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JAARVERSLAG
Woord vooraf door de voorzitter

In 2016 waren er verschillende wijzigingen in de Asante organisatie. Julia, huismoeder, was nog
steeds niet in staat om te komen werken. In maart startte een nieuwe Home manager en om de
financiële kant beter te beheren, is er een parttime boekhouder aangesteld.
Alex begon zijn eerste jaar van het voortgezet onderwijs op een boarding school, dichtbij zijn
oom. Echter de overgang vanuit Naivasha bleek erg groot; hij had het zwaar; voelde zich onveilig
en er werd geschoten rondom de school. Pauline en Grace moesten eind 2016 hun
basisonderwijs afronden middels een landelijk examen. Voor Salome, die officieel niet meer
onder verantwoordelijkheid van Asante Childrens Home valt, ze is inmiddels 20 jaar, heeft haar
sponsor ingestemd met de start voor een studie aan Egerton University in Nakuru.
Op het huis ging in januari helaas de waterpomp kapot. Deze kon niet meer gerepareerd
worden, maar moest in z'n geheel worden vervangen.
In juni was er bezoek van Desirée die onder andere een nieuwe laptop en naaimachine mee
bracht. Er kon een nieuwe overkapping / zitruimte worden gebouwd dankzij een
verjaardagscadeau van Yvette en Maarten. Jo&Lo kwamen langs op Asante en verzetten veel
(onderhouds)werk en zorgden voor een hoop vrolijkheid en vertier. In oktober mochten de
kinderen op uitnodiging van Stichting Wings of Support naar Bushcamp aan Lake Naivasha.
Zowel voor als na Bushcamp was er veel gezelligheid van Bushcampers, die zelfs bleven
overnachten op Asante. Eind December mochten we ook nog twee tweedehands computers
meenemen vanuit Nederland naar Kenia, dankzij Wings of Support.
Eind 2016 zijn we gestart met het opzetten van individuele schoolgeld sponsoring voor de
jongere Asante kids. De sponsor weet waaraan zijn/haar sponsorgeld wordt besteed en het kind
voelt zich gesteund en gemotiveerd om goed te presteren op school. Ook Lucy heeft nu een
sponsor.
Voor 2017 staat de 3 jaarlijkse registratie van het Kindertehuis op de planning. Dit is altijd een
tijdrovende en dure activiteit waarvoor we geld hebben moeten reserveren.
Verder zien we dat de inflatie in Kenia toeneemt en er regelmatig onderhoud nodig is. Ook de
Asante school willen we langzaamaan laten meegroeien met de leeftijd van de kinderen en de
behoefte in de nabije omgeving. Al met al nemen de kosten per jaar nemen toe, terwijl we in
2016 helaas minder sponsorgeld hebben ontvangen.
Toch hebben we dankzij de maandelijkse donaties, eenmalige donaties van particulieren en
bedrijven (Beauty Pillow, Cloetta Holland, Allround Transport) en stichtingen (John Heddes
Foundation, Stichting Vraag&Aanbod Wijchen) de kinderen weer naar school kunnen sturen, de
verzorging van de kinderen en het onderhoud van Asante Childrens Home en de Asante school
kunnen betalen.
Eind 2016 zegde bestuurslid Xander op vanwege teveel andere werkzaamheden. Gelukkig
hebben we snel een vervanger kunnen vinden in Desirée. Wij hopen dat ze samen met de andere
vrijwilligers van Stichting African Child Foundation (ACF) een mooie bijdrage kan leveren aan het
voortbestaan van Asante Childrens Home en ACF. Wij wensen haar heel veel plezier en succes in
haar nieuwe rol.
Vriendelijke groet,
Germaine van Teeffelen

JAARREKENING
Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen
Algemene grondslag
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva. Alsmede voor de bepaling van
het resultaat is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en
passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Winsten op transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd en afgeleverd;
verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
stichting.
Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van
meer dan één jaar.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde en hebben een looptijd
van maximaal één jaar.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend naar het jaar waarin deze zijn ontstaan.

JAARREKENING
Balans per 31 december 2016
31-12-2016

31-12-2015

Liquide middelen

108.572

110.924

Totaal activa

108.572

110.924

Besteedbaar vermogen

108.572

110.924

Totaal passiva

108.572

110.924

Activa
Vlottende activa

Passiva
Eigen vermogen

JAARREKENING
Staat van baten en lasten over 2016

Baten uit fondswerving en sponsoring
Subsidies
Projectkosten

Kosten ten behoeve van fondswerving
Overige bedrijfskosten
Financiele baten en lasten

Netto-resultaat

2016

2015

32.965
35.103

66.821
30.917

2.138-

35.904

120
95

227
26-

215

201

2.352-

35.703

JAARREKENING
Toelichting op de balans per 31 december 2016
31-12-2016

31-12-2015

3.097
474
105.000

4.608
1.816
104.500

108.572

110.924

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen
ING 67.86.18.135
ING 66.22.83.328
ING 67.86.18.135 spaarrekening

Passiva
Eigen vermogen
Besteedbaar vermogen
Saldo per 1 januari
Netto resultaat

110.924
2.352-

Saldo per 31 december

108.572

75.221
35.703
110.924

JAARREKENING
Toelichting op de staat van baten lasten over 2016

Baten uit fondswerving

Subsidies

Projectkosten

Kosten ten behoeve van fondswerving

2016

2015

32.965

68.821

-

-

35.103

30.917

-

-

Overige bedrijfskosten
Kantoorkosten

120

227

120

227

524
429

406
432

Financiële baten en lasten
Bankkosten
Rentelasten
Rentebaten

95

Aantal personeelsleden 2016: geen (2015: geen). Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door
de onbezoldigde bestuurders of door vrijwilligers.

26-

OVERIGE GEGEVENS
Resultaatbestemming

Winsten en verliezen worden toegevoegd respectievelijk in mindering gebracht op het eigen vermogen.
Gezien het non-profitkarakter van de Stichting African Child Foundation worden vermogensoverschotten
uitgekeerd aan goede doelen in volgende boekjaren.

Bestuurders

Hieronder volgen de namen van de bestuurders van de Stichting African Child Foundation
Naam
Germaine van Teefelen
Desiree Griffioen
Daniel de Lange

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Infunctietreding
01-01-08
01-01-17
01-01-08

Bevoegdheid
Alleen zelfstandig bevoegd
Gezamenlijk bevoegd
Gezamenlijk bevoegd

