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JAARVERSLAG
Woord vooraf door de voorzitter
2017 was vooral het jaar van de Keniaanse verkiezingen. Tot twee keer toe werd het land lam gelegd
doordat relletjes, ruzies en veel politieke beschuldigingen op straat werden uitgevochten. De
verkiezingen van maart, werden in oktober herhaald.
Ook scholen gingen dicht; dat leverde lange vakanties, ook voor de Asante kids.
In 2017 mochten we van Wings of Support een nieuw klaslokaal bouwen. Helaas konden de Wings of
Support vrijwilligers het zelf niet zien, omdat het jaarlijkse Bushcamp voor kinderen uit kindertehuizen
door de verkiezingen werd afgelast.
Margaret deed examen voor haar lagere school, en we besloten dat voor een aantal Asante kids 2017
het laatste jaar was op de Asante school. Het werd tijd dat ze uit zouden vliegen; andere school,
andere leraren, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.
2017 stond ook in het teken van een vernieuwing van het certificaat van het Children's Institute.
Zonder geldig certificaat is Asante officieel geen charitatieve instelling en kunnen er allerlei problemen
ontstaan, met zelfs een sluiting door de Keniaanse overheid tot gevolg. ACF heeft hierover 'mixed
feelings', het kost geld en tijd om aan alle Keniaanse eisen te voldoen; we moesten de financiën
extern laten auditen, veiligheidscontroles laten uitvoeren, en helaas, ook weer door de verkiezingen,
ontstond er een flinke vertraging bij de uitgifte van nieuwe certificaten door de overheid.
In oktober was er een ongelukje met Kelly en een vervelende breuk aan haar been, zorgde ervoor dat
ze relatief lang in het lokale ziekenhuis moest verblijven.
Eind 2017 is er geïnvesteerd in het onderhoud aan de binnenkant van de huizen. Omdat voor bijna
iedereen een vakantieplekje elders was gevonden, konden de schilders ongestoord aan de gang in de
slaapkamers, een deel van de waterleidingen worden vervangen en het dak van Holland House
worden gerepareerd.
De totale uitgaven aan Asante in 2017 kwamen uit op zo'n 36.000 euro. In 2017 waren de donaties
aan de stichting hoger waardoor we gelukkig een kleine reserve voor 2018 hebben kunnen opbouwen.
Wij danken alle donoren, sponsoren en langdurige vrienden van Asante heel hartelijk voor al het
vertrouwen!
Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de Asante kids allemaal weer naar school zijn geweest, veel
hebben geleerd, gezond hebben kunnen eten en een prima bed en een veilig dak boven hun hoofd
hebben gehad. Hiermee hopen we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te ontwikkelen, die ze later
zo hard nodig zullen hebben om in het Keniaanse leven in hun eigen levensonderhoud te kunnen
gaan voorzien.
Met nieuwe bestuursleden en initiatieven van vrienden en donateurs van Asante hopen we in 2018
weer voldoende geld in te kunnen zamelen om dit mooie doel voort te mogen zetten. We vieren in
2018 dat we al 10 jaar kids in Asante opvangen!
Met vriendelijke groet,
namens Stichting African Child Foundation Ede
Germaine van Teeffelen
Voorzitter

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 2017
31-12-2017

31-12-2016

Liquide middelen

126.102

108.572

Totaal activa

126.102

108.572

Besteedbaar vermogen

126.102

108.572

Totaal passiva

126.102

108.572

Activa
Vlottende activa

Passiva
Eigen vermogen

JAARREKENING
Staat van baten en lasten over 2017

Baten uit fondswerving en sponsoring
Subsidies
Projectkosten

2017

2016

53.785
35.900

32.965
35.103

17.885
Kosten ten behoeve van fondswerving
Overige bedrijfskosten
Financiele baten en lasten

Netto-resultaat

2.138-

0
127
227

120
95

355

215

17.530

2.352-

JAARREKENING
Toelichting op de balans per 31 december 2017
31-12-2017

31-12-2016

5.208
6.719
114.175

3.097
474
105.000

126.102

108.572

Saldo per 1 januari
Netto resultaat

108.572
17.530

110.924
2.352-

Saldo per 31 december

126.102

108.572

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

JAARREKENING
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

Baten uit fondswerving

Subsidies

Projectkosten

Kosten ten behoeve van fondswerving

2017

2016

53.785

32.965

-

-

35.900

35.103

0

-

Overige bedrijfskosten
Kantoorkosten (software)

120

120

120

120

402
175

524
429

227

95

Financiële baten en lasten
Bankkosten
Rentelasten
Rentebaten

Aantal personeelsleden 2017: geen (2016: geen). Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door
de onbezoldigde bestuurders of door vrijwilligers.

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
Sarika Chandrangam
Mark van Roekel

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Infunctietreding
1-1-2008
1-1-2017
1-7-2017
1-7-2017

Bevoegdheid
Gezamenlijk bevoegd
Gezamenlijk bevoegd
Gezamenlijk bevoegd
Gezamenlijk bevoegd

