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JAARVERSLAG

Woord vooraf door de voorzitter

Het jaar is voorbij gevlogen, we hebben weer heel wat bereikt en zijn uiteraard de nodige uitdagingen tegengekomen. 
Ook dit jaar hebben we uit onze reserves moeten putten, omdat onze inkomsten niet voldoende waren om alle kosten 
te dekken. Gelukkig hebben we een vaste groep aan sponsoren, donateurs, vrienden en ambassadeurs, zonder wie al 
het werk niet mogelijk was geweest. We zijn jullie enorm dankbaar, Asante Sana! Heel hartelijk dank! Dank voor alle 
bijdragen, acties en bezoek aan Asante Childrens Home in 2019. Er is wederom een heleboel bereikt in 2019, hier een 
greep uit onze successen van het afgelopen jaar:

Alle kids zijn dit jaar weer naar school gegaan. Voor een aantal hebben we van school moeten wisselen voor een 
betere leeromgeving. Een van onze kids (Lucy) heeft dit jaar examen gedaan en heeft zich door haar inzet en 
resultaten gekwalificeerd voor het Wings-to-Fly programma van Equity Bank waardoor haar voortgezet onderwijs wordt 
gesponsord. 

Voor onze school hebben we van Wings of Support tweedehands computers ontvangen en we hebben ook weer 
gezellig bezoek gehad van een aantal Bushcampers.

In 2019 is een aantal van onze succesvolle projecten voortgezet:
De Asante School voor kinderen uit de buurt, waarbij diverse kinderen gesponsord lagere school onderwijs kunnen 
volgen;
Handwerk door de kinderen, waardoor ze leren zelf dingen te maken als tasjes, sleutelhangers, kettingen, die weer 
verkocht kunnen worden;
Asante Farming: door het kopen en vervolgens verkopen van kippen, schapen, koeien en zelfs ganzen wordt geld 
verdiend. Ook de moestuin en de kas zorgen voor eigen inkomsten.

In Nederland is een aantal acties georganiseerd, waarmee geld is opgehaald voor Asante Childrens Home, o.a. door 
een Budo Academy in Ede. 

Daarnaast zijn er de uitdagingen. De invloed van de klimaatveranderingen is ook op Asante voelbaar. Er is vaker en 
veel meer regen dan ‘vroeger’. We hebben in 2019 aan veel ‘waterprojecten’ gewerkt. Zo zijn er nieuwe watertanks 
gekocht, is er een toren gebouwd voor een watertank bij een van de huizen, hebben we veel reparaties moeten 
uitvoeren en hebben we plannen gemaakt voor 2020. Om onze materialen veilig en droog op te slaan is er een nieuwe 
schuur gebouwd.

Nu de kids ouder worden, zijn goede coaching en begeleiding hard nodig. We merken dat onze huidige groep 
medewerkers moeite heeft met de pubers, terwijl het nu des te belangrijker is om de kids voor te bereiden op hun 
eigen toekomst.

ACF en Asante willen voor de toekomst nog meer investeren in onderwijs en (vaardigheids) trainingen om zo kinderen 
en jongeren weerbaarder te maken. Ook gaan we op zoek naar zoveel mogelijk stages, vrijwilligerswerk, waarbij ze 
kennis kunnen maken met de praktijk. 

Voor alle vrijwilligers en bestuursleden geldt dat ze hun tijd, energie en tickets zelf betalen en geen vergoeding krijgen. 
Hierdoor kunnen we 99% van de donaties ook rechtstreeks in Kenia besteden. In Nederland betalen we alleen de 
kosten voor de bank en de hosting van de website. 

Wil jij ook meehelpen of een keer jouw tijd, geld of kennis inzetten ten gunste van Asante Childrens Home, dan horen 
we dat graag. Kijk op onze website: www.ikhelpook.nl

Namens het Bestuur van Stichting African Child Foundation,
Mark, Sarika, Desiree,

Heel hartelijk dank!

Germaine van Teeffelen
Voorzitter Stichting African Child Foundation



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 2019
31-12-2019 31-12-2018

Activa

Vlottende activa
 

Liquide middelen 118.864       124.074       

Totaal activa 118.864       124.074       

Passiva

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen 118.864       124.074       

Totaal passiva 118.864       124.074       



JAARREKENING

Staat van baten en lasten over 2019
2019 2018

Baten uit fondswerving en sponsoring 30.139         44.710         
Subsidies -              -              
Projectkosten 35.000         45.689         

4.861-           979-              

Kosten ten behoeve van fondswerving -              -              
Overige bedrijfskosten -              775              
Financiele baten en lasten 349              274              

349              1.049           

Netto-resultaat 5.210-           2.028-           



JAARREKENING

Toelichting op de balans per 31 december 2019
31-12-2019 31-12-2018

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen

ING 67.86.18.135 8.420           5.265           
ING 66.22.83.328 3.180           4.559           
ING 67.86.18.135 spaarrekening 107.264       114.250       

118.864       124.074       

Passiva

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen

Saldo per 1 januari 124.074       126.102       
Netto resultaat 5.210-           2.028-           

Saldo per 31 december 118.864       124.074       



JAARREKENING

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019
2019 2018

Baten uit fondswerving 30.139         44.710         

Subsidies -              -              

Projectkosten 35.000         45.689         

Kosten ten behoeve van fondswerving -              -              

Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten -              120              
Websitekosten -              655              

-              775              

Financiële baten en lasten

Bankkosten 363              350              
Rentelasten -              -              
Rentebaten 13                76                

349              274              

Aantal personeelsleden 2019: geen (2018: 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     Functie Infunctietreding Bevoegdheid

Germaine van Teefelen Voorzitter 1-1-2008 Gezamenlijk bevoegd
Desiree Griffioen Secretaris 1-1-2017 Gezamenlijk bevoegd
Sarika Chandrangam Penningmeester 1-7-2017 Gezamenlijk bevoegd
Mark van Roekel Algemeen bestuurslid 1-7-2017 Gezamenlijk bevoegd


