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JAARVERSLAG

Woord vooraf door de voorzitter

Het jaar 2020 was, zoals voor iedereen, een bewogen jaar met een onverwachte wereldwijde gebeurtenis, de Covid 
Pandemie. Half maart werden de scholen in Kenia al gesloten en niemand wist toen nog hoe serieus de situatie zou 
worden. Pas in oktober besloot de Keniaanse overheid de scholen weer te openen voor de examenkandidaten. Asante 
heeft 7 kinderen in het examenjaar van het lager onderwijs (Class 8) en 2 jongeren in het examenjaar van het 
voortgezet onderwijs (Form 4). 

Het was de eerste tijd pittig voor zowel de kinderen als de medewerkers om de hele dag (en nacht) met elkaar door te 
brengen, geen school, geen vrienden, geen afleiding. Dit heeft voor wat ruzies gezorgd, maar uiteindelijk ook weer tot 
een verbeterde verstandhouding tussen de medewerkers en de kinderen en ook de directors geleid. 

Met hulp van sponsoren heeft Asante een paar maanden lang zelf leraren kunnen inhuren, om het schoolritme zoveel 
mogelijk door te laten gaan. Uiteindelijk heeft de overheid pas in december 2020 besloten om de scholen in januari 
weer te openen. In de tussentijd is er op Asante niet stil gezeten. We hebben opnieuw tomaten kunnen kweken, we 
zijn een project met konijnen en kippen gestart, die volledig door de kinderen verzorgd, gekocht en verkocht worden, er 
zijn nu 2 honden en een kat, de koe wordt door de kinderen gemolken en sommige kinderen zijn driftig aan de slag 
gegaan met haak- en breiwerkjes. Helaas zijn er nauwelijks bezoekjes geweest van vrijwilligers, reizen moesten 
afgezegd worden, en ook konden de tripjes naar de gastgezinnen of familie niet doorgaan. 

Begin december heeft de Manager van Asante haar baan opgezegd vanwege familie omstandigheden en een 
verhuizing. In overleg hebben we een van de huidige medewerkers kunnen laten doorstromen in de managersrol. 
Gelukkig is in 2020 iedereen gezond (gebleven) en we hopen uiteraard dat we in 2021 naar een normaler leven terug 
kunnen. 

We danken onze donoren en trouwe Asante ambassadeurs, heel hartelijk voor de donaties en het vertrouwen dat we 
in 2020 weer mochten ontvangen. 

We hopen op een beter jaar in 2021. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het Bestuur van 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.

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 2020
31-12-2020 31-12-2019

Activa

Vlottende activa
 

Liquide middelen 122.172       118.864       

Totaal activa 122.172       118.864       

Passiva

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen 122.172       118.864       

Totaal passiva 122.172       118.864       



JAARREKENING

Staat van baten en lasten over 2020
2020 2019

Baten
Baten uit fondswerving en sponsoring 31.683         30.139         
Subsidies -              -              
Projectkosten 28.046         35.000         

Totaal baten 3.637           4.861-           

Lasten
Kosten ten behoeve van fondswerving -              -              
Overige bedrijfskosten -              -              
Financiele baten en lasten 329              349              

Totaal lasten 329              349              

Netto-resultaat 3.308           5.210-           



JAARREKENING

Toelichting op de balans per 31 december 2020
31-12-2020 31-12-2019

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen

ING 67.86.18.135 10.648         8.420           
ING 66.22.83.328 4.260           3.180           
ING 67.86.18.135 spaarrekening 107.264       107.264       

122.172       118.864       

Passiva

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen

Saldo per 1 januari 118.864       124.074       
Netto resultaat 3.308           5.210-           

Saldo per 31 december 122.172       118.864       



JAARREKENING

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
2020 2019

Baten uit fondswerving 31.683         30.139         

Subsidies -              -              

Projectkosten 28.046         35.000         

Kosten ten behoeve van fondswerving -              -              

Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten -              -              
Websitekosten -              -              

-              -              

Financiële baten en lasten

Bankkosten 329              363              
Rentelasten -              -              
Rentebaten -              13                

329              349              

Aantal personeelsleden 2020: geen (2019: 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


