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Kenmerk 2797-2019
Behandeld door T. Groenewoud
Datum 19 juli 2020

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 2.107 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 2.106, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting A voor Afrika te Amersfoort is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten lasten
over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting A voor Afrika.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.



Wij hebben deze jaarrekening samengesteld voor het bestuur van Stichting A voor Afrika met als doel Stichting A
voor Afrika in staat te stellen te voldoen aan de plicht de jaarrekening op te maken. Onze samenstellingsverklaring
is uitsluitend bestemd voor het bestuur van Stichting A voor Afrika en dient niet te worden verspreid aan of te
worden gebruikt door anderen.
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3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting A voor Afrika bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van projecten van welzijn en
welvaart van mensen en dieren in Afrika.

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door de volgende personen:
N. Bootsma (voorzitter)
M.W.G. van der Heide (secretaris)
M.F. van Ekeren (penningmeester)

3.3                Bestemming van de winst 2019

De winst over 2019 bedraagt € 2.106 tegenover een resultaat over 2018 van € -.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina N.A-0.
De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs B.V.

Drs. S.B.P.T. van Kleef 
Registeraccountant              
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1. Doelstelling, missie en visie 
 
Het doel van de stichting A voor Afrika is het ondersteunen van projecten ten behoeve van  
welzijn en welvaart van mensen en dieren in Afrika. Het bestuur selecteert steeds weer 
passende nieuwe projecten om ondersteuning te bieden. De stichting wil haar doel  
bereiken door het inzamelen van geld. Dit wordt gedaan door het verkopen van  
zelfontworpen sleutelhangers en het ontvangen van donaties.  
 
De missie van stichting A voor Afrika is om steeds weer projecten in Afrika te selecteren, die  
financiële steun kunnen gebruiken om welzijn en welvaart van mensen en/of dieren te  
verbeteren.  
 
 

2. Risico’s en onzekerheden 
De stichting kent weinig risico’s en onzekerheden. Enige onzekerheid is hoeveel donaties er 
binnen komen, maar projecten worden pas geselecteerd als zeker is dat we het streefbedrag 
binnen kunnen halen. 
 

3. Doelrealisatie 

Het doel van de stichting A voor Afrika is het ondersteunen van projecten ten behoeve van welzijn en 
welvaart van mensen en dieren in Afrika. Het bestuur heeft in het jaar 2019 drie projecten 
geselecteerd om hieraan te voldoen.  

3.1. Mayoka Primary School Tanzania  

Mayoka is een landelijke gemeenschap in het Manyara-district van Tanzania, dichtbij Lake Manyara. 
De gemeenschap heeft een bevolking van ongeveer 7.000 mensen. Er is geen 
gemeenschapscentrum, de enige openbare infrastructuur is een school en een kliniek, welke beide 
steun ontvangen van de Africa Foundation. Er is geen elektriciteit of watervoorziening in dit dorp. 
Bewoners lopen lange afstanden om water te halen uit onbeveiligde open bronnen. Om de 
leefomstandigheden van de gemeenschap te verbeteren, is het belangrijk om de jonge generatie 
goed op te leiden. Door ze scholing te geven hebben ze meer perspectief op een baan en kunnen zij 
hun gemeenschap later helpen met het verbeteren van de infrastructuur en voorzieningen.  

Mayoka Primary School werd opgericht in 1973 en biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Sinds de oprichting heeft de school steun gekregen van een aantal donateurs. De school bestaat nu 
uit 10 klaslokalen en een beheerdersblok. Nadat het gratis basisonderwijs in Tanzania werd 
geïntroduceerd, nam vooral de schoolinschrijving aanzienlijk toe in de armere, meer landelijke 
gebieden. Hierdoor groeien de klassen. Op de school zitten inmiddels 557 kinderen en er werken 8 
leerkrachten. Dit zorgt voor een leerling-leraar ratio van 70:1. Een andere zorg van de school, die 
ontstaan is als gevolg van het toegenomen aantal leerlingen, is het tekort aan toiletten. In 2019 had 
de school 12 toiletten. Volgens het Ministerie van Onderwijs zou een school van deze omvang 24 
toiletten moeten hebben. De Africa Foundation zamelde geld in om de bouw van 12 extra toiletten 
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te realiseren. Deze extra toiletten zorgen voor betere hygiëne en minder verspreiding van ziektes, en 
zorgt er ook voor dat de lessen minder verstoord worden doordat leerlingen lang in de wachtrij staan 
bij de toiletten.  

De kosten voor de bouw van 12 toiletgebouwen bedragen $8612,-. De Africa Foundation heeft 
hiervoor zelf $3702,- ingezameld. Stichting A voor Afrika heeft de overige $4910,- ingezameld. Het 
ingezamelde geld is overgemaakt naar de Africa Foundation. De bouw van de toiletten is in het 
voorjaar van 2020 voltooid. 

3.2. Noodhulp na orkaan in Mozambique  

Op 14 maart 2019 heeft Orkaan Idai in Mozambique grote verwoestingen aangericht. Ook de 
daaropvolgende overstromingen eisten hun tol. Door de harde wind en overstromingen zijn 
gebouwen en bruggen ingestort en wegen onbegaanbaar. Daardoor zijn veel plaatsen onbereikbaar. 
Stichting Save the Children biedt hulp in de zwaarst getroffen gebieden van Mozambique, de 
provincies Tete, Manica, Sofala en Zambezia. Ze zorgen voor water, voedsel, medicijnen en 
onderdak. Kinderen die in de chaos hun familieleden zijn kwijtgeraakt worden opgevangen en 
beschermd en zo snel mogelijk herenigd met hun familie. Ook wordt geprobeerd om het verspreiden 
van ziektes te voorkomen.  

Stichting A voor Afrika heeft financiële steun geboden na de orkaan in Mozambique. Daarvoor is er 
een bedrag van 3000,- overgemaakt naar Stichting Save the Children. Deze stichting heeft ervoor 
gezorgd dat er met dit bedrag hulp is verleend in de vorm van voedselpakketten. 

3.3. Emurutoto kliniek Kenia 

Emurutoto is een dorp in Kenia. In Emurutoto en de aangrenzende dorpen hadden ze veel aan een 
medische kliniek. Met behulp van de Africa Foundation is in 2018 met de bouw van een medische 
kliniek in Emurutoto begonnen. De kliniek is in mei 2019 geopend en helpt sindsdien ongeveer 15 
mensen per dag. 

Het watertoevoer systeem van de kliniek heeft stroom nodig, waarvoor de kliniek op dit moment 
stroom van een generator van een nabijgelegen kerk leent. De kliniek betaalt hiervoor wekelijks veel 
geld. Stichting A voor Afrika heeft geld ingezameld om een waterpomp op zonne-energie te 
installeren. Dit is een duurzame oplossing die ervoor zorgt dat de kliniek van de hoge generator 
kosten verlost wordt. 

Stichting A voor Afrika heeft voor dit project 3000,- euro ingezameld. Dit is het bedrag dat de Africa 
Foundation nodig heeft om de pomp op zonne-energie aan te leggen. Naar verwachting zal de pomp 
in het najaar van 2020 in werking zijn. 
 
 

4. Financieel beleid 
 

4.1.  Inzameling 
 
De stichting verzamelt op twee manieren geld; door middel van de verkoop van 
zelfontworpen sleutelhangers en het ontvangen van donaties. Zowel de verkoop van de 
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sleutelhangers als de donaties gebeuren via de website www.a-voor-afrika.nl. De activiteiten 
van de stichting worden gepromoot op Facebook en door mond-op-mond reclame.  
 
4.1.1. Verkoop Sleutelhangers  
Voor deze sleutelhangers tekende grondlegger van de stichting, Anaïs van der Vat, de 
BunnyDog. Een fantasiefiguur bestaande uit een hond en een konijn. Deze BunnyDog staat 
symbool voor de stichting. Voor de start heeft de stichting 2000 sleutelhangers ingekocht. 
De productiekosten zijn door het bestuur uit eigen zak vergoed, waardoor de gehele 
opbrengst van 15,- per sleutelhanger ten goede komt aan de te ondersteunen projecten.  
 

4.1.2. Donaties  
Donaties kunnen gedaan worden door een bankoverschrijving te doen naar de rekening van 
de stichting. Donateurs kunnen zelf het te doneren bedrag uitkiezen, hieraan zit geen 
minimum of maximum verbonden. Donateurs kunnen bij hun donatie een voorkeur 
doorgeven voor het project dat ze willen ondersteunen. Het bestuur zal er in dit geval voor 
zorgen dat dit bedrag bij het voorkeursproject terecht komt. Mocht dit door onvoorziene 
omstandigheden niet mogelijk zijn, zal hierover contact opgenomen worden met de 
donateur en alleen na toestemming zal de donatie naar een ander project gaan dan het 
voorkeursproject van de donateur.  
 
 

4.2. Winstoogmerk  

Stichting A voor Afrika kent geen winstoogmerk. Alle ontvangen donaties en inkomsten van 
verkoop worden volledig aangewend om de geselecteerde projecten te financieren. 
Onkosten worden vergoed door het bestuur.  

 

5. Governance 
 

5.1. Onafhankelijk Bestuur  

De onafhankelijke besluitvorming van Stichting A voor Afrika wordt gewaarborgd door een 
bestuur van 3 personen met gelijkheid van stemmen. De bestuursleden ontvangen geen 
beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur vergadert twee maal per jaar en is 
verantwoordelijk voor het beleid, de financiën en overige bestuurlijke zaken. Er zijn geen 
mensen in loondienst of op enige andere vergoeding werkzaam bij de stichting.  

5.2. Bestuursleden  

Het vrijwillige bestuur bestaat uit 3 leden: 
- Mw. Nienke Bootsma; Voorzitter 
- Dhr. Maarten van der Heide; Secretaris 
- Dhr. Michael van Ekeren; Penningmeester  
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5.3. Activiteiten bestuur  

De bestuurswerkzaamheden bestaan uit het selecteren van te ondersteunen projecten, de 
financiële ondersteuning van deze projecten en het toezien op een goede afronding van 
deze projecten. Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken 
die hierbij horen zijn onder meer:  

- Het jaarlijks opstellen van een begroting 
- De jaarrekening vaststellen en goedkeuren - Het beheren van de gelden 
- Het besteden van de gelden  

 

6. Communicatie met belanghebbenden 
 
Belanghebbenden worden via de website (www.a-voor-afrika.nl) op de hoogte gehouden 
van ontwikkelingen rondom de stichting. Onder deze belanghebbenden vallen donateurs, 
goede doelen organisaties waarmee samengewerkt wordt en overige geïnteresseerden. Met 
goede doelen organisaties waarmee samengewerkt wordt, wordt ook via e-mail 
gecommuniceerd.  
 

7. Verwachte gang van zaken 
 
Steeds weer zal de stichting op zoek gaan naar te ondersteunen projecten in lijn met de 
doelstelling. Hiervoor blijft geld ingezameld worden door middel van de verkoop van 
sleutelhangers en het ontvangen van donaties. De verwachting is dat er in 2020 6000,- euro 
opgehaald kan worden. Het doel is om hiermee tenminste twee passende projecten te 
ondersteunen. 

 

 
 
 

http://www.a-voor-afrika.nl/


1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na winstbestemming)

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Voorraden  (1) 1.288
Liquide middelen  (2) 819

 2.107

 2.107
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31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Overige reserves 2.106

Kortlopende schulden

Crediteuren 1

 2.107

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Baten

Netto-omzet  (4) 14.031

Som van de geworven baten 14.031

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

The Africa Foundation  (5) 7.411
Save the Children  (6) 3.000

10.411

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (7) 1.447

Saldo voor financiële baten en lasten 2.173
Rentelasten en soortgelijke lasten  (8) -67

Saldo 2.106

Resultaatbestemming

Overige reserves 2.106
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting A voor Afrika bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van projecten van welzijn en
welvaart van mensen en dieren in Afrika.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting A voor Afrika is feitelijk en statutair gevestigd op Westsingel 11 B te Amersfoort en is ingeschreven bij
het handelsregister onder nummer 74639544.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisatie-
zonder-winststreven (RJ 640)
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van gewogen
gemiddelde inkoopprijzen of lagere opbrengstwaarde.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten
onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke
rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van
deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de
kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Voorraden

31-12-2019 

€

Gereed product en handelsgoederen

Handelsgoed 1.288

2. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 819

PASSIVA

3. Reserves en fondsen

Overige reserves 2.106

2019

€

Overige reserves
Stand per 18 april -
Resultaat boekjaar 2.106

Stand per 31 december 2.106

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€
4. Netto-omzet

Donaties 12.571
Omzet sleutelhangers 1.460

14.031

Besteed aan de doelstellingen

5. The Africa Foundation

Emurutoto kliniek Kenia 3.005
Mayoka Primary School Tanzania 4.406

7.411

6. Save the Children

Orkaan Mozambique 3.000

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

In overeenstemming met de statuten ontvangen de bestuurders geen beloning.
Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.

7. Overige bedrijfslasten

Kantoorlasten 783
Verkooplasten 664

1.447

Verkooplasten

Overige verkooplasten 664

Financiële baten en lasten

8. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente- en bankkosten 67

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6                OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2019

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2019 ad € 2.106 toe te voegen aan de overige reserves. 
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Amersfoort, 19 juli 2020

N. Bootsma (voorzitter) M.W.G. van der Heide (secretaris) 

M.F. van Ekeren (penningmeester)
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