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STICHTING AFOS /DE NAASTE VERAF
1. Doelstellingen
 De Stichting AFOS/De Naaste Veraf stimuleert de bewustwording
van de Flevolandse bevolking 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/De Naaste Veraf werkt sinds 1994 nauw samen met stichting Wilde
Ganzen en sinds 2010 met de Turing Foundation en de Marthe van
Rijswijck Foundation.

www.wildeganzen.nl

www.turingfoundation.org

www.mvrf.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 Afos/De Naaste Veraf, doen zij dit al meer dan 50
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jaar zonder onderscheid te maken naar religie, taal, ras of geaardheid.
Inmiddels zijn er meer dan 10.000 projecten succesvol afgerond.
De Turing Foundation is een erkend Nederlands Goede Doelen-fonds
dat haar gelden o.a. gebruikt om kinderen en jongeren onderwijs te laten
volgen.
De Marthe van Rijswijck Foundation richt zich met name op het
verlenen van financiële steun aan duurzame ontwikkelingshulp ten
behoeve van kansarme kinderen over de hele wereld.
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2. Voorwoord
Dankzij de betrokkenheid van velen hebben wij het afgelopen jaar weer
goed kunnen werken aan onze doelstellingen.
Als we goed om ons heen kijken in Burkina Faso, zien we dat er steeds
meer scholen verschijnen en meer kinderen naar school gaan. We zien
dat er in de verschillende steden en dorpen elektriciteit aanwezig is en
het gebruik van zonnecollectoren toeneemt (dit is in het zon zekere Afrika
een veel belovende bron van energie). Het is nog niet heel veel maar het
neemt toe, het is in beweging.
We zien ook dat er mede dankzij de vele ontwikkelingsgroepen ook in de
land- en tuinbouw verbeteringen tot stand komen. Mensen nemen zelf
initiatieven en stimuleren elkaar. In dit jaarverslag kunt u lezen wat onze
stichting, in het klein, heeft kunnen doen om de leefomstandigheden van
de plattelandsbevolking in onze12 dorpen te verbeteren.
Wij blijven op deze weg voortgaan: kleinschalig, doelgericht, korte lijnen
en in goed overleg met onze partner in Burkina Faso.
Er is nog veel te doen. We hopen dat u ons ook in het komende jaar weer
de steun zult geven die we daar voor hard nodig hebben.
Piet Stam
voorzitter
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3. Beleid
Beleidsplan Stichting Afos/De Naaste Veraf
Geldig voor de jaren 2014 tot en met 2017.
Visie: Het verbeteren van de leefomstandigheden van de dorpelingen uit
de 12 dorpen die zijn aangesloten bij de organisatie Femmes ZENA in
Burkina Faso. Het stimuleren van de eigen ontwikkeling. Het motiveren
om deel te nemen aan de uit te voeren projecten.
Doel: De aanschaf 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.
Ambitie:
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.
- verhoogt de solidariteit onder vrouwen, die sparen voor een systeem
voor hun dorpsgenoten die nog niet voorzien zijn.
Het uiteindelijke doel is om alle 360 vrouwen van ZENA van een zonneenergiesysteem te voorzien in samenwerking met de lokale organisatie
die het systeem aanlegt en de vrouwen traint in het gebruik en
onderhoud. (zie voor de uitgebreide beschrijving van het project de
website www.afosflevoland.nl Projecten)
Inzameling gelden: Om het nodige bedrag van ruim € 120.000,00 in te
zamelen, worden fondsen aangevraagd, zoals bij Wilde Ganzen, Turing
Foundation, Marthe van Rijswijck Foundation, Triodos Foundation.
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, de
nieuwsbrieven aan donateurs en belangstellenden en het jaarverslag
worden de inwoners van Flevoland op de hoogte gesteld van het werk
van Afos en de projectplannen.
Sterke kant van de stichting: Afos is opgericht in 1968 en heeft naam
gemaakt. De stichting heeft een langdurige en duurzame relatie met
Burkina Faso, sinds 1994.
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Er bestaat een goede band met de subsidiegevers, zoals Wilde Ganzen,
Turing Foundation, Marthe van Rijswijck Foundation en met de lokale
media. Afos heeft trouwe donateurs en goede lokale partners.
Stappenplan voor het project: ZENA vergadert 1x 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 Afos werft 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 het plan
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 mensen uitgevoerd. 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 is het project afgesloten.
Uitvoering deelproject: Het eerste deel van het zonne-energieproject is
eind 2013 uitgevoerd. Daarvoor werd een bedrag van ruim € 25.000
overgemaakt, inclusief de subsidie van Wilde Ganzen. Voor een aantal
vrouwen en kinderen zijn de leefomstandigheden in de avonduren
daardoor al aanzienlijk verbeterd. Zie www.afosflevoland.nl Projecten:
“Nieuws van de projecten. Bezoek aan Burkina Faso, oktober 2013”.
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4. Activiteiten in 2013
Het eerste deel van het zonnepanelenproject voor vrouwen in Burkina
Faso werd eind 2013 uitgevoerd. Foto’s hiervan zijn recent gemaakt door
onze contactpersoon die in oktober 2013 de projecten heeft bezocht. De
vrouwen ervaren het licht op hun erf als een wereld van verschil. Nu kan
er in de avond veel veiliger gewerkt worden voor extra inkomsten. Kleine
kinderen branden zich niet snel meer aan hete kookpotten.
Schoolkinderen kunnen bij lamplicht hun huiswerk maken.

Dit project is goedgekeurd door Wilde Ganzen en in de komende twee
jaar zal Afos zich blijven inzetten om voor veel vrouwen van ZENA, (de
organisatie die bestaat uit 12 dorpen), licht te brengen op het erf. De
realisatie van dit eerste deel is tot stand gekomen door giften en acties,
met subsidie van Wilde Ganzen. Wij noemen Transfer Solution in
Leerdam. De verkoop van zelfgemaakte jam en plantenstekjes.

Acties van Kreativo. De Meerpaaldagen. Verkoop aan huis van artikelen
uit Burkina Faso. Collecte in de Prot. Gemeente te Dronten en de RK
Parochie te Swifterbant. Extra giften van donateurs. Gift van Swarthmore
Rotary. Gift van Odd Fellows te Dronten. De Sint Maartenactie 2013, die
in Biddinghuizen op traditionele wijze gehouden werd door leerlingen van
de bovenbouw van de basisscholen De Tamarisk en De Wingerd. Met
hun lichtjes en collectebusje, zingend langs de huizen, brachten ze een
mooi bedrag bijeen. Ze hadden vooraf aan 11 november, voorlichting
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gekregen over Burkina Faso en het Zonnepanelenproject via een
powerpointpresentatie door bestuursleden van Afos.

Op de basisschool Aan Boord in Dronten werd op 15 november een
zendingsactie gehouden waar veel kinderen enthousiast in actie waren
gekomen en allerlei spulletjes en lekkers hadden gemaakt, geholpen door
hun ouders en leerkrachten. De “markt” werd druk bezocht en na
anderhalf uur konden de leerkrachten met trots een mooie opbrengst
bekend maken.

Het Kompas zegde toe om het meegebrachte zendingsgeld op 11
november te doneren voor het project.
De samenwerking met Wilde Ganzen liep ook in 2013 naar wens.
Verantwoording werd door Afos afgelegd voor het onderwijsproject in
Rakissé en het eindverslag werd door WG goedgekeurd, waardoor dit
project kon worden afgesloten. Vorig jaar december zijn twee
afgevaardigden van WG in Burkina Faso geweest en hebben o.a. het
dorp Mogtédo bezocht waar Afos diverse projecten tot stand heeft
gebracht. In februari 2013 ontvingen wij het verslag waarin men schreef
onder de indruk te zijn van de betrokkenheid en medewerking van de
dorpelingen.
ANBI
In 2013 zijn er door de belastingdienst nieuwe eisen gesteld om
aangemerkt te worden als een zogenaamde “Algemeen Nut Beogende
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Instelling” ANBI. Om aan deze eis te voldoen is op de website van Afos
het Jaarverslag 2012 toegevoegd. www.afosflevoland.nl Op deze
website kunt u meer lezen over acties en projecten van de afgelopen
jaren.
5. Lopende projecten in 2013
In de loop van 2013 is er een begin gemaakt met het
zonnepanelenproject voor de vrouwen van ZENA.
Zoals u in het beleidsplan van dit jaarverslag kunt lezen zal dit project een
aantal jaren in beslag nemen voordat alle 240 vrouwen voorzien zullen
zijn van een zonne-energiesysteem.

Aanvraag en uitvoering van een project.
Voordat er wordt overgegaan door onze stichting om een project te
steunen, zijn er al heel wat stappen gezet.
Allereerst komt de aanvraag vanuit Burkina Faso naar Afos. De
vergadering met de afgevaardigden van de 12 dorpen, die 1x per maand
plaatsvindt, staat unaniem achter de aanvraag. Het bestuur van Afos
moet beslissen of de aanvraag een haalbaar project voor onze kleine
organisatie zal zijn. Zo ja, dan wordt het project doorgestuurd naar Wilde
Ganzen met een aanvraag voor subsidie. Zo nodig worden er meerdere
fondsen aangeschreven. Het zonnepanelenproject voor de komende
jaren zal in delen worden uitgevoerd om te voorkomen dat het totale
project niet
haalbaar zal blijken door de omvang en de subsidie daardoor vervallen
zal. Afos moet door acties en fondsenwerving geld inzamelen. Wilde
Ganzen vermeerdert, na goedkeuring van het project, de actie-opbrengst
met 55%. Als het nodige bedrag bijeen is gebracht maakt Wilde Ganzen
het totaal over naar de bank van ZENA. Het project kan vervolgens
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uitgevoerd worden. Het (deel)project moet binnen het jaar uitgevoerd zijn.
Na het gereed komen van het project, wordt in Burkina Faso de
eindrapportage opgesteld en met foto’s en documenten opgestuurd naar
Afos die dit doorstuurt naar de fondsengevers. Deze organisaties
bekijken het eindverslag en geven (hopelijk) hun goedkeuring, waarmee
het project is afgesloten. Tot op heden heeft Afos altijd de goedkeuring
voor de uitgevoerde projecten mogen ontvangen. Voor het eerste deel
van het zonnepanelenproject heeft Afos, samen met Wilde Ganzen, ruim
€ 25.000 kunnen inzamelen, waardoor 51 vrouwen nu licht hebben op
hun erf.

In 2013 is het eindrapport van het onderwijsproject 2012 voor het dorp
Rakissé door Wilde Ganzen en Turing Foundation goedgekeurd.
Ook het eindverslag van het zonnepanelenproject voor onderwijs in het
dorp Toba is goedgekeurd. Beide projecten voorzien in de behoefte om
leerlingen een tweede kans te bieden om in de avonduren bij lamplicht
onderwijs te kunnen volgen.
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6. Financieel Verslag 2013

Stichting Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking/De
Naaste Veraf.

2013
31 dec.
Balans
Euro

2012
31 dec.
Balans
Euro

Activa
Vorderingen
Donaties
Afrekening Foundation/Rakissé
Totaal vorderingen

-

1.500
1.500

Liquide middelen
Banken

15.752

15.471

Totaal activa

15.752

16.971

1.370

1.380

Kortlopende schulden
Projecten Burkina Faso ntb 2013
Projecten Burkina Faso ntb 2012
Project zonnepanelen 6 dorpen Zena
Vooruit ontvangen donaties
Bankkosten
Kosten jaarverslag
Totaal kortlopende schulden

14.000
340
42
14.382

1.150
13.792
440
41
168
15.591

Totaal passiva

15.752

16.971

Passiva
Stichtingsvermogen

2014

2013

12

2013

2012

2011

Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Baten
Donaties
Lijfrenteschenking
St.Maartenactie basisscholen
Overige acties
Bijdrage Foundations
Overige giften
Intrest
Totaal baten

4.000
3.000
750
1.400
1.800
250

4.792
3.000
819
3.340
4.765
267

4.000
1.000
3.100
1.200
200

4.618
1.103
4.482
22.500
11.999
340

4.009
1.502
3.339
11.801
275

11.200

16.983

9.500

45.042

20.926

9.950
-

1.650
-

1.000
-

4.600
4.437
17.500

1.675
8.443

-

14.000

7.500

13.650
1.150

1.825
8.300

-

62
-

50
20

40
-

58
35
-

-

300

100

2.250
-

-

55

26

30

-

85

275
425
125
150
60
160

262
177
102
47
60
151
156

250
200
110
60
180

236
833
123
84
161

163
120
87
163

11.200

16.993

9.500

45.064

20.954

-

10-

-

22-

28-

Lasten
Projecten Burkina Faso
Project zonnepanelen fase 1
Project zonnepanelen fase 2
Project onderwijs/voedselhulp
Project zonnepanelen scholen
Project lerarenwoningen Rakissé
Project zonnepanelen/onderwijs
Toba
Projectgelden nader te bepalen
Voorlichting/Bewustwording
Projectkosten
Kosten markten
Kosten acties
Reiskosten coördinator Burkina
Faso
Inkoop goederen

Beheerskosten
Bestuurskosten
Kosten
jaarverslag/jaarvergadering
Kosten website afosflevoland.nl
Kosten drukwerk
Kosten verzekering
Kosten lidmaatschap
Kosten notaris
Bankkosten
Totaal lasten
Overschot/ Te kort
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7. Bestuur
Voorzitter
Dhr. P. Stam
Secretaris
Mevr. A. Lenis
Penningmeester
Dhr. A. Nicolaï
Leden
Mevr. H. Matijs

Cirrus 5
036-5222175

3893 DC Zeewolde
p.stam@concepts.nl

Tussendek 93
0321-315035

8251 EH Dronten
a.lenis1@chello.nl

v.d Hamlaan 7
0321-312018

8251 RX Dronten

De Boeg 118
0321-312397

8251 CE Dronten

Mevr. J. Vlierman Rozemarijn 145
0321-315122

8252 CT Dronten

Mevr. D.A. Nicolaï v.d. Hamlaan 7
8251 RX Dronten
0321-312018
da.nicolai@solcon.nl
(Contactpersoon voor Burkina Faso)
Dhr. P. Wiss

Ducaat 95
0321-842185

8252 BN Dronten

ondersteuning bestuur
Mevr. J. Keijzer
Hunzingo 12
0321-313497

Bankrekening:

8251 VZ Dronten

NL08INGB 00021.77.720

De belastingdienst heeft de stichting 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 vennootschapbelasting.
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