikbaar
De fondsenwerving wordt efficiënt
uitgevoerd en levert voldoende op om de
beoogde projecten, zowel op korte als op
langere termijn, te realiseren.
Transparantie
Er is totale transparantie met betrekking
tot de fondsenwerving, uitvoering van
projecten en alle financiële transacties.
Niet behaald
Gelijk gebleven

↑

Status 2010
↑

Status 2011
↑

Ook dit jaar is er
duidelijk
vooruitgang in de
realisatie van
deze
doelstellingen,
maar of zij in 15
jaar worden
bereikt is onzeker.
↑
Veel wel, maar
niet alle projecten

Ook dit jaar is er duidelijk
vooruitgang in de realisatie
van deze doelstellingen,
maar of zij in 15 jaar worden
bereikt is onzeker.

↔

↔

Praktisch alle
leningen zijn op
tijd terugbetaald.

In 2011 is er niets op de
uitstaande leningen
afgeschreven

↔
In 2010 is niet
voor alle
projecten budget
gevonden

↔
In 2011 zijn er per saldo
meer projecten uitgevoerd
dan gepland.Fondsenwerving
voor algemene doelen is
achtergebleven
↔
Totale transparantie

↔
Totale
transparantie

Deels behaald
Verbeterd

↓

↑
Veel wel, maar niet alle
projecten

Behaald
Verslechterd

Overzicht uitgevoerde projecten in 2011

Hieronder staat een overzicht van alle projecten die we gepland en uitgevoerd hebben in 2011. In
de volgende hoofdstukken worden de vijf verschillende werkgebieden in meer detail beschreven.
# Naam
1 ONDERWIJS
Lunchproject
Schooluniformen
Schoolbeurs middelbare school 20112012
Schoolbenodigdheden
Lopende kosten kleuterscholen 2011
Lopende kosten
alfabetiseringsprogramma
Trainingen voor leerkrachten
Schoolbeurzen beroepsopleiding
2011-2012
Animatieprogramma’s op basisscholen
Uitbreiding school Toungana jaar 1
Uitbreiding school Kofila B jaar 2
Bouw kleuterschool Kwekwesso
Bouw waterput bij school Kofila B
Bouw particuliere middelbare
agrarische school (LAP)
Sponsoring LAP studenten
Elektriciteit aanleggen in huizen
leerkrachten
2 GEZONDHEID
Bouw waterput Bona
Bouw waterput Sokourani
Bouw waterput bij medische post
Bona
Klamboeproject
Bouwen van wc’s
Vervangen van kapotte handpompen
bij diverse waterputten
Bouw medisch centrum Bona
Bouw waterput Nefrelaye
12

Gereed

Volgens Opmerkingen
plan

Ja
Nee
Ja

Ja
Ja
Ja

Gedeeltelijk Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Gedeeltelijk Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Gedeeltelijk

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Gedeeltelijk Nee
Ja
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja

Nee
Ja

Ja
Nee

Gebrek fondsen
Alleen als het nodig is

Geen geschikte
kandidaten

Project loopt over
meerdere jaren
Gebrek fondsen

Gebrek fondsen
Gebrek fondsen
Gebrek fondsen
Gebrek fondsen
Dorpelingen nog niet klaar
voor
Gebrek fondsen
Nieuw project

3 MILIEU
Verzekeren dat dorpelingen meer
bomen planten dan ze omhakken
(herbebossing)
4 CAPACITEITSOPBOUW
Trainingen voor personeel Burkina
Faso
Trainingen voor dorpelingen
Trainingen voor boeren
Capaciteitsopbouw voor gehele
organisatie Burkina Faso.
5 ECONOMISCHE PROJECTEN
Bouw ‘hangar maison la femme’ in
Bona
Papayaproject
Project bescherming eigendom land
Bouw brug Toungana
Bouw social business ‘Maison du
développement’ (Yiriwali So )
Bouw social business ‘Maison du
développement de l'agriculture’
( Sene Yiriwali So)
Bouw social business ‘Maison du
development de la femme’
(Musso Ka Yiriwali So)
Burkinakarité
Boerderij Mogobasso
Kunstmestproject
6 DIVERS
Container 2011
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Gedeeltelijk Ja

Alleen bij scholen gedaan

Gedeeltelijk Ja

Tot nu toe alleen
secretaresse
6 van de 10 dorpen
hebben een training
gehad
December 2011 afgerond
Appreciative inquiry

Gedeeltelijk Ja
Gedeeltelijk Ja
Gedeeltelijk Ja
Ja

Ja

Gedeeltelijk Ja
Nee
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Gedeeltelijk Ja
Ja

Ja

2 van de 10 dorpen
hebben papayabomen
geplant
Gebrek fondsen

Meer onderzoek nodig

4 van de 10 dorpen doen
mee
2 containers in 2011

3. Onderwijs

Onze missie en doelstellingen
ASAP beschouwt onderwijs als één van de belangrijke pijlers voor duurzame ontwikkeling en
investeert daarom verhoudingsgewijs veel in de verbetering hiervan. In Burkina Faso is de
beschikbaarheid en kwaliteit van onderwijs vaak onder de maat. Voor docenten is het niet altijd
aantrekkelijk om in afgelegen gebieden les te geven en vaak ontbreekt het überhaupt aan goed
ingerichte scholen. Het resultaat is dat veel inwoners van de dorpen niet kunnen lezen of schrijven

Missie
De missie van ASAP voor wat betreft onderwijs is dat er uiteindelijk een goede onderwijs
infrastructuur is én goed opgeleide docenten die zorg dragen voor degelijk onderwijs aan
gemotiveerde kinderen.
Om bovenstaande missie te volbrengen, heeft ASAP de volgende doelen gesteld:
Kleuterscholen
OK-1
80 % van de kinderen gaat naar de kleuterschool
OK-2
100% van de kleuterschoolkinderen gaat door naar de basisschool
Basisonderwijs
OB-1
80% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd gaat naar de eerste klas
OB-2
80% van de kinderen die op school begonnen zijn, blijft tot de laatste klas
80% van de kinderen in de laatste klas sluit de basisschool af met een officieel
OB-3
diploma
OB-4
50% van de kinderen met een diploma is een meisje
Middelbaar voortgezet onderwijs
OM-1
Minstens 50% van de kinderen die de lagere school succesvol hebben afgerond
kan een kwalitatieve goede vervolgopleiding volgen
Vakonderwijs
OV-1
Kinderen die geen voortgezet onderwijs volgen kunnen een beroepsopleiding
volgens als ze dat wensen
Alfabetisering
OA-1
50% van de volwassenen in een dorp kan lezen en schrijven
Zodra een dorp in staat is bovenstaande doelstellingen zelfstandig te realiseren, is de taak van ASAP
volbracht.
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Project doelstellingen en realisatie 2011

Onderstaande tabel beschrijft voor de doelstellingen die wij voor 2011 hadden geformuleerd in
hoeverre wij deze hebben behaald. Zie ook het hoofdstuk “Overzicht uitgevoerde projecten in 2011”.
Kleuterscholen
Kleuterscholen
Realiseren één nieuwe kleuterschool in Kwekesso
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.

Status eind 2011
Gereed
Gereed
Niet gebeurd 1)

Ad 1) De betrokkenheid van de dorpelingen bij de kleuterschool is in de praktijk onvoldoende
gebleken. ASAP zelf heeft hier onvoldoende aandacht aan kunnen besteden.
Basisscholen
Basisscholen
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 bouw van de school in Kofila, Mogobasso of Toungana
realiseren
Doorgaan met lunchprogramma en schooluniformproject.
Animatieprogramma’s op scholen uitbreiden.
Het realiseren van voldoende schoolbenodigdheden voor de
kinderen op de scholen.
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Status eind 2011
Leerkrachten in regio Lena
hebben training gehad 1)
Niet gedaan
Analyse uitgevoerd, maar
geen passende oplossing 2)
In zowel Kofila als Toungana
is het eerste gebouw (voor
eerste 3 klassen)
gerealiseerd.
Lunchproject is uitgevoerd
Niet uitgevoerd
Niet nodig (door regering
verschaft)

Ad 1) Er stonden twee onderwerpen op het programma van de training voor leerkrachten uit de
regio van Lena: problem solving voor kinderen uit hogere klassen; lezen voor kinderen uit lagere
klassen. De training werd gegeven door de overheid en ASAP heeft deze trainingen logistiek
ondersteund. Opvallend was dat de kinderen van de scholen die hadden meegedaan aan de training
7 % hogere resultaten behaalden (58 – 68 %) voor het eindexamen CEP basisschool dan vorige jaar,
terwijl dat bij de andere dorpen juist 3% lager was. Vervolgens bleek dat de kinderen die naar het
LAP wilden (en hun CEP dus allemaal hadden gehaald) bij een test die op logisch denken toetst, de
kinderen uit het gebied Lena een hogere score hadden dan de andere kinderen.
Ad 2) Uit de analyse bleek dat de oorzaken primair bij de ouders liggen. In het begin zijn zij
enthousiast over het naar school gaan van hun kinderen. Daarna realis eren zij zich dat de kinderen
niet meer beschikbaar zijn voor werk in en rond het huis. Als de resultaten van de kinderen
vervolgens niet goed zijn en kinderen niet worden voorbereid op een boerenbestaan; of de
kostschoolkinderen niet goed verzorgd blijken; dan kiest een gezin uiteindelijk voor het laten leren
van slechts een paar kinderen. En dan het liefst de kinderen die relatief slim zijn.
Middelbaar voortgezet onderwijs
Middelbaar voortgezet onderwijs
Onderzoek doen naar het beste type middelbare school dat
gebouwd kan worden voor kinderen afkomstig uit het
basisonderwijs.
Studiebeurskinderen helpen een eigen ontwikkelplan op te
stellen.
De opvolging van kinderen die een studiebeurs ontvangen
verbeteren
Ad 1) In de praktijk blijkt dat de kinderen heel sterk beïnvloed
worden door datgene wat ze ‘toevallig’ zien of meemaken.
Het meisje dat een keer een ziekenhuis heeft bezocht wil
verpleegster worden; de jongen die bij een energiebedrijf
heeft gewerkt wil monteur worden. Dat is natuurlijk niet heel
uitzonderlijk, maar de ambitie van ASAP is de kinderen een
plan te laten ontwikkelen dat daadwerkelijk aansluit bij de
capaciteiten en wensen van de kinderen.
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Status eind 2011
Onderzoek afgerond en de
school is zelfs al begonnen.
Geprobeerd, maar
onvoldoende resultaat 1)
2 tutors aangesteld, maar
nog niet perfect. 2)

Ad 2) De kinderen kunnen bij twee tutors te rade gaan voor advies of hulp. In de praktijk weten zij die
tutors nog onvoldoende goed in te schakelen.
Vakonderwijs
Vakonderwijs
Kinderen die geen voortgezet onderwijs volgen kunnen een
beroepsopleiding volgens als ze dat wensen

Status eind 2011
27 kinderen hebben een
beurs voor vakonderwijs 1)

Ad 1) Deze kinderen volgen opleiding tot kleermaker (16), lasser (6), elektricien (5).
Alfabetisering
Alfabetisering
Opzetten van
alfabetiseringsprogramma
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Status eind 2011
We zijn begin 2011 gestart met het openen van 5
centra voor alfabetisering in de lokale taal (Dioula).
Deze centra werken volgens de Reflect Methode. Elk
centrum heeft 20 volwassenen per supervisor. Een
programma duurt 3 jaar. Het beheer ligt bij de
Sarayli stichting die nog 25 andere centra onder
beheer heeft.

Wat hebben we sinds de oprichting gerealiseerd?

Sinds de oprichting van ASAP tot nu toe zijn veel onderwijsprojecten uitgevoerd. Onderstaande tabel
toont de concrete resultaten van al deze projecten:
Gerealiseerd
Kleuterscholen

1998-2011
5

In 2011
1

Training kleuterleidsters
Training ‘petite maman’
# klaslokalen
# huizen docenten

5
13
43
49

1
3
2
2

Toelichting
Alle benodigde materialen zijn lokaal
aangeschaft en gefabriceerd.
2-jarige training
Opleiding 4 maanden

Wat is de impact tot nu toe?
ASAP hecht veel waarde aan het kunnen tonen van de impact op basis van concrete cijfers. In de
praktijk blijken deze cijfers niet altijd gemakkelijk te verkrijgen en/of is de interpreteerbaarheid of
betrouwbaarheid niet optimaal. In dit hoofdstuk presenteren wij u zoveel mogelijk cijfers en linken
wij deze bovendien terug naar de doelstellingen.
Kleuterscholen
Kleuterscholen
OK-1 80 % van de kinderen gaat
naar de kleuterschool

OK-2

100% van de
kleuterschoolkinderen gaat
door naar de basisschool

Status 2011
De aantallen verschillen per dorp. We schatten dat de 249
kinderen op de kleuterscholen overeenkomt met 77% van
de kinderen die in 2006 zijn geboren in de dorpen waar de
kleuterscholen staan.
In 2011 zijn 13 kinderen niet naar de basisschool gegaan
vanwege hun jonge leeftijd.

Basisscholen
Uit onderstaande figuren is af te lezen dat zowel het aantal kinderen dat naar de basisschool is
gegaan de afgelopen jaren áls het percentage kinderen dat geslaagd is voor het staatsexamen sterk is
gestegen. De doelstellingen zijn echter nog (lang) niet gerealiseerd.
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Basisonderwijs
OB-1 80% van de kinderen in de schoolgaande
leeftijd gaat naar de eerste klas
OB-3 80% van de kinderen die op school
begonnen zijn, blijft tot de laatste klas
OB-3 80% van de kinderen in de laatste klas
sluit de basisschool af met een officieel
diploma
OB-4 50% van de kinderen met een diploma is
een meisje

Figuur 1: Aantal kinderen naar school

Schatting status eind 2011
50% (maar dit varieert sterk per dorp); zie figuur
1 voor deel informatie.
Deze cijfers tonen een zeer sterke variatie per
dorp en per jaar
43% (zie figuur 2)
56% van de geslaagde leerlingen is meisje

Figuur 2: Aantal kinderen dat slaagt voor CEP

Middelbaar voortgezet onderwijs
Middelbaar voortgezet onderwijs
OM-1 Minstens 50% van de kinderen die de lagere
school succesvol hebben afgerond kan een
kwalitatieve goede vervolgopleiding volgen

Status eind 2011
In 2011, hebben 351 kinderen
deelgenomen aan het eindexamen van
de basisschool. 242 daarvan (67%)
heeft het diploma behaald. 12 daarvan
zijn naar kostschool gegaan en 70 gaan
naar het LAP. In totaal gaat dus maar
34% van de kinderen met een diploma
naar vervolgonderwijs

Vakonderwijs
Vakonderwijs
OV-1 Kinderen die geen voortgezet onderwijs
volgen kunnen een beroepsopleiding
volgens als ze dat wensen

Status eind 2011
In 2011 hebben we geen nieuwe studenten
aangenomen voor vakonderwijs aangezien we
de begeleiding daarvan niet kunnen waarborgen
en het programma moet worden herzien.

Alfabetisering
Alfabetisering
OV-1 50% van de volwassenen in een dorp kan
lezen en schrijven
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Status eind 2011
Geen data beschikbaar

Particuliere Middelbare Agrarische School (LAP)

In oktober 2011 heeft de Particuliere Middelbare Agrarische School (Lycée
Agricole Privé) met 70 kinderen haar deuren geopend.
Waarom dit project?
Na 6 jaar basisonderwijs kunnen kinderen in Burkina Faso doorstromen naar de
openbare middelbare plattelandsschool. O.a. door gebrek aan leraren zijn de
studieresultaten op de plattelands middelbare scholen zeer slecht. Na 4 jaar
middelbaar onderwijs slagen minder dan 10% van de leerlingen voor het
eindexamen. De kinderen die de nieuwe 4-jarige opleiding gaan volgen zijn
tussen de 12 en 15 jaar oud. Per jaar zullen er maximaal 70 kinderen kunnen instromen.
Waarom een particuliere-opleiding? Om goed onderwijs aan de kinderen te kunnen bieden.
Waarom een agrarische opleiding? Bijna 100% van de plattelandsbevolking leeft van de landbouw.
Door goed onderwijs zal het niveau van de agrarische sector verbeterd worden.
Schoolgeld
De ouders hebben niet voldoende financiële middelen om het schoolgeld voor hun kinderen te
betalen. ASAP heeft een financieel systeem in Europa opgezet. Hiermee wordt het schoolgeld voor
de leerlingen betaald. De ouders leveren een bijdrage in bijvoorbeeld zakken graan voor de
schoolmaaltijden.
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4. Gezondheid

Onze missie en doelstellingen
Gezondheid is een belangrijke basisvoorwaarde om andere onderwerpen zoals onderwijs en
economische ontwikkeling te adresseren. In dorpen op het platteland van Burkina Faso is vaak geen
schoon drinkwater beschikbaar, en is geen toegang tot medische zorg. Ook hebben mensen vaak
geen kennis over preventieve zorg of missen ze hiervoor de middelen, zoals hygiëne of bescherming
tegen malariamuggen.

Missie
ASAP wil realiseren dat mensen toegang hebben tot veilig drinkwater, zich kunnen beschermen
tegen ziekten, en toegang hebben tot medische zorg.
Om bovenstaande missie te volbrengen, heeft ASAP de volgende doelen gesteld:
Toegang tot schoon drinkwater
GW-1
Toegang tot schoon en veilig drinkwater verzorgen voor de
plattelandsbewoners.
GW-2
Vrouwen niet meer dan 500 meter hoeven te lopen voor schoon water.
Toegang tot medische zorg
GZ-1
De dorpelingen mogen niet meer dan 5 km lopen voor een medische
Hygiëne
GH-1
Minstens 50% van de families heeft een wc ter beschikking.
Terugdringing van malaria
GM-1
80% van de kinderen slaapt onder een insecticide behandelde klamboe.
Gezinsplanning
GP-1
Vrouwen op het platteland bewust maken van het aantal kinderen dat ze
Zodra een dorp in staat is bovenstaande doelstellingen zelfstandig te realiseren, is de taak van ASAP
volbracht.
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Doelstelling en realisatie 2011

Onderstaande tabel beschrijft voor de doelstellingen die wij voor 2011 hadden geformuleerd in
hoeverre wij deze hebben behaald. Zie ook het hoofdstuk “Overzicht uitgevoerde projecten in 2011”.
Toegang tot schoon drinkwater
Toegang tot schoon drinkwater
Waterputten slaan om de toegang tot schoon water te
vergroten in de dorpen Bona, Kofila, Sokourani en Nefrelaye.

Status eind 2011
Gereed

Toegang tot medische zorg
Toegang tot medische zorg
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.

Status eind 2011
Niet gebeurd 1)
Deels gebeurd 2)

Ad 1) Het blijkt moeilijk om voldoende financiering te
vinden voor het bouwen van het medisch centrum. Het
gaat om een relatief groot bedrag dat in een keer bij
elkaar gebracht moet worden. We zien hierbij dat
donoren liever investeren in persoonlijke capaciteit
dan in infrastructuur (“stenen”).
Ad 2) Er heeft wel overleg plaatsgevonden, maar dit
heeft helaas niet tot een oplossing geleid. Er zijn regels
waaraan bijvoorbeeld kraamklinieken moeten voldoen,
zoals een opleidingseis voor personeel. Hierdoor is het
helaas vaak niet mogelijk om de zorg dichter naar de
dorpen te brengen, er zou te weinig gebruik van worden gemaakt.
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Hygiëne

Hygiëne
Het opstarten van het latrine project.
Onderzoek doen naar het maken van zeep.

Status eind 2011
Niet gebeurd 1)
Gereed 2)

Ad 1) Het blijkt moeilijk om voldoende financiering te vinden voor het aanleggen van latrines. We
zien hierbij dat donoren liever investeren in persoonlijke capaciteit dan in infrastructuur (“stenen”).
Ad 2) Dit is onderzocht, en er is een project gestart binnen de social business. Op deze manier komen
hygiëne en economische ontwikkeling bij elkaar.

Wat hebben we sinds de oprichting gerealiseerd?
Sinds de oprichting van ASAP tot nu toe zijn veel waterprojecten uitgevoerd, toegang tot schoon
drinkwater is een eerste levensbehoefte, en heeft veel prioriteit gekregen in de dorpen.
Onderstaande tabel toont de concrete resultaten van deze projecten:
Gerealiseerd
Waterputten
Watertoegang voor vee
Wc's
Medische posten

1998-2011
31
3
0
3

In 2011
4
0
0
0

Woningen voor medisch
personeel
Klamboes

6

0

3.000

0

Toelichting
In Bona, Kofila, Sokourani en Nefrelaye.
Traditionele putten voor het vee.
In verband met financiering helaas geen
uitbreidingen.
In verband met financiering helaas geen
uitbreidingen.
In 2011 was er geen geld voor klamboes, de
opbrengsten van het jubileumboekje van
2012 gaan naar dit project.

Samen met de onderwijsprogramma’s wordt gezorgd voor hygiëne op school: alle scholen hebben
een watertank (van recycled materiaal) en zeep en scholieren wassen hun handen alvorens te eten.
Kinderen willen nu thuis ook hun handen wassen voordat ze gaan eten. Hopelijk nemen de ouders
die gewoonte over. Samen met het programma voor economische ontwikkeling is de productie van
zeep opgezet. Dit geeft een inkomen voor de producerende vrouwen, en zorgt voor grotere
beschikbaarheid van zeep in de dorpen.
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Wat is de impact tot nu toe?

ASAP hecht veel waarde aan het kunnen tonen van de impact op basis van concrete cijfers. In de
praktijk blijken deze cijfers niet altijd gemakkelijk te verkrijgen en/of is de interpreteerbaarheid of
betrouwbaarheid niet optimaal. In dit hoofdstuk presenteren wij u zoveel mogelijk cijfers en linken
wij deze bovendien terug naar de doelstellingen.
Toegang tot schoon drinkwater
Op dit gebied zijn in de afgelopen jaren grote vorderingen gemaakt. Toegang tot schoon water levert
veel op voor het dorp: een betere gezondheid, maar ook een mindere belasting van de vrouwen in
het huishouden.
De moeite die het kost om de precieze afstand voor vrouwen tot een pomp te meten weegt niet op
tegen het belang van de informatie. Wel kunnen we zeggen dat in alle dorpen waar wij actief zijn een
waterpomp aanwezig is. De dorpelingen bepalen gezamenlijk wat de beste locatie voor de pomp is.
Toegang tot schoon drinkwater
GW-1 Toegang tot schoon en veilig drinkwater verzorgen
voor de plattelandsbewoners.

Status 2011
31 waterputten zijn gefaciliteerd
sinds de oprichting

GW-2

Dorpelingen zijn zeer betrokken bij
het bepalen van de juiste locatie, we
nemen aan dat de afstand hierdoor
tot het minimum beperkt blijft.

Vrouwen niet meer dan 500 meter hoeven te lopen
voor schoon water.

Toegang tot medische zorg
Toegang tot medische zorg blijft moeilijk te realiseren. De reden hiervoor verschilt afhankelijk van de
grootte en ligging van het dorp:
•

•

24

Bij kleine en afgelegen dorpen is de schaal een probleem. Er is niet voldoende zorg nodig om een
fulltime verpleegkundige of arts in het dorp te plaatsen. Om dezelfde reden is het niet mogelijk
om transport (bijvoorbeeld een ambulance) beschikbaar te stellen aan het dorp. Het is
simpelweg te duur. We blijven hierover in gesprek met de overheid in Burkina Faso.
Voor grotere dorpen, of gebieden waarbij een aantal dorpen bij elkaar in de buurt liggen is het
maakt ASAP afspraken met de overheid. De overheid betaalt personeel, indien ASAP de
voorzieningen (gebouw en inrichting) neerzet. Hierbij is het moeilijk om de fondsen bij elkaar te
brengen. Het gaat om een relatief groot bedrag dat in een keer bij elkaar gebracht moet worden.

We zien hierbij dat donoren liever investeren in persoonlijke capaciteit dan in infrastructuur
(“stenen”). Fondsenwerving voor medische zorg blijft prioriteit in 2012.
Toegang tot medische zorg
GZ-1
De dorpelingen mogen niet meer dan 5 km lopen
voor een medische voorziening.

Status 2011
Medische voorzieningen zijn
aanwezig voor Nefralaye, Sokourani,
Mogobasso, Oualana, Toungana,
and Bona. Dit betekent dat 42% van
de bevolking in de 10 dorpen
toegang heeft tot medische zorg.

Hygiëne
Op het platteland van Burkina Faso is het niet gebruikelijk om van een wc
gebruik te maken. Gezien de afstanden tussen huizen zijn veel wc's nodig.
We hebben al een mooi deel gerealiseerd, maar er is nog veel werk te
doen. Dit is ook een prioriteit voor 2012.
Hygiëne
GH-1 Minstens 50% van de families heeft een wc ter
beschikking.

Status 2011
17% van de bevolking in de 10
dorpen heeft toegang tot een wc.

Terugdringing van malaria
We hebben helaas geen informatie over de slaapgewoonten van de families.
We zijn op zoek naar een effectieve en efficiënte meetmethode, middels een
steekproef kunnen we hier hopelijk beter inzicht in krijgen.

Terugdringing van malaria
GM-1 80% van de kinderen slaapt onder een insecticide
behandelde klamboe.

Status 2011
Status onbekend.

Gezinsplanning
Dit is een onderwerp dat moeilijk te adresseren is. ASAP werkt op basis van
prioriteitstelling door de bewoners van de dorpen, en dit onderwerp leeft
nog niet voldoende. We adresseren dit ook in onze onderwijs en zorg
programma's.
Gezinsplanning
GP-1 Vrouwen op het platteland bewust maken van het
aantal kinderen dat ze hebben.
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Status 2011
Het huidige gemiddelde is tussen 7
en 8.

5. Milieu

Onze missie en doelstellingen
Dorpelingen zijn niet gewend om voor hun omgeving te zorgen. Ontbossing is een groot probleem,
doordat inwoners van de dorpen hout kappen om mee te koken. Vaak zijn boeren geen eigenaar van
hun land, waardoor het onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor een goede verzorging van het
land.

Missie
ASAP wil realiseren dat hout gespaard wordt en dat nieuwe bomen geplant worden, zodat er ook in
de toekomst een gezonde leefomgeving is, waarin mensen voor zichzelf kunnen blijven zorgen.
Om bovenstaande missie te volbrengen, heeft ASAP de volgende doelen gesteld:
Herbebossing
MH-1
Aantal bomen geplant per jaar is groter dan het aantal bomen dat gebruikt
wordt om te koken.
Terugbrengen hout gebruikt om te koken
MK-1
50% van de gezinnen maken gebruik van een verbeterde oven.
Landbeheer
ML-1
50% van de boeren is de eigenaar van een eigen stuk grond.
Zodra een dorp in staat is bovenstaande doelstellingen zelfstandig te realiseren, is de taak van ASAP
volbracht.

Doelstellingen en realisatie 2011
Onderstaande tabel beschrijft voor de doelstellingen die wij voor 2011 hadden geformuleerd in
hoeverre wij deze hebben behaald. Zie ook het hoofdstuk “Overzicht uitgevoerde projecten in 2011”.
Herbebossing
Herbebossing
Verzekeren dat dorpelingen meer bomen planten dan ze
omhakken.
Het juiste gebruik van de ‘Foyer Amélioré’ beheersen.
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Status eind 2011
Deels gebeurd 1)
Deels gebeurd 2)

Ad 1) Er is onvoldoende motivatie bij dorpelingen om nieuwe bomen te planten. We zien dat het met
fruitbomen beter gaat, omdat het fruit nog bij kan dragen aan de voeding van het gezin of verkocht
kan worden.
Ad 2) We hebben in 2011 te weinig tijd gehad om hier een goede follow-up aan te geven. Huidige
ovens zijn niet altijd goed, in 2012 willen we overwegen om dit bij de social business op te pakken.

Wat hebben we sinds de oprichting gerealiseerd?
Sinds de oprichting van ASAP hebben milieuprojecten weinig aandacht kunnen krijgen. Reden
hiervoor is dat we graag samen met de dorpelingen hun prioriteiten bepalen, dit onderwerp is nog
niet iets dat leeft. We zijn wel continu bezig met bewustwording op dit onderwerp. Onderstaande
tabel toont de concrete resultaten van deze projecten:
Gerealiseerd
Nieuwe bomen
Aantal vrouwen met
verbeterde oven
Bomen gespaard door
verbeterde oven

1998-2011 In 2011
Toelichting
100.370
1.100 Helaas overleeft maar 40% van de nieuwe
bomen. 1)
700
600 Problemen onderhoud oven
~3.000

~1.000 Ambitie is om het gebruik van de verbeterde
oven te laten groeien 2)

Ad 1) Dit komt door gebrek aan bescherming tegen boerderij dieren, een
onregelmatig regen, en omdat droog gras niet voldoende weggehaald wordt
rond de boom waardoor deze gevoelig is voor brand.
Ad 2) In 2009 zijn alle vrouwen in de 9 dorpen 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 rokend
vuur koken.
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Het doel is om nog meer families te stimuleren om gebruik te maken van de verbeterde oven. Als
slechts de helft van alle families de verbeterde oven gebruikt, scheelt dat al 2.850 bomen per jaar. In
2010 en 2011 heeft dit project stilgelegen. In 2012 zal het project weer opgepakt worden.
Samen met het programma voor economische ontwikkeling worden mogelijkheden onderzocht voor
het opzetten van moestuinen voor vrouwen, de productie van fruit (papayas) en karité, en
kunstmest.

Wat is de impact tot nu toe?
ASAP hecht veel waarde aan het kunnen tonen van de impact op basis van concrete cijfers. In de
praktijk blijken deze cijfers niet altijd gemakkelijk te verkrijgen en/of is de interpreteerbaarheid of
betrouwbaarheid niet optimaal. In dit hoofdstuk presenteren wij u zoveel mogelijk cijfers en linken
wij deze bovendien terug naar de doelstellingen.
Herbebossing
Herbebossing
MH-1 Aantal bomen geplant per jaar is groter dan het
aantal bomen dat gebruikt wordt om te koken.

Status 2011
Niet bekend

Terugbrengen hout gebruikt om te koken
Terugbrengen hout gebruikt om te koken
MK-1 50% van de gezinnen maken gebruik van een
verbeterde oven.

Status 2011
< 30%

Landbeheer
Landbeheer
ML-1 50% van de boeren is de eigenaar van een eigen stuk
grond.
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Status 2011
0%

6. Economische ontwikkeling

Onze missie en doelstelling
Economische ontwikkeling is een belangrijke, zo niet de belangrijkste motor, achter duurzame
ontwikkeling in een dorp. Het niveau van economische ontwikkeling is het resultaat van de snelheid
en hoeveelheid geld die in omloop is.
In Burkina Faso zijn, vooral de
landelijke gebieden, eerst en
vooral gericht op de landbouw.
Als er al handel is, dan is dat
beperkt en primair voor de
aankoop van grondstoffen voor
de landbouw of primaire
levensbehoeften. Het verbouwen
en bewerken van produkten ten
behoeve van commercie vindt in
de regel op heel kleine schaal
plaats. Enerzijds doordat de
ervaring mist, anderzijds omdat
de financiële ruimte ontoereikend is.

Missie
De missie van ASAP voor wat betreft economische ontwikkeling is om dorpelingen te leren om
economisch zelfstandig te worden, de infrastructuur te bieden die daarvoor nodig is, en binnen de
ruimte en beperkingen die er zijn nieuwe initiatieven te ontplooien die ertoe leiden dat men een
‘mondiaal’ inkomen heeft. ASAP ondersteunt dorpen in de ontwikkeling van zelfvoorzienend zijn,
naar petit-commerce en vervolgens naar ‘bedrijfsmatig investeren’.
ASAP doet dit door:
•

•
•
29

Het verstrekken van leningen aan de dorpsbewoners om ze de mogelijkheid te geven
economisch onafhankelijk te worden door middel van het opzetten van economische
activiteiten.
Het investeren in infrastructuur.
Het opzetten van social business activiteiten

Om deze missie te volbrengen, heeft ASAP de volgende doelen gesteld:
Microkrediet
EM-1
Een ‘eerlijk’ microkrediet is beschikbaar voor alle mannen en vrouwen. Onder
eerlijk wordt verstaan dat de rentepercentages niet hoger zijn dan max. 8% per
jaar en dat er transparante toekenningsprocedures zijn.
Infrastructuur
EB-1
Elk dorp is begaanbaar middels een (semi)verharde weg en heeft een directe
aansluiting met de dichtstbijzijnde grote stad
Social business
ES-1
Iedereen die niet alleen zelfvoorzienend wil verbouwen en handelen, maar
commercieel rendement wil boeken kan daarvoor terecht bij een Social
Business Organisatie. Dit zijn professioneel gerunde organisaties die als doel
hebben om een maximaal sociaal rendement te realiseren uit de winsten die
geboekt worden. De criteria om deel te nemen zijn transparant. De mannelijke
deelnemers realiseren een rendement van minimaal 30% per jaar; de vrouwen
een rendement van minimaal 10% per jaar. (rendement is winst/(geïnvesteerd
bedrag).
Zodra een dorp in staat is bovenstaande doelstellingen zelfstandig te realiseren, is de taak van ASAP
volbracht.
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Doelstelling en realisatie 2011

Onderstaande tabel beschrijft voor de doelstellingen die wij voor 2011 hadden geformuleerd in
hoeverre wij deze hebben behaald. Zie ook het hoofdstuk “Overzicht uitgevoerde projecten in 2011”.
Microkrediet voor
vrouwen
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.

Microkrediet voor boeren
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
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Status eind 2011
Geen actie ondernomen. Geen prioriteit gekregen aangezien
alle leningen tijdig zijn terugbetaald.
Er is samenwerking gezocht met Terrafina en MECAP. De
conclusie was dat de produkten van MECAP ongeschikt waren
voor de doelgroep van ASAP. Van de 2000 vrouwen die een
lening hebben gehad van ASAP, zouden maar 100 vrouwen in
aanmerking komen voor een lening van MECAP. Een ander
belangrijk breekpunt betrof de terugbetaalfrequentie. Bij
MECAP zouden de vrouwen eens per maand naar de bank
moeten reizen om hun afbetaling te voldoen. Dat kost de
vrouwen uiteindelijk een onevenredig hoog bedrag t.o.v. de
lage leningen.
En tenslotte zijn de rentepercentages van ASAP (7%) veel lager
dan die van MECAP (16%). Door de hoge sociale controle is het
waarschijnlijk dat de terugbetaalpercentages veel hoger zijn dan
wanneer het gaat om meer anonieme geldverschaffers. ASAP
combineert het ‘ophalen’ van geld met reguliere activiteiten en
de produkten zijn ‘simpel.
Status eind 2011
Om dezelfde redenen als hierboven, is ook voor het
kredietprogramma van de boeren besloten het huidige
microkredietprogramma te continueren. Bij de boeren speelt
nog een additioneel probleem. Zij lenen in de regel een veel
hoger bedrag en dan wil het MFI een onderpand hebben in de
vorm van bijvoorbeeld een brommer. Veel boeren hebben dat
niet.
Dit is gedaan en mét succes. Zelfs voor leningen uit 2011 die al
afgeschreven waren, is geld terugbetaald. Er is gesproken met

leningen.
Trainingen voor boeren.
Kunstmestfonds
De mogelijkheid
analyseren om dit project
te vertalen in een social
business project. Het
opstarten van het Social
Business project.

Het programma
openstellen voor een
andere cultuur dan de
commerciële.
Burkinakarité
Samenwerken met SNV om
een nieuw model voor dit
project te ontwikkelen,
uiteindelijk eveneens als
social business project.

de individuen zelf, met de dorpelingen en met de politie. Er is
veel sociale druk door de dreiging dat ASAP andere activiteiten
zal stopzetten.
De training is vooral gericht op sensibilisatie van de gehele
gemeenschap en minder op landbouwtechnieken. Ook is meer
effort gestopt in het oprichten van de social business.
In een vrouwengroep is er relatief veel sociale controle; bij
mannen werkt het vaak andersom. Als er één man in een groep
niet betaalt, betaalt de rest ook niet. Bij het coöperatieve
karakter van het kunstmestfonds was het ook niet mogelijk om
boeren uit te sluiten. Bovendien waren de boeren, zonder
ASAP, onvoldoende in staat de coöperatie goed te besturen.
ASAP heeft daarom moeten constateren dat een coöperatie
onvoldoende duurzaam is en is op zoek gegaan naar de
mogelijkheden van Social Business. Hiermee wordt een
professionele organisatie opgezet, geleid door een ervaren
manager, waarbij contracten worden afgesloten met individuele
boeren. In 2011 is de registratie van Sena Yriwali voltooid!
In 2011 is gestart met sesam. Dit is goed verlopen en door de
verkoop van de sesam konden deelnemer andere leningen
aflossen..
Ook Burkinakarité kon, zonder ondersteuning van ASAP, niet
zelfstandig bestaan en daarom is ook hiervoor in 2011 een
Social Business opgezet: Musso Ka Yriwali So. In totaal is 20 ton
boter geproduceerd en verkocht aan een Nederlandse
onderneming.
Met de social business wordt vooraf afgesproken hoeveel ze
krijgen per kg. Boter. Die prijs is onafhankelijk van de
verkoopprijs, maar staat wel vast. In het verleden kregen ze een
prijs die afhing van de verkoopprijs. Dat was gunstig bij een
goede prijs, maar heel teleurstellend als de boter slecht of niet
verkocht werd.
De vrouwen vinden de Social Business echter nog wel lastig te
accepteren. Ze vinden het lastig dat ze nu een vaste prijs
krijgen, dat er een betaalde manager is én dat er extra
vrouwen/dorpen worden gezocht om te participeren.

Papajaproject
De omvang van papaja
bomen vergroten door
goede bescherming tegen
de dieren om de boom aan
te brengen.
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Vanuit de Social business is, in Bobo, gestart met het maken van
zeep voor de lokale markt. Een deel van de zeep is gaat terug
naar de vrouwen die dit kunnen gebruiken voor eigen gebruik of
voor lokale verkoop.
In plaats van papaja-bomen is dit project omgezet naar het
Moestuinproject. Hierbij wordt 3 bij 3 meter omheind met
kippengaas en beplant met 2 papaja-bomen, 1 baobab, 4
struiken voor rode peper en 4 moringa bomen.
Het project is gestart in 2 dorpen met in totaal 40 vrouwen. In

Maison de la femme
Vrouwen helpen
economische activiteiten
op te zetten met het
Maison de la femme als
steunpunt.
Ontwikkelingscentrum
ASAP
Verzekeren dat het ASAP
personeel hun kantoor
waardeert.
Inkomen genereren met
het kantoor (zoals de
vergaderzaal verhuren).
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Bona werkte het goed; in Mogobasso omdat ze daar minder
goed voor de moestuin zorgden en het kippengaas bijvoorbeeld
verkochten of voor iets anders gebruikten. De les is dat de
vrouwen goed geïnformeerd en begeleid moeten worden. In
2012 zal het project, bij voldoende budget, worden uitgebreid
naar 400 vrouwen.
Hier zijn in 2011 geen concrete acties ondernomen. Het is en
blijft een belangrijke plek waar vrouwen elkaar kunnen
ontmoeten.

Hier is veel bereikt in 2011. Medewerkers hebben een
bougainville geplant, een citroenboom en een papaja-boom.
Het kantoor is hierdoor van de medewerkers van ASAP
geworden.
Het kantoor wordt verhuurd aan de social business organisaties.

Resultaten tot nu toe

Microkrediet voor vrouwen
In de 9 dorpen waar ASAP actief is, zijn microkrediet organisaties opgezet in samenwerking met de
vrouwen.
Het totaalbedrag is gestegen van € 17.374 in 2008 tot € 47.313 in 2011. Het aantal vrouwen met een
microkrediet is in die periode gestegen van 1.072 naar 1.818. Sinds 2003 is 100% van de
aflossingstermijnen afbetaald. De jaarlijkse rente op de leningen bedraagt (nu) 7%.

Bedrag per vrouw
€ 30
€ 25
€ 20
€ 15
€ 10
€5
€0
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Bedrag per
vrouw

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.
Het project microkredieten loopt zeer goed. We willen de vrouwen helpen om met het kleine bedrag
dat ze ter beschikking hebben een zo efficiënt mogelijke, winstgevende handel op te zetten.
Doelstelling voor 2012 is het microkrediet verder uit te breiden tot meer dan 2.000 vrouwen, waarbij
we de gemiddelde hoogte van de lening op € 26 willen houden.
Boerenkredieten voor materieel
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. In 2011 zijn geen nieuwe
leningen uitgegeven.
Het verstrekken van leningen aan boerenassociaties zal in 2012 verder langzaam worden afgebouwd.
Het probleem met groepen boeren is dat als iemand niet betaalt, dat de anderen dan ook hun lening
niet aflossen (we kunnen niet gebruik maken van sociale controle). We willen meer gaan
samenwerken met individuele boeren. Meer uitleg hierover is te lezen in het hoofdstuk social
business.
Kunstmestfonds
Dit project is in 2008 gestart om boeren de mogelijkheid te geven om mais te verbouwen voor hun
gezin. 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.
De afgelopen jaren is het aantal boeren dat gebruik maakt van dit project gedaald, omdat boeren
ook de mogelijkheid kregen om gesubsidieerde kunstmest te kopen én omdat boeren die hun lening
niet hadden terugbetaald uitgesloten waren van verdere deelname.
In 2011 hebben slechts 3 van de 7 dorpen meegedaan met het kunstmestfonds. In 2010 was het
seizoen slecht geweest en de boeren hadden in 2011 nog moeite om de zakken mais van 2010 terug
te betalen. Daarnaast is er onvoldoende sociale druk om terug te betalen. Dit programma is onder de
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vleugels van ASAP gestopt en wordt opgepakt door Sene Yiriwali (agrarische social business), maar
dan met een andere aanpak.
Deelnemende boeren Kunstmestfonds
Village
2008
2009
Bona
20
19
Kofila
108
168
Kwekwesso
17
12
Mogobasso
33
28
Nefrelaye
87
115
Oualana
29
36
Sissa
65
116
Sokourani
46
0
Toungana
13
0
Total
418
494

2010
30
121
18
0
113
36
0
75
10
403

2011
26
68
20
0
0
0
0
2
0
116

Burkinakarite
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.

Volume in kg
50000
40000
30000
20000
10000
0
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Volume in kg

De 500 deelnemende vrouwen hebben hun inkomsten uit het maken van karitéboter 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. Veel grote organisaties zijn vooral
geïnteresseerd in het opkopen van de noten en niet van de boter. Op de boter zit echter veel meer
winstmarge voor de vrouwen.
Het is niet mogelijk gebleken om Burkinakarité zonder hulp van ASAP te continueren. Daarom is een
nieuwe Social Business organisatie opgezet die, geleid door professionele managers, zowel de
kwaliteit als het volume én de prijs verbetert.

Wat is de impact tot nu toe?
ASAP hecht veel waarde aan het kunnen tonen van de impact op basis van concrete cijfers. In de
praktijk blijken deze cijfers niet altijd gemakkelijk te verkrijgen en/of is de interpreteerbaarheid of
betrouwbaarheid niet optimaal. In dit hoofdstuk presenteren wij u zoveel mogelijk cijfers en linken
wij deze bovendien terug naar de doelstellingen.
Microkrediet

Status 2011

EM-1

Gerealiseerd, maar dit is niet mogelijk zonder
ondersteuning van ASAP. Dit is het gevolg van het
feit dat de ‘officiële’ microkredietprogramma’s
veel te hoge rentes rekenen.

Elk dorp heeft een ‘eerlijk’ microkredietprogramma

Infrastructuur
EB-1

Elk dorp is begaanbaar middels een (semi)verharde weg
en heeft een directe aansluiting met de dichtstbijzijnde
grote stad

Dit is voor een belangrijk deel gerealiseerd door de
lokale overheid.

Social business
ES-1
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Iedereen die niet alleen zelfvoorzienend wil verbouwen
en handelen, maar commercieel rendement wil boeken
kan daarvoor terecht bij een Social Business Organisatie.
Dit zijn professioneel gerunde organisaties die als doel
hebben om een maximaal sociaal rendement te
realiseren uit de winsten die geboekt worden. De criteria
om deel te nemen zijn transparant. De mannelijke
deelnemers realiseren een rendement van minimaal 30%
per jaar; de vrouwen een rendement van minimaal 10%
per jaar. (rendement is winst/(geïnvesteerd bedrag).

Met de coöperaties is al veel ervaring opgedaan in
het ‘commercialiseren’ en is de belangrijkste
conclusie dat een organisatie slechts dan kan
slagen als de bedrijfsvoering in de volle breedte
professioneel wordt ingericht. Lokale boeren
missen hiervoor in de regel de ervaring. Daarom is
in 2011 de opmaat gemaakt naar de nieuwe Social
Business organisaties. Het zal echter nog minimaal
5 jaar duren voordat de Social Business
organisaties zelfstandig kunnen draaien.

7. Doelstelling projecten 2012

Op basis van onze ambitie en samen met de dorpen zijn de prioriteiten voor 2012 bepaald. De tabel
hieronder geeft een overzicht.
Onderwijs
Kleuterscholen
Basisonderwijs

Middelbaar
voortgezet
onderwijs /
vakonderwijs
Alfabetisering
Gezondheid
Toegang tot
schoon
drinkwater
Toegang tot
medische zorg
Hygiëne
Terugdringing
van malaria
Milieu
Herbebossing
Terugbrengen
hout gebruikt
om te koken
Landbeheer
Economie
Microkrediet
Social business

Structurele kosten huidige scholen
Nieuwe kleuterschool Bona
Lunch project
Verstrekken van uniformen
Verstrekken van school materialen
Training voor leraren
Animatieprogramma
Normalisering Kofila
Normalisering Toungana
Normalisering Fina
Aanleggen elektriciteit bij huizen
van leraren
Studiebeurs 2012-2013
Sponsor LAP students
Internaat voor meisjes op het LAP

12 nieuwe studenten
70 nieuwe studenten
Creëren van een veilige en gezonde omgeving

Structurele kosten alfabetisering

5 centers steunen, met totaal 100 deelnemers

Waterpomp Fina
Waterpomp Kouekouesso
Waterpomp Bona
Vervangen waterpompen
Medisch centrum Bona

Verkleinen van de afstand tot schoon drinkwater
Verkleinen van de afstand tot schoon drinkwater
Verkleinen van de afstand tot schoon drinkwater
Vervanging van 6 pompen
Toegang tot zorg voor de dorpelingen van Bona

Latrines
Klamboes

120 nieuwe latrines in 2012
600 nieuwe klamboes

Planten van nieuwe bomen
Het project van de verbeterde
oven herstarten

1.000 nieuwe bomen bij scholen
Vergoten van het gebruik van de verbeterde over

Compost training
Eigendomsrechten

Boeren opleiden in het maken en gebruiken van compost
Help minimaal een boer in elk dorp aan een formeel
eigendomsdocument voor zijn land

Groei van kredieten voor vrouwen
Tuinen voor vrouwen
Kunstmestproject
Trainen van boeren
Organisatie / overig
Strategische plannen dorpen
Capaciteitsontwikkeling dorpen
Capaciteitsontwikkeling ASAP
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250 kinderen op de school houden
50 extra kinderen naar de school
% schoolgaande kinderen verhogen
% schoolgaande kinderen verhogen
% schoolgaande kinderen verhogen
6 trainingen voor 30 leraren om de kwaliteit van onderwijs te
verbeteren
Een ruimte voor plezier creëren
30 extra kinderen naar de school
30 extra kinderen naar de school
50 extra kinderen naar de school
Motiveren van de leraren

Doel om meer dan 2.000 vrouwen te bereiken
>120 tuinen opgezet
Afronden en overdragen aan social business organisatie
In aanvulling op social business organisatie
Elk dorp heeft een ontwikkelingsplan
Gebruik van de Apreciative Inquiry methode
Training plan voor alle medewerkers

8. Hoe zijn we georganiseerd?

ASAP is in 1997 opgericht vanuit het werk dat de voorzitter van het bestuur, Hervé Millet, in Burkina
Faso verrichte. Van een kleine, privé stichting is het uitgegroeid tot een volwassen, professionele
organisatie. In Burkina Faso bestaat de organisatie inmiddels uit 11 medewerkers (6 voor ASAP en 5
Stichting ASAP is geregistreerd in Nederland en in Burkina Faso. De activiteiten vinden zowel in
Nederland als in Burkina Faso plaats. Onderstaande figuren geven een schets van de situatie zoals die
aan het eind van 2011 bestond.

Bestuur NL

Algemeen Directeur NL

Adviseurs BF

Medewerker NL

Manager ASAP BF

Vrijwilligers

Medewerkers BF
Figuur: organisatie Nederland
Manager ASAP BF
Emmanuel Sam

Executive secretary

Educational projects

Elza Fleur Sanou

Emmanuel Sam

Social economic projects
Désiré Ouattara

Jean Francois Millogo

Penningmeester

Bewakers

Jacques Ouattara / Boro Kassoum

Farm Mogobasso

Leningadministratie

Natacha Toe

Chauffeur

Rémy Ouattara

Symphorien Wandago
Full time contract

Freelance contract

Figuur: organigram Burkina Faso
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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
daar.

Organisatie in Burkina Faso
In 2010 heeft ASAP zich bezonnen op de vraag op welke wijze zij op lange termijn bestaansrecht
heeft. De belangrijkste conclusie die toen is getrokken is dat ASAP slechts dán kan voortbestaan
zonder Hervé Millet, als de organisatie in Burkina Faso volledig zelfstandig kan draaien. Daarom is
besloten om voor Burkina Faso een nieuwe directeur te zoeken. Deze is gevonden in de persoon van
Emmanuel Sam, een Burkinabé met ruime ervaring in ontwikkelingsorganisaties en die bovendien
een aantal jaren in de Verenigde Staten heeft gewerkt voor een Amerikaanse
ontwikkelingsorganisatie.
In Burkina Faso werkt een vaste groep van betaald, lokaal personeel, deels in vaste dienst en deels op
basis van freelance contracten.
In aanvulling op deze mensen wordt gebruik gemaakt van verschillende specialisten, zoals
Naam
Bakari Kassamba

Functie
Technisch adviseur karité project

Elise Guiro

Adviseur karité project

Jacob Sanou

Adviseur voor landbouw

Felix Héma

Adviseur voor de modelboerderij

Solange Sawadogo

Adviseur voor milieu

Jonas Soubeiga

Adviseur appreciative inquiry method

Rodrigue Ilboudo

Adviseur bedrijfsvorming

Organisatie Nederland
Ook in Nederland heeft de bezinning op de toekomst geleid tot een organisatiewijziging.
ASAP had een Bestuur én een Raad van Toezicht. Alhoewel de leden van de Raad van Toezicht stuk
voor stuk een waardevolle expertise inbrachten, is de conclusie getrokken dat ASAP eigenlijk te klein
is voor zowel een bestuur als een raad van toezicht. Door Hervé Millet algemeen directeur te maken
is de noodzakelijke scheiding tussen directie en bestuur gerealiseerd en is de Raad van Toezicht
opgeheven.
Ook de parttime betaalde kracht in Nederland blijkt bijzonder belangrijk voor het creëren van een
organisatie die onafhankelijk van Hervé Millet kan functioneren. Een belangrijk deel van de
communicatie, administratie wordt door deze kracht verzorgd. Gaandeweg neemt zij ook een deel
van de fondsenwervende activiteiten op zich.
Het bestuur van ASAP bestaat uit 6 leden. Ieder leden heeft één of meer onderdelen van het
operating model onder zijn/haar verantwoordelijkheid.
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Het bestuur overlegt in wisselende samenstelling en frequentie:
•

•
•

Gemiddeld eens per 8 weken op maandagavond operationeel bestuursoverleg via conference
call. Hier zijn de bestuursleden, de medewerker in Nederland en de manager vanuit Burkina Faso
aanwezig
Gemiddeld eens per 8 weken op dinsdagavond een strategisch bestuursoverleg. Een fysieke
bijeenkomst met de bestuursleden.
Regelmatig conference calls

Samenstelling Bestuur
Naam, functie

Aandachtsgebied

Functie in het
dagelijkse leven

Datum van
aantreden

Hervé Millet,
voorzitter

Alg. bedrijfsvoering,
Programma
Management

Volledig werkzaam bij
ASAP als vrijwilliger

14-11-1997

Datum van
aftreden
(gepland)
01-07-12

Gerard Bergsma,
penningmeester
Arend Plomp,
secretaris
Peter Paul
Kissels, lid

Bedrijfsvoering en
Financieel beheer
PR&Marketing

Bedrijfsadviseur

01-12-2009

01-07-14

Financieel adviseur

01-05-2008

Planning & Control,
Programma
management
Planning & Control
Bedrijfsvoering en
Financieel beheer
Economie, gezondheid
en milieu

Investeerder

01-12-2006

Afgetreden
per 01-07-11
Afgetreden
per 01-07-11

Manager Radiologie
Vrachtwagenchauffeur

05-08-2009
15-01-2010

01-07-14
01-07-15

CSR manager

15-12-2011

15-12-16

Corina Bots, lid
William
Reijersen, lid
Sanne Steemers,
lid

Samenstelling Raad van Toezicht tot 15 augustus 2011
Naam, functie
Hardy Korver, voorzitter
Hans Overhage, lid
Hennie Buter, lid
Jean van Wersch, lid
Leon Hendriks, lid

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

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

Datum van
aftreden
15-08-2011
15-08-2011
15-08-2011
15-08-2011
15-08-2011

Zoals hierboven beschreven is in de loop van 2011 de Raad van Toezicht opgeheven omdat er te veel
overlap was ten opzichte van het bestuur. De Raad van Toezicht is in 2011 één keer bij elkaar
geweest.

Vooruitblik 2012
In 2012 zullen wederom de nodige veranderingen plaats vinden. Begin 2012 heeft ASAP initiatief
genomen voor het statutair vestigen (in Burkina Faso) van de nieuwe Social Business (YS)
organisaties. De algemeen directeur van ASAP is tevens voorzitter van het bestuur van YS. Daarnaast
zullen 1 of 2 nieuwe bestuursleden geworven worden. Hervé Millet zal dan terugtreden uit het
bestuur, maar hij zal zich nog wel richten op het operationeel management.
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9. Financiële verantwoording
Visie en aanpak
De fondswerving van de stichting ASAP is voornamelijk project georiënteerd. 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 (voor meer uitleg, zie hst 6) 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.

Resultaten over 2011
Fondswerving en de kosten daarvan
Baten en kosten fondswerving

2011

2011

2010

Gerealiseerd

Begroting

Gerealiseerd

€692.476
€54.919

€547.234
€50.696

€476.834
€51.090

7.9%

9.3%

10.7%

2011

2011

2010

Gerealiseerd

Begroting

Gerealiseerd

€2.985
€48.603

€2.755
€38.382

€2.777
€41.063

Directe kosten projecten

€614.113

€455.200

€351.144

Totaal projecten

€665.701

€496.337

€394.984

Totale baten
Kosten van fondswerving
In % van baten

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten in Nederland
Uitvoeringskosten in Burkina Faso

De totale baten kunnen als volgt worden uitgesplitst:
Baten
Donaties van privé personen en
stichtingen
Donaties van gesubsidieerde
instellingen
Opbrengst van het kunstmestproject
Bruto marge verkoop Burkin’art
Rente opbrengsten
Overige inkomsten
Totaal baten
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2011
gerealiseerd

2011
begroting

€662.079

€484.314

€20.000

€54.920

€8.235
€1.563
€599
€692.476

€ 8.000
€547.234

2010
gerealiseerd
€399.708
€42.197
€33.589
€1.339
€476.834

De begroting voor projecten in 2011 is op basis van 100% kans op donaties voor de projecten.
Gewogen naar kans is de begroting ongeveer €400.000. De totale fondsenwerving is in 2011 dus
aanzienlijk beter dan begroot. Dit zit vooral in ontvangsten voor projecten.
De opbrengsten voor het lunchprogramma en donaties van gesubsidieerde instellingen zijn lager dan
begroot. 2011 was wederom een moeilijk jaar voor Stichtingen in het algemeen en ook het subsidies
vanuit andere stichtingen wordt steeds moeilijker.
Opvallende verschillen zijn:
•

De uitvoeringskosten in Burkina Faso zijn gestegen door de uitbreiding van het management
team. Dit is gedaan om meer lokale mensen te betrekken bij de stichting en tegelijkertijd de
organisatie in Burkina Faso op termijn minder afhankelijk te laten zijn van de Nederlandse
organisatie.

•

De opbrengst van de verkoop van beelden is lager omdat de verkoop van de beelden met ingang
van 1/4/2011 is overgegaan naar Stichting AFF. Stichting AFF is een BTW plichtige stichting die
ten doel heeft geld in te zamelen door onder andere de verkoop van bronzen beelden. Het
gehele resultaat van AFF wordt uitgekeerd als gift aan ASAP.

•

In het kalenderjaar 2011 is een donatie ontvangen van een gesubsidieerde instelling Impulsis van
€20.000

Vermogensopstelling van de stichting over 2011:
Vermogen
Fondsen voor leningen
Gebouwen en apparatuur
Voorraad bronzen beelden
Voorraad maïs
Liquide Middelen en vorderingen
Totale activa
Kortlopende schulden
Totaal reserves en fondsen

31-12-2011
€73.235
€75.718
€0
€0
€155.924
€304.877
€4.466
€300.411

31-12-2010
€79.142
€76.758
€27.476
€65.293
€199.977
€355.878
€18.905
€336.973

Informatie over de allocatie en samenstelling van de reserves:
Reserves
Continuïteitsreserves
Lunchprogramma
Kunstmestfonds
Beurzen fonds
Ontwikkelcentrum Bobo
Microkredieten
Vermogen per 31 december
Totaal

2011
€38.000
€17.664
€ 79.019
€52.377
€29.065
€16.400
€67.886
€300.411

2010
€38.000
€16.492
€92.502
€42.779
€29.837
€28.461
€88.903
€336.973

Mutatie
€1.172
-€13.483
€9.598
-€772
-€12.061
-€21.017
-€36.562

Belangrijke mutaties:
•
•
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De reserves zijn in totaal afgenomen doordat er meer aan uitgaven hebben plaatsgevonden
dan met algemene giften kon worden gefinancierd
De uitstaande fondsen voor leningen zijn afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door een lager
uitstaand bedrag aan microkredieten. Op de microkredieten zelf hebben geen afschrijvingen
plaatsgevonden in 2011.

•

De voorraad bronzen beelden is verkocht tegen boekwaarde aan de opgerichte stichting AFF.
Tegenover deze verkoop staat een toegenomen vordering in rekening-courant.
• De voorraad mais is verkocht. Omdat de betaling moeizaam verloopt is een voorziening
getroffen van 50% van de vordering.
De stichting 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).

Evaluatie
De financiële situatie van de stichting is voor de korte termijn goed. De reserves zijn licht gedaald
door een afname in giften die voor algemene doeleinden gebruikt kunnen worden. De begrote
projecten zijn gerealiseerd en er zijn zelfs nieuwe projecten gestart.
Dit jaar zijn alle kosten voor alle fondsenwervingsactiviteiten opgenomen. Deze komen uit op 8% van
alle opbrengsten. 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. 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 beleid

Vooruitblik
Financiële risico’s en impact van de kredietcrisis
De eigen fondsenwerving van de Stichting ASAP is gebaseerd op twee bronnen: de verkoop van
bronzen beelden via Stichting AFF en donateurs. Voor 2012 continueren wij dit beleid, waarbij wij ook
zullen proberen andere bronnen, als bedrijven aan te boren. 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 via galerie Burkin’art in Naarden-Vesting, 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.
De economische omstandigheden bepalen in hoge mate de bereidheid van particulieren en bedrijven
om te doneren aan goede doelen. De belangstelling van particulieren en organisaties om goede
doelen te steunen is er nog onverminderd, de bedragen nemen echter merkbaar af. Deze tendens is
ook duidelijk zichtbaar bij de overheid. Het aanboren van nieuwe bronnen binnen en buiten
Nederland is daarom op termijn voor ASAP essentieel.
Projecten met een continue karakter als schoolmaaltijden zullen met voorrang uitgevoerd blijven
worden.
Inkomsten, benodigd voor projecten
ASAP doet alleen fondsenwerving voor specifieke (benoemde) projecten. Wij blijven tijd en geld
investeren aan het opbouwen van de lokale organisatie en het trainen van dorpelingen. De opbouw
van de capaciteit in Burkina Faso verloopt goed en het verder professionaliseren van de lokale
organisatie zal op termijn ook bijdragen aan de fondsenwerving buiten Nederland.
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10. Communicatie

In 2009 heeft het bestuur van ASAP besloten te werken aan een aantal communicatiedoelstellingen.
De tabel geeft een overzicht van de status einde 2011.
#

Doelstellingen

Status 2011

1
2

Het nieuwe CRM-systeem efficiënter gaan gebruiken
De nieuwsbrief voor vrijwilligers 4x per jaar versturen

3
4
5
6
7
8

Een persbericht per kwartaal versturen
Up-to-date houden van ASAP-website in Nederlands, Engels en Frans
Nieuwe brochure per kunstenaar
Nieuwe promotiefilm maken en filmpjes per project maken
Demonstratie bronsgieten organiseren
Nader vastleggen van ons model voor dorpsontwikkeling

Nog niet gedaan
Is gedaan, de vrijwilligers werken nu
voor AFF
Twee persberichten verstuurd
Gedaan
Gedaan
Niet gedaan
Gedaan
Gedaan

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:
•
•
•
•
•
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Algemene nieuwsbrieven gericht aan
bestaande en potentiële donateurs
Persberichten
Website ASAP
Limanja-feesten
Facebook/Twitter

•
•
•

Brochure van Burkin’art
Weblogs vanuit Burkina Faso
Website Burkin’art

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

Communicatiemiddelen
Nieuwsbrieven algemeen
In het jaar 2011 zijn er in totaal drie algemene nieuwsbrieven verstuurd aan 1750 donateurs en
relaties van ASAP. Onderwerpen die in deze nieuwsbrieven zijn behandeld waren onder andere; geef
een kind een kans om een goede opleiding te volgen, verschil in samenwerking tussen mannen en
vrouwen in Burkina Faso, een gezonde geest in een gezond lichaam, samenwerking AKVO en
stichting ASAP, uw donatie, wandelen voor water, sponsors gezocht, sponsorloop middelbare school
’t Atrium, het leven in een dorp in Burkina Faso, particuliere middelbare agrarische school en
sanitaire voorzieningen in Burkina Faso.
Bij deze nieuwsbrieven werden ook flyers over Burkin’art toegevoegd. In de nieuwsbrief van
november 2011 is een acceptgiro toegevoegd. Wij hebben vastgesteld dat het bijvoegen van flyers
en/of een acceptgiro een redelijk effectieve uitwerking heeft op ons relatiebestand.
Doelstelling 2012
Nieuwsbrieven 4x per jaar naar de relaties van
ASAP versturen

De relaties zijn van groot belang voor ASAP

Persberichten
In het jaar 2011 zijn er 2 persberichten voor ASAP geplaatst. De onderwerpen waren wandelen voor
water 2011 en de opening van de particuliere middelbare agrarische school.
Doelstelling 2012
Een persbericht per kwartaal versturen

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

Websites
Onze stichting communiceert via de volgende websites:
www.asap-foundation.org Deze website verstrekt algemene informatie over doelstellingen, projecten
en resultaten van de stichting. De website is in 2011 helemaal gerestyled .Alle informatie op de
website is nu in het Nederlands ,Engels en het Frans beschikbaar.
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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.burkinakarite.com Deze website verstrekt informatie over Burkinakarité. Burkinakarité is een
unie van vrouwenassociaties die karité boter produceert en verkoopt.

Doelstelling 2012
Up-to-date houden van ASAP-website in
Nederlands, Engels en Frans

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

Brochure ASAP
ASAP heeft verschillende brochures over de stichting en haar projecten. In 2011 zijn we begonnen
met het updaten van deze brochures.
Doelstelling 2012
Het updaten van de verschillende brochures
van stichting ASAP

Nog betere informatie aan de sponsoren en
klanten verstrekken

Wekelijkse nieuwsbrieven tijdens het verblijf van het bestuur in Burkina Faso
Steeds als het Nederlandse management in Burkina Faso is wordt een nieuwsbulletin per e-mail
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 2012 willen we een nieuwe promotiefilm van de stichting maken. Verder zullen er van een paar
projecten filmpjes gemaakt worden.
Doelstelling 2012
Nieuwe promotiefilm maken en
filmpjes van een paar projecten maken
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Het streven is om voor het einde van 2012 de
filmpjes af te hebben

Limanja-feest
Het doel van een Limanja-feest is 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. In 2011 is er geen Limanja-feest georganiseerd. In 2012 viert ASAP haar 15-jarig
jubileum. Ter ere van dit jubileum wordt er een Limanja-feest georganiseerd.
Doelstelling 2012
Limanja-feest organiseren

In 2012 vieren we het 15-jarige jubileum van
ASAP.

Contacten met het bedrijfsleven
In 2011 zijn er enquêtes naar ongeveer 30 bedrijven verstuurd. Door middel van deze enquête
wilden wij beter inzicht krijgen in de wijze van selectie van goede doelen bij verschillende
organisaties en de bereidheid in het steunen van stichting ASAP. Vanuit het bedrijfsleven ontvangt
ASAP nog geen donaties.
Doelstelling 2011
Bedrijfsleven benaderen voor eventuele
sponsoring in geld of natura

10.1.
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Het wordt steeds belangrijker om het
bedrijfsleven te betrekken bij
fondsenwerving

11. Fondsenwerving

Visie en aanpak
Fondsen worden altijd aangewend voor projecten. Wij kennen geen fondsenwerving voor de
stichting, maar altijd voor een specifiek project. Een project wordt dus ook pas gestart als de
fondsenwerving rond is.
Eventuele tekorten en de overheadkosten van de organisatie worden bekostigd vanuit de
opbrengsten van de verkoop van bronzen beelden door galerie Burkin’art. Deze activiteit is
ondergebracht in ASAP Friends Foundation (AFF).
Verschillende manieren van fondsenwerving
Onze doelstellingen voor fondsenwerving voor de jaren 2011 en 2012 zijn gebaseerd op de
ervaringen en resultaten van voorgaande jaren. De fondsenwerving van ASAP kan worden verdeeld
in zeven categorieën:
•
•
•
•
•
•
•

Burkin’art: verkoop van bronzen beelden (AFF);
Publieke fondsenwerving: via mailings afkomstig van donateurs;
Fondsenwerving bij particuliere organisaties en stichtingen;
Fondsenwerving bij gesubsidieerde organisaties;
Fondsenwerving door scholen;
Fondsenwerving bij bedrijven;
Fondsenwerving in natura.

Onder “Eigen fondsenwerving” vallen: publieke fondsenwerving, fondsenwerving bij particuliere
organisaties en stichtingen, fondsenwerving door scholen, fondsenwerving bij bedrijven en donaties
in natura.
Onder “Overige baten” vallen: Fondsenwerving bij gesubsidieerde organisaties, de opbrengst uit het
kunstmestproject (maïsvoorraad), de opbrengsten van Burkin’art en renteopbrengsten.
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ASAP Friends Foundation / Burkin’art: verkoop van bronzen beelden
In samenwerking met gerenommeerde Afrikaanse kunstenaars heeft Burkin’art een hoogwaardige en
betaalbare kunstcollectie samengesteld. De beelden zijn te zien en te koop in de galerie in NaardenVesting en op exposities door heel Nederland.
Burkin’art is een initiatief van stichting ASAP en is sinds juni 2011 ondergebracht in een aparte
stichting (AFF) die als doel heeft om fondsen voor ASAP te genereren. Door het onderbrengen van
Burkin’art in een aparte stichting, worden alle commerciële activiteiten gesplitst van stichting ASAP
Met de opbrengst van de verkopen van de beelden worden alle structurele kosten in Nederland
gedekt. Het resterende bedrag wordt besteed aan humanitaire projecten in de dorpen.
Publieke fondsenwerving
De aanpak van de fondsenwerving zal een voortzetting zijn van de methode
die we in het verleden hebben gehanteerd. ASAP heeft een bestand van
1750 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 vier mailings per jaar naar onze relaties.
Fondsenwerving bij particuliere organisaties en stichtingen
We richten ons op continuïteit van de relatie met particuliere organisaties en stichtingen. We doen
dit door tijdig en transparant te rapporteren over de projecten die zij steunen, met veel aandacht
voor de wijze van uitvoering en de resultaten. Het bezoeken van projecten door leden van de
stichting of andere organisaties wordt altijd aangemoedigd.
Particuliere stichtingen vormen ook in 2011 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 2011 zijn we vooral dank verschuldigd aan:
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Stichting in het buitenland:
A Petits Pas: Dit is een Franse organisatie die jaarlijks rond de € 100.000 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 2011 was € 5.000,Stichting ‘t Arm Kinder Huys: een trouwe sponsor van het lunchprogramma. Ieder jaar ontvangt
ASAP €1.000,Lakeland: Steunt ook al enkele jaren vrouwenprojecten. De bijdrage in 2011 was € 1.000,Turing Foundation: Steunt de normalisatie van de school in Toungana. De bijdrage in 2011 was
€45.000,- voor 4 jaar
SLO: Dit is een nieuwe sponsor. Zij sponsoren 16 leerlingen van de Particuliere Middelbare Agrarische
School. Tevens hebben ze in 2011 de bouw van de brug in Toungana gefinancierd. We hebben €
8.840,- ontvangen
AKVO: Akvo helpt organisaties om op een gemakkelijke manier fondsen te werven, kennis te delen,
en het verloop van projecten te laten zien.
Fondsenwerving bij gesubsidieerde organisaties
Het is van essentieel belang voor ASAP om de steun te ontvangen van deze organisaties. Zij zijn
verantwoordelijk voor bijna één derde 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:
•
•
•
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Aqua4All
Impulsis
Gemeente Bussum

Fondsenwerving door scholen

De activiteiten die we met scholen uitvoeren zijn belangrijk vanuit een aantal gezichtspunten. Zo
informeren we de kinderen over de situatie in Burkina Faso; verkrijgen we fondsen voor projecten en
werken we aan onze naamsbekendheid. ASAP wil graag met meer scholen in contact komen. In 2011
hebben we met drie scholen samengewerkt. De middelbare school ‘t Atrium uit Amersfoort heeft in
2011 een actiedag voor de stichting georganiseerd. Het project dat zij in 2011 gesteund hebben is de
uitbreiding van de school in Toungana . Dit project loopt 3 jaar. De opbrengst in 2011 was € 6.108,47.
De basisscholen de Binckhorst-St. Jan uit Laren en de Rehoboth school uit Naarden hebben
deelgenomen aan de “Aqua4All” sponsorloop, ten behoeve van de reparatie van de handpompen
van 3 waterputten. De opbrengst hiervan was € 3.097,Fondsenwerving bij bedrijven
Het is belangrijk om contact met het bedrijfsleven te hebben. In 2011 heeft
ASAP € 5.370 ontvangen van AKZO Nobel.
Donatie in natura
Van sommige leden en ook van andere stichtingen, ontvangen we gebruikte goederen die ingezet
kunnen worden voor projecten in Burkina Faso. In 2011zijn er 2 containers naar Burkina Faso
gestuurd.
De stichting Childslife heeft materialen ter waarde van € 3.550 bijgedragen.
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12. Kosten van fondsenwerving

In 2009 heeft het bestuur van ASAP besloten voor het eerst een personeelslid in deeltijddienst te
nemen. In 2010 is ook een personeelslid in deeltijd aangenomen die zich richt op de verkoop van
beelden. De hogere kosten moeten worden gefinancierd uit een hogere omzet voor Burkin’art.
We onderscheiden twee soorten kosten:
•
•

Kosten die betrekking hebben op fondsenwerving.
Implementatiekosten van projecten in Burkina Faso en in Nederland

Ook in het jaar 2011 is ASAP succesvol geweest met fondsenwervingsacties. Over 2011 bedroegen de
kosten van eigen fondsenwerving €34.026 . Hierin zijn niet begrepen de kosten van werving subsidies
en de kosten van Burkin’art. ASAP werkt eraan om de fondsenwervingsactiviteiten zo effectief
mogelijk uit te voeren. De effectiviteit kan het beste uitgedrukt worden in het percentage kosten ten
opzichte van de baten.
Baten en kosten van
fondsenwerving

2011
Gerealiseerd

Eigen fondsenwerving
Wervingskosten
Wervingskosten als %

2010
Gerealiseerd

€662.079
€34.026
5.1%

€399.708
€17.771
5.2%

De fondsenwervingkosten kosten liggen ook in 2011 weer ruim onder de eis van maximaal 25% die
het CBF stelt. De fondsenwervingkosten in Nederland zijn goed onder controle. Gezien het goede
resultaat in 2011 rekenen wij voorzichtig op een verdere stijging van de inkomsten in 2012.
Onderstaande tabel geeft weer de implementatiekosten t.o.v. de projectkosten.
2011
Uitvoeringskosten t.b.v. projecten
Totaal projectenkosten
% uitvoeringskosten

€51.587
€655.701
7.7%

2010
€40.902
€496.337
8,2%

2009
€43.840
€394.984
11.1%

De uitvoeringskosten in Nederland zijn inclusief de wervingskosten van de baten en worden zoveel
mogelijk gedekt door de verkoop van beelden. 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. Projecten die zich bewezen hebben, maken het werven van nieuwe
fondsen eenvoudiger.
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13. Beleidsplan
Onze visie en missie blijven gelijk: het realiseren van duurzame ontwikkeling in dorpen op het
platteland van Burkina Faso. Gegeven onze ambitie en geplande projecten verwachten we te groeien
in het komende jaar.

Beleid projecten
Onze aanpak blijft systematisch. We hebben een aantal project categorieën:
Onderwijs
We blijven werken aan het verbeteren van de onderwijs standaarden, van kleuterschool tot
middelbaar onderwijs. We zetten nieuwe kleuterscholen op in de dorpen waar die nu nog niet
aanwezig zijn, verzorgen training voor leraren in publieke basisscholen en zullen zoveel mogelijk
kinderen opleiden op het LAP (zie hiervoor ook het hoofdstuk onderwijs).
Gezondheid
Ons belangrijkste doel is het realiseren van toegang tot zorg faciliteiten. Daarnaast besteden we
aandacht aan dagelijkse hygiëne.
Milieu
Herbebossing is de belangrijkste focus, in combinatie met het verminderen van hout dat gebruikt
wordt bij het koken door het verzorgen van betere ovens. Eigendomsrechten van land vormen een
aandachtspunt.
Economie
Economische ontwikkeling van een dorp is afhankelijk van onderwijs, gezondheid, milieu en de
organisatie van een dorp. Ook de omvang van het project is van belang. We brengen zoveel mogelijk
economische projecten onder in de social business organisatie, om hun duurzaamheid te
garanderen. We zijn alert op nieuwe kansen die toegevoegde waarde kunnen creëren voor de
dorpelingen.
Organisatie
Een goede dorpsorganisatie is de sleutel tot duurzame ontwikkeling. We gebruiken de appreciative
inquiry methode om dorpelingen te hepen om hun dorp meer transparant en efficiënt te
organiseren.

Beleid organisatie
De kwaliteit va onze organisatie, het implementeren van projecten, en monitoring en rapportage
over voortgang zijn belangrijk om onze doelen te bereiken. In Burkina Faso is de organisatie
afgelopen jaar versterkt met een nieuwe directeur. In Nederland wordt het bestuur opnieuw
gestructureerd, met als doel om meer controle te krijgen en de afhankelijkheid van oprichter Hervé
Millet te verminderen.
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14. Verantwoordingsverklaring

Het CBF heeft de eisen voor de houders van zijn keurmerk uitgebreid en aangepast. Vanaf 1 juli 2008
is het nieuwe Reglement van het CBF-Keur van kracht. Het CBF toetst voortaan jaarlijks het
jaarverslag en de Verantwoordingsverklaring over de principes van goed bestuur.
Het jaarverslag van Stichting ASAP is overeenkomstig de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen’
opgesteld. We hebben hierbij speciaal aandacht besteed aan de elementen beleid, communicatie,
waarborgen van kwaliteit van de organisatie en besteding van middelen in relatie tot de
doelstellingen.
Het toezichthoudend orgaan is het bestuur. De algemeen directeur bestuurt de stichting en heeft de
eindverantwoordelijkheid voor leiding en de uitvoering van haar programma/s en activiteiten. Tussen
de algemeen directeur en het bestuur bestaat een verdeling van bevoegdheden betreffende de
vaststelling van het algemene beleid en de financiële richtlijnen.
In deze Verantwoordingsverklaring legt het Bestuur verantwoording af over drie principes:
•
•
•

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

Besturen, toezicht houden en uitvoeren
Zie hoofdstuk “Hoe zijn we georganiseerd” voor een uitgebreide beschrijving van de organisatie van
de stichting. Het bestuur en de algemeen directeur zijn onafhankelijk en onbezoldigd. Het bestuur
bestond eind 2011 uit 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.
De algemeen directeur 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. Het beleidsplan wordt goedgekeurd door het bestuur.
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Besteding van de middelen
Voor inzicht in het toezicht op de bestedingen wordt verwezen naar de jaarrekening. De besteding
van de middelen vindt plaats volgens het jaarplan, dat gebaseerd is op het meerjarenplan. Eventuele
afwijkingen van het jaarplan en dus van de begroting, worden door een bestuursbesluit gedekt. Het
bestuur en het management zijn erg kostenbewust. Onze lage kosten van fondsenwerving in relatie
tot de baten illustreren deze houding. Grote uitgaven worden altijd – na een zorgvuldig
selectieproces - aan minimaal 2 partijen aanbesteed om tot een beste prijs / kwaliteitverhouding te
komen. Om de stabiliteit van de beschikbare middelen te verhogen zal gewerkt worden aan het
opbouwen van een bescheiden reserve.
Omgang met belanghebbenden
Zie het hoofdstuk Communicatie voor een uitgebreid overzicht van onze communicatie met
belanghebbenden. Door regelmatig te communiceren proberen we bewustwording en draagvlak te
creëren voor onze doelstellingen en activiteiten. Zoals blijkt uit het genoemde hoofdstuk, richten wij
ons niet alleen op het uitdragen van onze eigen boodschap, maar staan wij open voor ideeën,
wensen, vragen en klachten. Wij zijn voortdurend in overleg met collega–instellingen en donateurs
om –gebruik makend van hun inzichten en ervaringen – het functioneren van onze organisatie op
een hoger plan te krijgen.
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15. Jaarreking 2011
VERMOGENSOPSTELLING PER 31 DECEMBER 2011
(na voorgestelde resultaatbestemming)
ACTIVA

31 december 2011

31 december 2010*

Vaste activa
Financiële vaste activa

73,235

Materiële vaste activa

75,718

79,142
76,758
148,953

155,901

Vlottende activa
Voorraden

0

92,770

Vorderingen en overlopende activa

81,884

35,526

Liquide middelen

74,040

71,681
155,924

199,977

304,877

355,878

PASSIVA
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves

Kortlopende schulden

38,000

38,000

194,525

210,071

67,886

88,903
300,411

336,973

4,466

18,905

304,877

355,878

(jaarrekening 2010 is ontleend aan de per 17-11-2011 vastgestelde jaarrekening - zie algemene toelichting)
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15.1. Categoriale exploitatierekening 2011
FONDSENWERVING
2011

2011

2010

Realisatie

Begroting

Realisatie

€

€

€

Baten eigen fondsenwerving

662,079

484,314

399,708

Overige baten

30,397

62,920

77,126

Som der Baten

692,476

547,234

476,834

Educatie opleiding coaching

207,476

162,574

109,791

Infrastructurele projecten

387,072

333,763

205,287

Economische projecten

71,153

0

79,906

665,701

496,337

394,984

Kosten eigen fondsenwerving

34,026

17,633

17,771

Kosten werving subsidies

5,969

5,510

5,553

Kosten werving overige baten (Burkinart)

14,924

27,552

27,767

54,919

50,696

51,090

Baten

Lasten:
Besteed aan de Doelstellingen

Werving Baten

Beheer en Administratie
Kosten in Nederland

1,791

-

1,666

kosten in Burkina Faso

6,628

-

5,600

8,418

0

7,266

Som der Lasten

729,038

547,033

453,340

Resultaat

-36,563

201

23,494

0000000
Mutaties fondsen en reserves
Overige reserves

-21,017

-11,218

Bestemmingsreseve lunchprogramma

1,172

7,474

Bestemmingsreseve kunstmestproject

-13,483

6,229

Bestemmingsreserve studiebeurs

9,598

21,207

Bestemmingsreserve development center bobo

-772

-609

Bestemmingsreserve microkredieten

-12,061

Continuïteitsreserve
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-

411
-

WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Algemeen
De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2010 zoals deze is uitgebracht
en goedgekeurd per 17 november 2011. Deze jaarrekening treedt in de plaats van de
jaarrekening 2010 zoals uitgebracht per 16-06-2011.

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 microkredieten worden gewaardeerd
op basis van historische kostprijs onder aftrek van de reeds gepleegde aflossingen.
Indien er drie jaar geen reguliere aflossing op microkredieten 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
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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.
2011

2010

€

€

Microkredieten
Boekwaarde per 1 januari

79,142

82,699

Bij: verstrekte leningen

34,927

45,115

Bij: bijgeschreven renten
Af: aflossingen inclusief rente

3,074

3,180

43,908

49,083

0

2,769

73,235

79,142

Af: bijzondere afboekingen
Boekwaarde per 31 december

Deze leningen hebben een actieve stimulering van plaatselijke initiatieven tot het doel.
Er wordt een marktconforme rente in rekening gebracht die weer ten goede komt aan
i
te verstrekken kredieten.
Bijzondere afboekingen betreffen leningen die in voorgaande jaren waren afgeboekt omdat
door economische problemen het onmogelijk was deze terug te betalen.

b b

2011

2010

Aanschaf-

Afschrij-

Boek-

Boek-

waarde

ving

waarde

waarde

Materiële vaste activa
Gebouwen (development centre)
Apparatuur (computers e.d.)
Totaal

77,249

-2,317

74,932

75,704

1,342

-556

786

1,054

78,591

-2,873

75,718

76,758

Voorraden

i i i

Bronzen beeldjes

0

27,476

Voorraden maïs in Burkina Faso

0

65,293

Voorraden consignatie bij boeren

0

1

0

92,770

beëindiging of andere uitvoering van de hiermee verband houdende projectmatige

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren (verkoop mais in Burkina
F
)
Bankgarantie huur kantoor
Vooruit betaalde kosten (met name pomp en huur)
Nog te ontvangen bedragen
R/C AFF
Overigen
Omzetbelasting

2011

2010

€

€

36,076

2,230

168

3,427

1,785
0
42,743
-94

2,382

1,207

Loonheffing

457
81,884

60

16,328
10,702

35,526

Liquide middelen
Rabobank

6,426

4,365

Rabobank rendementsrekening/ vaste termijnrekening

34,000

20,000

Banken in Burkina Faso

33,128

41,072

Kasgeld in Burkina Faso

485

4,380

0

1,864

74,040

71,681

38,000

38,000

Kruisposten
Continuïteitsreserve
Vermogen per aanvang boekjaar
Toevoeging
Vermogen per 31 december

-

0

38,000

38,000

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 €38.000.
Deze reserve zal in twee jaren worden opgebouwd.
Bestemmingsreserve
Lunchprogramma
Stand per 1 januari

16,492

9,018

Bij: donaties en giften

16,780

22,762

Af: uitgegeven in verslag jaar

15,608

15,288

Stand per 31 december

17,664

16,492

Stand per 1 januari

92,502

86,273

Bij: opbrengsten verkoop mais

71,645

19,724

Kunstmest

Bij: extra middelen krachtens besluit van bestuur

35,000

Af: aankoop en directe kosten

85,128

48,495

Stand per 31 december

79,019

92,502

2011

2010

€

€

Studiebeurs
Stand per 1 januari

42,779

21,572

Bij: donaties en giften

70,570

23,700

Bij: extra middelen krachtens besluit van bestuur

39,000

Af: directe kosten

60,972

41,493

Stand per 31 december

52,377

42,779

29,837

30,445

-

0

772

609

29,065

29,837

Development center Bobo
Stand per 1 januari
Bij: subsidies en giften
Af: vrijval ivm afschrijving
Stand per 31 december
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Micro kredieten
Stand per 1 januari
Bij: donaties en giften

28,461

28,050

-

0

-12,061

411

16,400

28,461

Stand per 1 januari

210,071

210,071

Mutatie in verslagjaar

-15,546

Stand per 31 december

194,525

210,071

88,903

100,121

-21,017

-11,218

67,886

88,903

Verkregen rente minus bijzondere afboekingen
Stand per 31 december

Totaal bestemmingsreserves

Overige reserves
Vermogen per aanvang boekjaar
Resultaat boekjaar
Vermogen per 31 december
Kortlopende schulden
Te betalen accountantskosten
Crediteuren
loonbelasting

1 800
-

Vakantiegeld reservering
Overige nog te betalen
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2,871

619

Omzetbelasting
Vooruitontvangen voor projecten 2011

3,008

5,354
-

4,976

1 104
944

2,098

4,466

18,905
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15.2 Toelichting exploitatierekening
TOELICHTING FONDSENWERVING

2011
Realisatie
€

2011
Begroting
€

2010
Realisatie
€

16,780
636,249
5,500
3,550
662,079

38,250
416,064
30,000
484,314

29,701
252,272
85,935
31,800
399,708

20,000
0
8,235
1,563
599
30,397

54,920
8,000
-

0
42,197
33,589
1,339

62,920

77,126

TOELICHTING PER KOSTENSOORT

2011
Realisatie
€

2011
Begroting
€

2010
Realisatie
€

Huur inclusief servicekosten
Afschrijvingslasten
Portokosten
Telefoon/ fax- en internetkosten
Reclame en advertenties
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten
Overige bestuurskosten
Kantoorkosten
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Accountantskosten
Bankkosten
Advieskosten
Overige kosten
Salariskosten

8,223
1,040
1,502
3,096
184
10,940
768
12,581
259
2,740
6,497
1,142
4,121
7,924
53,909
114,925

6,250
1,000
4,158
11,187
532
382
5,908
1,953
2,188
3,548
829
5,026
50,525
93,486

17,537
964
2,166
2,930
3,248
12,307
180
517
9,577
2,461
1,431
4,315
1,213
394
869
42,087
102,195

In Nederland
In Burkina Faso

59,695
55,230
114,925

55,104
38,382
93,486

55,533
46,662
102,195

Baten eigen fondsenwerving
Lunchprogramma
Ontvangsten voor projecten
Overige donaties en giften
Donaties in natura

Overige baten
Donaties van gesubsidieerde instellingen
Opbrengst uit kunstmestproject
Opbrengst Burkinart
Rente opbrengsten
overige inkomsten

63

TOELICHTING PROJECTLASTEN

Educatie opleiding en coaching
Directe kosten
Uitvoeringskosten in Nederland
Uitvoeringskosten in Burkina Faso

Infrastructurele projecten
Directe kosten
Uitvoeringskosten in Nederland
Uitvoeringskosten in Burkina Faso

Economische projecten
Directe kosten
Uitvoeringskosten in Nederland
Uitvoeringskosten in Burkina Faso
Totaal projecten
Directe kosten
Uitvoeringskosten in Nederland
Uitvoeringskosten in Burkina Faso
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2011
Realisatie
€

2011
Begroting
€

2010
Realisatie
€

191,398
930
15,148
207,476

149,100
902
12,572
162,574

97,605
772
11,414
109,791

357,077
1,735
28,260
387,072

306,100
1,853
25,810
333,763

182,502
1,443
21,342
205,287

65,639
319
5,195
71,153

0
0
0
0

71,037
562
8,307
79,906

614,113
2,985
48,603
665,701

455,200
2,755
38,382
496,337

351,144
2,777
41,063
394,984

15.3 Verdeling kosten op basis van verdeelsleutels per kostensoort (Totaal en Nederland detail)
57%

25%

10%

3%

5%

31.2%

Verdeling kosten in Nederland naar

10.7%

Totaal in

Waarvan

Waarvan

Fondswrv.

jaarrekening

in Nederland

in BF

donation

Huur

8,223

6,134

2,089

3,496

1,534

613

184

307

96

178

33

Afschrijvingskosten

1,040

116

924

66

29

12

3

6

2

3

1

Portokosten
Telefoon/ fax- en
internetkosten

1,502

1,381

122

787

345

138

41

69

22

40

7

3,096

1,070

2,026

610

268

107

32

54

17

31

-

184

119-

303

68-

30-

12-

4-

6-

2-

3-

1-

10,940

2,023

8,917

1,153

506

202

61

101

32

59

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

768

368

400

210

92

37

11

18

6

11

2

Kantoorkosten
Contributies en
abonnementen

12,581

6,665

5,916

3,799

1,666

666

200

333

104

194

36

259

259

-

148

65

26

8

13

4

8

1

Verzekeringen

2,740

549

2,191

313

137

55

16

27

9

16

3

Accountantskosten

6,497

5,879

617

3,351

1,470

588

176

294

92

171

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reclame en advertenties
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten
Overige bestuurskosten

Consulting kosten

-

Burkinart

58.1%

Verdeling Uitvoeringskosten in Nederland

subsidies

Administra

Uitvoering

Educatie

Infrastr

Economische

beheer

in nl

projceten

projecten

projecten

Bankkosten

1,142

795

346

453

199

80

24

40

12

23

4

Advies kosten

4,121

3,754

367

2,139

938

375

113

188

58

109

20

Overige kosten

7,924

5,506

2,418

3,139

1,377

551

165

275

86

160

29

Salaris

53,909

25,316

28,593

14,430

6,329

2,532

759

1,266

395

736

135

Totaal

114,925

59,695

55,230

34,026

14,924

5,969

1,791

2,985

930

1,735

319
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VERDELING UITVOERINGSKOSTEN IN BURKINA FASO
100%
12%
88%
31.2%
Verdeling Uitvoeringskosten in Burkina Faso naar:

10.7%

Kosten

Administr

Naar

Education

Infrastr

Economische

in BF

beheer

projecten

projceten

projecten

projecten

2,089

251

1,838

573

1,069

196

Portikosten

122

15

107

33

62

11

Afschrijvingskosten

924

111

813

253

473

87

2,026

243

1,783

556

1,037

191

303

36

267

83

155

29

8,917

1,070

7,847

2,446

4,563

839

-

-

-

-

-

-

400

48

352

110

205

38

5,916

710

5,206

1,623

3,027

556

-

-

-

-

-

-

2,191

263

1,928

601

1,121

206

617

74

543

169

316

58

-

-

-

-

-

-

Bankkosten

346

42

305

95

177

33

Advies kosten

367

44

323

101

188

35

2,418

290

2,128

663

1,237

227

Salaris ( Burkina Faso)

28,593

3,431

25,162

7,842

14,630

2,689

Totaal

55,230

6,628

48,603

15,148

28,260

5,195

Huur

Telefoon/fax- en internetkosten
Reclame en advertenties
Reis- en verblijfkosten
Representatiekosten
Overige bestuurskosten
Kantoorkosten
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Accountantskosten
Consulting kosten

Overige uitvoeringskosten
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58.1%

Bijlage 1: accountantsverklaring
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Nederland
Stichting ASAP
Gansoordstraat 2
1411 RH Naarden-Vesting
Tel: 035-6952878
Fax: 035-6944045
Kamer van Koophandel: 32067354
Rekeningnummer: 38.37.05.967
info@asap-foundation.org
www.asap-foundation.org
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Burkina Faso
ASAP Burkina
BP 3492
01 Bobo Dioulasso
Burkina Faso
Tel: +226 20981114

