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1. Voorwoord 
 
Voor 2014 kijkt het bestuur van AFOS terug op een succesvol en vooral inspirerend jaar.  
AFOS vierde de 20-jarige samenwerking met Burkina Faso en Wilde Ganzen. Vanaf het eerste 
jaar dat AFOS zich inzette voor Burkina Faso, heeft Wilde Ganzen de projecten in dit land 
ondersteund met subsidies.  
De inkomsten voor de projecten komen voor een groot deel van een min of meer vaste groep 
trouwe donateurs die wij graag betrekken bij al onze activiteiten. 
Hun donaties worden aangevuld door de opbrengsten van diverse acties, zoals  de Sint 
Maartenactie op de basisscholen in de gemeente Dronten, het aanspreken van allerlei instanties 
zoals kerken, serviceclubs, bedrijven en scholen buiten Flevoland en giften van particulieren. 
Al deze boven genoemde instanties hebben het mogelijk gemaakt dat de vele projecten ter 
verbetering van onderwijs en leefomstandigheden in Burkina Faso konden worden gerealiseerd. 
 
Nu, 20 jaar na de moeizame communicatie van die eerste jaren door gebrek aan goede 
telefoonverbinding en internet, dient zich echter een nieuwe bron van inkomsten aan via sociale 
media. 
Door AFOS op de kaart te zetten, de doelstellingen en activiteiten toe te lichten op de website en 
op Facebook, met een link naar Wilde Ganzen en de koepelorganisatie voor Kleine Goede 
Doelen, Partin, zien we dat onverwacht, voor ons onbekende personen of instanties, interesse 
tonen en doneren aan  AFOS. Deze ondersteuning motiveert het bestuur van AFOS om 
enthousiast op de ingeslagen weg voort te gaan.  
 
Piet Stam 
Voorzitter 
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2.  Visie en Beleid 
 
Visie 
 
AFOS heeft als visie dat ontwikkeling van onderaf (bottom-up) moet komen. Dat wil zeggen dat de 
doelgroep van mensen die leven in armoede zelf met initiatieven komt en zichzelf organiseert. 
Alleen dan ontstaat er bij de bevolking draagvlak voor verandering, omdat de motivatie uit hen zelf 
komt. Deze werkwijze zien wij terug in de organisatie van onze lokale partner Association 
Femmes de ZENA in Burkina Faso. Hierin zijn 12 dorpsgroepen uit 12 verschillende dorpen rond 
de hoofdstad Ouagadougou verenigd en worden de leden vertegenwoordigd door het bestuur.   
AFOS meent dat versterking van het draagvlak door een grote betrokkenheid in Nederland heel 
belangrijk is. Solidariteit teweeg brengen tussen de doelgroep die leeft in armoede en diegenen 
die een financiële bijdrage kunnen leveren om de armoede te bestrijden is zeker ook een doel van 
AFOS. Daarom investeert zij veel tijd en energie in het uitleggen waarom de projecten nodig zijn, 
hoe de leefomstandigheden van de doelgroep zijn en wat uiteindelijk de resultaten van de 
uitgevoerde projecten zijn.  
 

Doelstellingen 
 

 Stichting AFOS stimuleert de bewustwording van de Flevolandse bevolking en anderen op 
het gebied van ontwikkelingssamenwerking.  

 

 De stichting steunt kleinschalige, concrete projecten, door praktische hulp aan kansarme 
mensen in ontwikkelingslanden, zonder onderscheid te maken naar ras, taal, religie of 
geaardheid.  

 

 De stichting stimuleert en motiveert deze kansarme mensen om hun eigen 
leefomstandigheden te verbeteren en actief mee te werken om de projecten te laten slagen. 

 
Afos werkt sinds 1994 nauw samen met stichting Wilde Ganzen. 
Het jaar 2014 stond in het teken van deze 20-jarige samenwerking. 
 

  www.wildeganzen.nl   

                        

Wilde Ganzen helpt mensen helpen. Zij stellen mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van 
armoede zelf uit te voeren. Zij werven fondsen en leveren kennis en begeleiding. Samen met 
betrokken Nederlanders, zoals donateurs van Afos, doen zij dit al meer dan 50 jaar zonder 
onderscheid te maken naar religie, taal, ras of geaardheid. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 
projecten succesvol afgerond.  
 
Ambitie voor 2015/2016:  
AFOS wil doorgaan op de ingeslagen weg om kleinschalige ontwikkelingsprojecten voor de 
plattelandsbevolking in Burkina Faso mogelijk te maken. Concreet betekent dit voor het komende 
jaar onder meer doorgaan met het installeren van zonne-energiesystemen op het erf van de 
vrouwen van ZENA waardoor zij licht hebben op hun erf in de avonduren. Hierdoor verbeteren 
vooral de leefomstandigheden van de vrouwen en kinderen. 
Licht op het erf: 

- maakt het werk van de vrouwen voor extra inkomsten veiliger en verhoogt de productie. 

- geeft schoolkinderen gelegenheid hun huiswerk te maken. 

- vermindert het gevaar voor kleine kinderen om brandwonden op te lopen aan de 

kookpotten. 

http://www.wildeganzen.nl/
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- verhoogt de solidariteit onder vrouwen, die sparen voor een systeem voor hun 

dorpsgenoten die nog niet voorzien zijn. 

 
 
Uitvoering Beleidsplan 
 
Samenwerking voor projecten:  
 
Onze partnerorganisatie ZENA vergadert één keer per maand. De afgevaardigden van de dorpen 
bespreken welk project de voorkeur heeft. Na overeenstemming over de keuze wordt er contact 
opgenomen door de coördinator van ZENA met AFOS over de mogelijke haalbaarheid van het 
project. Als het project binnen de criteria valt wordt vanuit Burkina Faso het projectplan 
opgestuurd en officieel door het bestuur van AFOS goedgekeurd. Vervolgens  werft AFOS  
fondsen bij b.v. Wilde Ganzen, en dient daar het plan in. Daarbij geeft AFOS aan hoe zij haar 
aandeel in de projectkosten wil binnenhalen. AFOS voert na goedkeuring van Wilde Ganzen 
acties en zamelt zelf ook geldmiddelen in. Het gewenste bedrag wordt binnen een jaar 
overgemaakt naar de bank van ZENA. Het project wordt door lokale bedrijven uitgevoerd, 
materialen worden ook lokaal aangeschaft. Zo stimuleren wij tevens de economie in Burkina Faso.   
Na voltooiing wordt de eindrapportage door ZENA  opgestuurd naar AFOS en de stichtingen die 
het project hebben gesteund met subsidie. Na goedkeuring door AFOS en de fondsengevers 
wordt het project afgesloten. 
 
Inzameling gelden: Om de benodigde middelen in te zamelen voor de projecten , worden 
fondsen aangevraagd, zoals bij Wilde Ganzen. Jaarlijks vinden er acties plaats op scholen. We 
mogen rekenen op inkomsten van donateurs, bedrijven, kerken en serviceclubs. 
 
Publiciteit: Via de plaatselijke nieuwsbladen, de website van AFOS, Facebook, de nieuwsbrieven 
aan donateurs en belangstellenden en het jaarverslag, worden de inwoners van Flevoland en 
anderen op de hoogte gesteld van het werk van AFOS en de projectplannen. 
 
 

3.  20 Jaar samenwerking, geschiedenis in vogelvlucht 
 
Verslag van Ditta Nicolaï-Molenaar, contactpersoon Burkina Faso 

 
In januari 1994 ontstaat het eerste contact met enkele dorpen rondom de hoofdstad 
Ouagadougou. Een vakantie bij vrienden is de aanleiding. Onze vriend is werkzaam bij de 
Nederlandse Ambassade en zet zich in zijn vrije tijd, samen met zijn vrouw in voor betere 
leefomstandigheden in het dorp waar één van hun personeelsleden vandaan komt. Met een Klein 
Ambassade Project is de eerste stap gezet. We gaan mee naar het dorp voor een vergadering en 
zoals zo vaak gebeurt bij vakantiegangers in een ontwikkelingsland: we worden “geraakt en 
geprikt” door Afrika. 
Bij thuiskomst aan de slag voor een waterpomp. Bij familie, vrienden en collega’s geld inzamelen 
en Wilde Ganzen wordt ingeschakeld. We sluiten ons aan bij de lokale stichting AFOS/de Naaste 
Veraf in Dronten, een stichting die al bestaat sinds1968. 
 
Via deze stichting zijn er sinds 1994 nauwe banden ontstaan met Burkina Faso. Banden die er toe 
hebben geleid dat heel veel projecten zijn uitgevoerd, veelal met subsidie van Wilde Ganzen.  
Gaat het allemaal vanzelf? Nee zeker niet. In Burkina Faso moet men zich organiseren. Wie heeft 
de leiding, de controle over de uitvoering? Wie bepaalt welke projecten er aangevraagd zullen 
worden? Er zijn tegenslagen bij de uitvoering. Een boor voor een waterpomp blijft vastzitten. Het 
vinden van water blijkt een groot probleem. We worden verkeerd voorgelicht over de bouw van 
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een “weeshuis”. In 2002 ontstaat een machtsstrijd tussen de twee oprichters van de 
partnerorganisatie Ko-gindi, waardoor er één uiteindelijk vertrekt .  
Na deze crisis wordt de organisatie drastisch gewijzigd. 12 Dorpen gaan sinds 2004 verenigd 
verder onder de naam Femmes de ZENA, wat "solidariteit van vrouwen" betekent in Burkina Faso.  
En de projecten? ZENA doet voorstellen en AFOS beoordeelt of deze haalbaar zijn en zamelt het 
bedrag in dat hier voor nodig is. De uitvoering gebeurt altijd door de lokale gemeenschap, 
gecontroleerd door de coördinator die de rapportage verzorgt naar AFOS. Onderwijs staat hoog 
op het prioriteitenlijstje. Er worden schoollokalen gebouwd en lerarenwoningen. Lesmateriaal en 
schoolmeubilair, zoals kasten en banken worden aangeschaft. De afgelopen jaren zijn er 
zonnepanelen op de scholen geplaatst om ook avondlessen mogelijk te maken.  
 
In 2012 bezoeken onze contactpersonen Georges Nongkouni en zijn vrouw Maria Nederland. Drie 
weken lang kijken zij hun ogen uit. Nederland, een rijk gezegend  land wat af is, volgens onze 
gasten. Een waardevolle uitwisseling om elkaar beter te leren begrijpen. 
In de zomer van 2014 vieren we dat we al 20 jaar samenwerken en bezoeken we verschillende 
dorpen. We worden enthousiast ontvangen door Georges en Maria die ons de projecten laten zien 
die al voltooid zijn.  
 

                                                    
 
Al zijn het kleine stapjes, er is vooruitgang. Veilig water en gevarieerde voeding, door de aanleg 
en irrigatie van groentetuinen, bevorderen de gezondheid en leveren inkomsten op voor de 
dorpen. Er gaan veel meer kinderen naar school en ook jongvolwassenen krijgen een tweede 
kans op onderwijs. Langzamerhand komt er licht op de erven door het plaatsen van 
zonnepanelen, het meerjarenproject waar AFOS zich op dit moment voor inzet. De vrouwen die 
hier al van profiteren laten enthousiast de verbeteringen aan ons zien.  
Al deze verbeteringen maken een groot verschil voor de mensen, maar wat misschien wel net zo 
belangrijk is, dat door al die uitgevoerde projecten, de betrokkenheid en het contact tussen AFOS 
en ZENA steeds beter zijn geworden. Ondanks de grote verschillen die er zijn qua cultuur en 
leefomstandigheden voelen we ons verbonden met elkaar. Het leven van de mensen in onze 12 
dorpen en ook ons eigen leven, hier in ons ontwikkelde land, is door dit contact “rijker” geworden. 
Dit soort rijkdom is echter niet in geld uit te drukken! 

                                                             
 

4.  Activiteiten in 2014 
 
Met grote tevredenheid kijkt het bestuur van AFOS terug op het actiejaar 2014 voor 
“Zonnepanelen voor de vrouwen van ZENA” in Burkina Faso. 
Het volledige bedrag dat nodig is voor dit meerjarenproject is ruim € 120.000. 
Het eerste deel van het zonnepanelenproject voor vrouwen werd eind 2013 uitgevoerd. In 2014 is 
er hard gewerkt om deelproject 2 en 3 te realiseren.  
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De totale opbrengst  voor het tweede en derde deelproject was € 33.198,67. Dit is in oktober 2014 
overgemaakt. Inmiddels zijn er 153 huishoudens voorzien van een zonne-energiesysteem, 
waarvan 102 zijn uitgevoerd in 2014 . Er hebben zich geen problemen voorgedaan. 
Dit bedrag kwam tot stand door de inspanning van veel betrokken mensen. 
Acties: 
-De huiswerkactie “Leren voor Leren” op het Insula College te Dordrecht was een gezamenlijke 
actie van leerkrachten en leerlingen.  
 

                                     
 
-De actie rond Pasen was een extra actie door de leerlingen van het Insula College.  
-In het voorjaar werden plantenstekjes verkocht. 
-AFOS kwam in april op Facebook en vernieuwde het logo. 
-De naam werd aangepast van Afos/De Naaste Veraf in AFOS.(Actiecomité Flevoland voor 
OntwikkelingsSamenwerking) 
 

                                               
 
-In de zomer werd jam gemaakt en het hele jaar door verkocht. Voor de suiker kregen we een gift 
van DEEN. Er werd van de opbrengst rechtstreeks een bedrag van € 2.000 naar Wilde Ganzen 
overgemaakt. 
-Tijdens de Meerpaaldagen in Dronten en het Full Color Festival in Kampen werd huisvlijt uit 
Burkina Faso verkocht.  AFOS deed mee aan de WAK week (week amateurkunst ) 
 

                                                 
     
 
-Op de Zorgboerderij “Hoeve Vredeveld” werden artikelen uit Burkina Faso en thuisgemaakte jam 
van fruit uit eigen tuin, in de winkel te koop aangeboden. 
-In diverse kerken werd een collecte gehouden.           
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-Er werd een mailing rondgestuurd. 
-Aan de Sint Maartenactie in Dronten deden drie scholen mee. De Tamarisk en De Wingerd in 
Biddinghuizen. De basisschool Het Kompas in Dronten doneerde het zendingsgeld van de tweede 
maandag in november.  
  

                 
 
Giften. 
 
-Donateurs en andere betrokken personen  maakten een gift over. AFOS mocht van 2 donateurs 
een lijfrente schenking ontvangen. 
-Verschillende bedrijven en Service Clubs maakten een gift over: Transfer Solution in Leerdam, 
Odd Fellows te Dronten. Soroptimisten Club Flevoland maakte rechtstreeks € 500 over naar Wilde 
Ganzen voor het zonnepanelenproject. Soroptimisten Club te Dordrecht maakte naar AFOS een 
gift over, evenals Kreativo te Dronten. AFOS ontving een gift naar aanleiding van het afscheid op 
een basisschool vanwege pensionering. Twee 80-jarigen maakten hun verjaardaggeld over. 
Een familielid van één van de bestuursleden verkocht tijdens een kerstmarkt planten. In december 
werden voorbereidingen getroffen voor de oliebollenactie van de Protestantse Gemeente te 
Dronten. Het bestuur hielp mee met appels schillen en andere werkzaamheden en op 31 
december met de verkoop van de oliebollen. Deze actie werd voor de 8ste keer gehouden en drie 
goede doelen mochten delen in de opbrengst. Er werd een record aan oliebollen verkocht. Het 
eindresultaat werd in januari bekendgemaakt. Voor elk goed doel was € 3.150 beschikbaar. 
 

                                      
 
Op 29 december werd AFOS verrast met een royale gift van € 5.000 van het biotechnologisch 
onderzoekbedrijf MRC-Holland te Amsterdam. 
 

                                            
 
 
 



9 

 

 
In de plaatselijke kranten werden de acties aangekondigd. Ook op Facebook van AFOS en de 
website www.afosflevoland.nl  werd hier aandacht aan besteed. 
Bij alle activiteiten werd de naam van Wilde Ganzen genoemd en de goede samenwerking die nu 
al 20 jaar bestaat.                                              

 
 
In mei is deelgenomen aan een training fondsenwerving, georganiseerd door de Meerpaal te 
Dronten. Ook Wilde Ganzen gaf een training over fondsenwerving, waaraan AFOS meedeed. 
 

                                               
 
In augustus brachten bestuursleden een bezoek aan Burkina Faso. Ze bezochten het lopende 
project. Enthousiast leidden de vrouwen hen rond op de erven waar al verlichting was 
aangebracht met behulp van een zonne-energie systeem. Zij gaven aan dat met licht op hun erf 
hun dagelijks leven duidelijk is verbeterd. 
 

 www.kleinegoededoelen.nl 
  
Op 25 oktober werd AFOS genomineerd voor de verhalen- en fotowedstrijd van Partin/Wilde 
Ganzen. AFOS was de enige deelnemer die voor beide categorieën werd genomineerd. Op 29 
november vond op de landelijke Partindag de prijsuitreiking plaats door Minister Ploumen. AFOS 
eindigde op de vijfde plaats voor het ingestuurde verhaal. De foto kreeg een gedeelde tweede 
plaats! De foto is door onze partner Georges Nongkouni, in Burkina Faso gemaakt. 
 

                                
 
In november werd het vierde en vijfde deelproject “Zonnepanelen voor de vrouwen van ZENA”, 
door Wilde Ganzen goedgekeurd. AFOS hoopt het totale project van € 120.000 voor dit project 
eind 2015, in het Millenniumdoelenjaar, af te kunnen ronden. Hiervoor moet AFOS nog een 
bedrag van € 28.000  inzamelen. Wilde Ganzen zal dit bedrag aanvullen met 55%.  
De samenwerking met Wilde Ganzen liep ook in 2014  naar wens. Verantwoording werd door 
AFOS  afgelegd voor het eerste deelproject voor de zonnepanelen. Het verslag werd door WG 
goedgekeurd. 
 

http://www.afosflevoland.nl/
http://www.kleinegoededoelen.nl/
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ANBI 
 
In 2013 zijn er door de belastingdienst nieuwe eisen gesteld om aangemerkt te worden als een 
zogenaamde “Algemeen Nut Beogende Instelling” ANBI. Om aan deze eis te voldoen wordt in het 
vervolg het jaarverslag  op de website van AFOS toegevoegd. www.afosflevoland.nl  Op deze 
website kunt u meer lezen over acties en projecten van de afgelopen jaren. 
 

5.  Lopende projecten 
 
Uitvoering deelproject: 
 
Het zonnepanelenproject voor vrouwen in Burkina Faso is een meerjarenproject met als doel de 
installatie van 240 systemen voor 240 huishoudens. De totale kosten zijn € 120.000. Het eerste 
deel werd eind 2013 uitgevoerd. 51 Zonne-energiesystemen  zijn geïnstalleerd bij 51 huishoudens 
van ZENA.  
 

                          
 
In 2014 is er voor het tweede en derde deelproject, € 33.198,67 geworven. Dit is in oktober 2014 
samen met de premie van Wilde Ganzen overgemaakt. Met dit geld zijn nog 102 installaties 
uitgevoerd. Er hebben zich geen noemenswaardige problemen voorgedaan. Er staan nog 87 
installaties gepland voor 2015, eventueel uitlopend naar 2016. Ook voor deze laatste twee 
deelprojecten zal Wilde Ganzen een premie van 55% geven over de geworven fondsen. 
Naast de uitvoering van het lopende project is AFOS reeds met ZENA in gesprek welke nieuwe 
projecten men wil ontwikkelen. Gedacht wordt aan een beroepsopleidingencentrum in één van de 
dorpen en/of het toepassen van druppelirrigatie bij groentetuinen, waar de leerlingen van het dorp 
Rakissé nauw bij betrokken zullen worden. 
  
 

                               
 

http://www.afosflevoland.nl/
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6.  Financieel Verslag 2014 
     
Stichting Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking/De Naaste Veraf. 

      

  
2014 

 
2013 

 

  
31 dec. 

 
31 dec. 

 

  
Balans 

 
Balans 

 

  
Euro 

 
Euro 

 

      Activa 
     

      Vorderingen 
     Donaties 
 

           -  
 

           -  
 

      Totaal vorderingen 
 

           -  
 

           -  
 

      Liquide middelen 
     Banken 
 

    8.890  
 

  15.752  
 

      Totaal activa 
 

    8.890  
 

  15.752  
 

      

      

      Passiva 
     

      Stichtingsvermogen 
 

    1.360  
 

    1.370  
 

      Kortlopende schulden 
     Project zonnepanelen  Burkina Faso      7.100  

 
  14.000  

 Vooruitontvangen donaties 
 

       240  
 

       340  
 Door te betalen aktie oliebollen 

 
       148  

 
           -  

 Bankkosten 
 

        42  
 

        42  
 

      Totaal kortlopende schulden 
 

    7.530  
 

  14.382  
 

      Totaal passiva 
 

    8.890  
 

  15.752  
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Stichting Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking/De Naaste Veraf. 

         
      

 
2015 2014 2014 2013 2012 

 
 

Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk 
 

 
Euro Euro Euro Euro Euro 

 Baten 
      

       Donaties     4.000      3.942      4.000      4.792      4.618  
 Lijfrenteschenking     3.200      3.200      3.000      3.000             -  
 St.Maarten actie basisscholen        600         673         750         819      1.103  
 Overige acties     3.800      1.394      1.400      3.340      4.482  
 Bijdrage Foundations            -      5.000             -             -    22.500  
 Overige giften     4.050    11.820      1.800      4.765    11.999  
 Intrest         50         182         250         267         340  
 

       Totaal baten   15.700    26.211    11.200    16.983    45.042  
 

       Lasten 
      

       Projecten Burkina Faso 
      Project zonnepanelen fase 1            -             -             -      1.650             -  

 Project zonnepanelen fase 2            -      1.098      9.950             -             -  
 Project zonnepanelen fase 3            -    16.601             -             -             -  
 Project zonnepanelen fase 4 en 5   14.800      7.100             -             -             -  
 Project onderwijs/voedselhulp            -             -             -             -      4.600  
 Project zonnepanelen scholen            -             -             -             -      4.437  
 Project lerarenwoningen Rakissé            -             -             -             -    17.500  
 Project zonnepanelen/onderwijs Toba            -             -             -             -    13.650  
 Projectgelden nader te bepalen            -             -             -    14.000      1.150  
 

       Voorlichting/Bewustwording 
      Projectkosten            -             -             -             -             -  

 Kosten markten         70          62             -          62          40  
 Kosten acties            -             -             -             -             -  
 Reiskosten coördinator Burkina Faso            -             -             -             -      2.250  
 Inkoop goederen            -         107             -         300             -  
 

       

       Beheerskosten 
      Bestuurskosten         40          43          55          26             -  

 Kosten jaarverslag/jaarvergadering        280         268         275         262         236  
 Kosten website afosflevoland.nl        180         431         425         177         833  
 Kosten drukwerk            -         125         125         102             -  
 Kosten verzekering        150         149         150          47         123  
 Kosten lidmaatschap         60          60          60          60          84  
 Kosten notaris            -             -             -         151             -  
 Bankkosten        120         177         160         156         161  
 

       Totaal lasten   15.700    26.221    11.200    16.993    45.064  
 

       Overschot/ Te kort            -          10-            -          10-         22- 
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7.  Bestuur 
 
Voorzitter 
Dhr. P. Stam  Cirrus 5   3893 DC  Zeewolde 
    036-5222175             p.stam@concepts.nl 
Secretaris 
Mevr. A. Lenis          Tussendek 93  8251 EH  Dronten 
    0321-315035             a.lenis1@chello.nl 
Penningmeester 
Dhr. A. Nicolaï           v.d Hamlaan 7            8251 RX  Dronten 
    0321-312018 
Leden 
Mevr. H. Matijs            De Boeg 118  8251 CE  Dronten 
    0321-312397 
 
Mevr. J. Vlierman          Rozemarijn 145            8252 CT  Dronten 
    0321-315122 
 
Mevr. D.A. Nicolaï           v.d. Hamlaan 7            8251 RX  Dronten 
     0321-312018           da.nicolai@solcon.nl  
(Contactpersoon voor Burkina Faso) 
 
Dhr. P. Wiss               Dukaat 95             8252 BN  Dronten 
     0321-842185 
 
ondersteuning bestuur 
Mevr. J. Keijzer             Hunzingo 12  8251 VZ  Dronten 
     0321-313497 
 
 
 
Bankrekening:  NL 08 INGB 00021.77.720 
 
De belastingdienst heeft de stichting AFOS, voorheen Afos/De Naaste Veraf, met ingang van 1 januari 2009 
aangemerkt als een zogenaamde “Algemeen Nut Beogende Instelling” ANBI. Op de lijst van de belastingdienst is 
Afos te vinden onder de naam Stichting Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking/Naast Veraf. Dit 
betekent dat donaties, giften, schenkingen en legaten vrijgesteld zijn van schenking- en erfbelasting. Dit 
betekent ook dat donaties, giften en schenkingen aan Afos/De Naaste Veraf aftrekbaar zijn van het inkomen of 
de winst voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. 

 

 

mailto:p.stam@concepts.nl
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