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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 

STICHTING AFRIKAANSE ALBINO’S 

 

 

Inleiding 

Voor u ligt het financieel jaarverslag 2013 van de Stichting Afrikaanse Albino’s (hierna te 

noemen ‘SAA’ of ‘de stichting’).  

Aangezien de stichting opereert vanuit verschillende processen hebben de kostenposten 

in het financieel jaaroverzicht bij de overgang van 2012 naar 2013 een nieuwe indeling 

gekregen. Toelichting hierover vindt u terug in het Financieel Jaarverslag 2012. De 

indeling van de kostenposten komt overeen met de opzet van de begroting. Het 

Financieel Jaaroverzicht van 2012 bevat zowel de oude als de nieuwe indeling, in huidig 

jaarverslag treft u enkel de nieuwe opzet waarin alle kosten weergegeven worden zoals 

de verschillende processen van de stichting deze hebben gemaakt. 

 

 
Financieel overzicht  
Op pagina 3 treft u het financiële overzicht van 2013. Tevens is het overzicht van onze kasstroom 
inzichtelijk gemaakt in bijlage 1 (pagina 7). Op pagina 4 t/m 6 treft u een gespecificeerde 
toelichting van de uitgaven van Stichting Afrikaanse Albino’s in 2013. 
Het bestedingsplan voor 2014 treft u in bijlage 2. 
 
 

Vermogensbeheer 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen op de spaarrekening heeft als doel de 
stichting in staat te stellen haar beoogde werkzaamheden voor een extra jaar uit te kunnen voeren 
mocht onverhoopt de financiële steun vanuit giftgevers en donateurs wegvallen. 
Tevens kunnen vanuit deze buffer eventuele fluctuaties opgevangen worden wanneer jaarlijks 
geplande transporten onverhoopt in een ander boekingsjaar vallen (door opgelopen vertraging bij 

de transporteur).  
 
 
Fiscaal 

De SAA is door de belastingdienst per 1 januari 2008 opnieuw aangemerkt als ANBI. In 2013 zijn 
de nieuwe regelgevingen omtrent het behoud van de ANBI status nagestreefd. 
De SAA is niet BTW en/of VPB-plichtig. Er zijn op deze gebieden dus geen (latente) vorderingen of 

verplichtingen. 
 
 
Verplichtingen 
De SAA heeft een meerjarig huurcontract voor de opslag van haar goederen en de huur van haar 
postbus. 
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Financiële jaaroverzicht Stichting Afrikaanse Albino’s 

 

Tabel 1. Balans 
*1 Het vermogen op basis van de voorraad in het magazijn is als volgt gesteld:  

1 eenheid zonnebrand = 200ml = €5,-  
*2 Zie paragraaf 3.2.3 voor een verklaring van de toename van het bestemmingsreserve voor project Mali  
 
 
 

baten 2012 2013

donaties algemeen 15.167€        13.444€        

donaties geoormerkt voor speciaal project 4.370€          

rente-opbrengsten 72€               253€             

totaal baten 15.239€        18.067€        

lasten

1) Werving 293€             59€               

2) Transport en logistiek

a)   Opslag 1.918€          1.864€          

b)   Transport Buitenland 7.219€          2.701€          

c)    Lokale productie 301€             2.500€          

d)   Transport Nederland 202€             379€             

3) Human Resource 242€             376€             

4) PR 58€               85€               

5) Administratie 361€             343€             

6) Goede ideeën bonus 460€             

6.1) specifieke projecten 2.000€          

7) Diversen 305€             

8) aankoop zonnebrand 1.999€          1.500€          

totaal lasten 12.898€        12.267€        

in 2012 correctie terugstorting Mali 2011 2.410€          

resultaat 4.751€          5.800€          

waarvan bestemmingsreserve Mali 500€             

waarvan bestemmingsreserve Malawi 2.370€           
Tabel 2. Staat van baten en lasten 
*3 verrekend met een terugboeking van een donatie (op verzoek van donateur) in 2012 en 2013 

Balans ultimo 2012 ultimo 2013 ultimo 2012 ultimo 2013

Activa Passiva

voorraad magazijn 12.000€        42.750€        Eigen Vermogen 37.483€        71.163€        

bankrekening 10.003€        15.550€        bestemmingsreserve project Mali 1.500€          2.000€          

spaarrekening 16.980€        17.233€        bestemmingsreserve Malawi 2.370€          

38.983€        75.533€        38.983€        75.533€        

*1 

*2 

*3 
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TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 

STICHTING AFRIKAANSE ALBINO’S 

Onderstaande tekst geeft een toelichting op het financiële overzicht in tabel 1, 2 en bijlage 1.   

1 Baten 
Het totale bedrag aan inkomsten door donaties middels liquide middelen in 2013 bedroeg 
€17.469,-. Deze inkomsten zijn afkomstig van particulieren of particuliere initiatieven, bedrijven en 
stichtingen/verenigingen. De top 5 van donaties over 2013 is als volgt: 

1. € 2.366,-  Baptistengemeente De Rank, inzameling voor Malawi 

2. € 1.516,- Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland 
3. € 1.500,- M-Trade Velthuis Holding BV 
4. € 861,-  Mgr. Frencken college Oosterhout 
5. € 708,-  Donaties voor verjaardag A. Boelsums 

 
Eind 2013 had de stichting 59 vaste donateurs. Vaste donateurs zijn donateurs die hetzij via 

automatische incasso (49 personen) hetzij via een geplande periodieke overschrijving (10 

personen) een bedrag aan de stichting overmaken.  
In vergelijking met het overzicht van 2012 lijkt er sprake van een grote afname in aantal vaste 
donateurs middels incasso (toen 65 personen). Echter, bij het opschonen van het incassobestand 
bleek er sprake van 16 donateurs met actieve status in ons systeem waarbij de donatieperiode wel 
al beëindigd bleek. Het berust op een systeemfout wat betreft registratie, er is geen sprake van 
een terugloop van inkomsten aangezien deze personen in 2012 al niet meer doneerden. We 

begonnen het jaar 2013 met 49 donateurs middels automatische incasso. 
Ten opzichte van 2012 zijn er 6 donateurs gestopt en 8 nieuw geregistreerd (6 middels 
automatische incasso, 2 middels geplande periodieke overschrijving). 
 
 
2 Lasten 
Het totaal aan uitgaven in valuta in 2013 bedroeg € 12.367,- verdeeld over diverse 

uitgavenposten (zie paragraaf 3; Specifieke toelichting lasten). De totale uitgaven in 2013 zijn 
nagenoeg gelijk aan de uitgaven in 2012.  
 
De uitgaven van Stichting Afrikaanse Albino’s komen voor 100% ten goede aan de doelstelling van 

onze stichting. De lasten niet direct gerelateerd aan aanschaf van zonnebrand, opslag, transport en 
lokale projecten - i.e. kosten aan werving, PR en administratie - bedragen 8% van het geheel van 
de uitgaven.  

 
Bestuurders ontvangen geen vacatiegeld. Eventueel gemaakte reiskosten t.b.v. de werkzaamheden 
voor de stichting worden wel vergoed. In 2013 woonde geen van de bestuurders buiten Utrecht en 
zijn er geen reiskosten gedeclareerd. 
 
 

3 Specifieke toelichting lasten: 
 

3.1Werving  

Kosten ten behoeve van werven en behouden van donateurs en giftgevers. Hieronder vallen: 

donateurskaarten, bedankkaarten als dank voor donaties > €75,-, 1 cent bedankjes aan het einde 

van het jaar aan alle donateurs van het afgelopen jaar, kosten voor bepaalde acties ten bate van 

werving donateurs/giftgevers, kerstkaarten met postzegels voor donateurs, vrijwilligers en relaties 

 

3.2 Transport en logistiek 

Deze uitgavenpost is onderverdeeld in 4 subgroepen.  
 

3.2.1 Opslag 
Magazijnkosten incl. huur en aanschaf materialen o.a. voor administratie van opslag 

 
3.2.2 Transport Buitenland 

Kosten voor het transporteren van zonnebrandcrème evenals eventuele inklaringskosten. In 2013 
zijn er twee transporten gefactureerd, het transport naar Senegal en naar Tanzania. Er zijn wel  
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meerdere transporten uitgezet maar de facturen worden doorgaans verzonden als het transport 
daadwerkelijk op weg is. Naar verwachting zullen om deze reden de transportkosten in 2014 hoger 
zijn. In 2014 zal er ook een nieuw land worden toegevoegd, te weten Lesotho, waar een 
kleinschalig project wordt opgezet voor het verstrekken van zonnebrandcrème. Naar verwachting 

zal dit zo’n €500,- per jaar gaan kosten. 
 
3.2.3 Lokale productie 

In 2010 en 2011 is er geld ingezameld voor het project lokale productie in Mali. In 2012 werd de 
balans opgemaakt en bleek er nog €1.500,- over. In 2012 is tevens een overeenkomst 
geformuleerd met betrekking tot het dragen van de kosten voor dit project. Het doel is dat de 

lokale albinostichting in Mali (SIAM) op termijn dit project geheel zelf bekostigt en onafhankelijk 
wordt van onze stichting. Vooralsnog zou SAA in 2013 100% van de uitgaven voor lokale productie 
voor eigen rekening nemen, i.e. de aanschaf van ingrediënten en transport naar Mali, begroot voor 
een jaarlijks bedrag van € 3.000,-. Vanaf 2014 zullen de door de SAA gedragen kosten percentueel 
afnemen; 65% in 2014, 50% in 2015, 25% in 2016 en geen bijdrage meer in 2017.  
In 2013 is een bestelling gedaan voor nieuwe ingrediënten en transport daarvan naar Mali à 
€2.500,-. Van het gereserveerde geld van 2010-2013 is nu nog €1.500,- + €500,- over wat in 

2014 beschikbaar is bovenop de jaarlijkse kosten die de stichting voor haar rekening neemt.  
 
3.2.4 Transport Nederland  

Transport van zonnebrandcrème binnen Nederland (transport nieuwe leveringen naar onze opslag) 
inclusief kosten vervoer van en naar het magazijn. 
 

3.3 Human Resource 

Proces HR maakt kosten ten behoeve van het werven en behouden van vrijwilligers. Hieronder 
vallen introductiepakketten voor nieuwe vrijwilligers, een jaarlijkse vrijwilligersborrel, 
wervingsposters, eindejaarsbedankjes voor de proceseigenaren en een eventuele bijdrage aan een 
jaarlijks vrijwilligersuitje. In 2013 organiseerde de stichting een uitje naar Festival Mundial waarbij 

de helft van de entreeprijs door de stichting werd betaald.  
Er zijn in 2013 kosteloos nieuwe posters gedrukt voor het werven van vrijwilligers. 
Sinds 2013 heeft de SAA een nieuwe proceseigenaar voor proces HR. Zij woont buiten Utrecht en 
maakt reiskosten om bij de vergaderingen aanwezig te zijn. In 2013 zijn deze reiskosten onder de 
post HR afgeschreven, per 2014 zal hier een aparte uitgavenpost voor komen met ook ruimte voor 
reiskostendeclaraties van andere nieuwe vrijwilligers wonende buiten Utrecht.  

Per 1 januari 2014 wordt de kilometervergoeding opgehoogd naar €0,25 per kilometer. 
 

3.4 PR 

Onder deze post vallen kosten voor posters/flyers/folders/kaarten van de stichting met PR 
doeleinden. Hieronder vallen geen kosten aan nieuwe donateurskaarten, dat valt onder het proces 

Werving. Geregeld zenden onze vrijwilligers PR materiaal door aan andere vrijwilligers welke dit 
voor specifieke doeleinden nodig hebben, deze verzendkosten vallen ook onder de post PR.  
De uitgaven van proces PR zijn in 2013 wederom laag uitgevallen. Alle PR via Facebook is 
kosteloos. De SAA heeft een nieuwe website welke kosteloos is aangemaakt door één van onze 
vrijwilligers. In 2013 zijn er nieuwe flyers gedrukt.  
 
In 2013 heeft zich net zoals in 2012 helaas geen mogelijkheid voorgedaan om met een infostand 

op een festival of bijeenkomst te staan, iets waar voorgaande jaren wel extra uitgaven voor zijn 
gemaakt. In 2014 beleeft de SAA haar 2e lustrum, waarbij naar verwachting ook een toename van 
de kosten van het proces PR zal plaatsvinden. 
 

3.5 Administratie 

Onder de post administratie vallen uitgaven ten behoeve van behoud van registratie bij de Kamer 
van Koophandel, huur van de postbus en afrekening betalingsverkeer ING. 
De Stichting heeft in 2013 een mobiele telefoon aangeschaft met prepaid abonnement om onder 
één nummer bereikbaar te zijn voor sponsoren en de media. 
 

3.6 Goede ideeënbonus 

In 2012 bleek dat een aantal vrijwilligers goede ideeën had in de lijn van het doel van Stichting 
Afrikaanse Albino’s echter welke niet direct verband hadden met opslag en transport van 
zonnebrandcrème. Vanuit het bestuur is in 2012 bij een algemene vergadering aangedragen om  
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hier een post voor te begroten zodat deze ideeën ten uitvoer kunnen worden gebracht. Sinds 2013 
is dit een officiële post in de begroting geworden.  
Er is ruimte om vanuit de stichting elk kwartaal maximaal €250,- bij te dragen aan een goed idee 
van een vrijwilliger. In 2013 is hier tweemaal aanspraak op gedaan. De Stichting heeft op initiatief 

van een vrijwilliger bijgedragen aan de huur van kantoorruimte voor de Tanzanian Albinos Society, 
zodat zij hun werk op lokaal niveau kunnen blijven uitvoeren ten goede van hun reeds bestaande 
albino netwerk welke ook onze zonnebrandcrème ontvangen. Tevens heeft een vrijwilliger het idee 
gevat een voorraad zonnebrillen in te kopen om mee te zenden met de zonnebrandcrème.  

 
3.6.1 Specifieke projecten 

In 2013 bleek dat op initiatief van onze eigen vrijwilligers (in dit geval landcoördinatoren) er 
inzamelingsacties werden gehouden of fondsen werden aangevraagd specifiek op hun eigen land 
gericht. De opbrengsten zijn gestort op de rekening van Stichting Afrikaanse Albino’s en zodoende 
heeft Stichting Afrikaanse Albino’s bestemmingsreserves op haar rekening. In 2013 is er door Bas 
Kreukniet, landcoördinator van Tanzania, een fonds aangevraagd bij Stichting Weeshuis der 
Doopsgezinden om een educatief centrum voor albino’s in Tanzania op te zetten. De €2.000,- die 
hij middels de fondsaanvraag verkreeg is inmiddels uitbesteed aan dit specifieke project.  

Thea Ploeg, landcoördinator van Malawi, heeft een kerkelijke inzamelingsactie gehouden om de 
toegankelijkheid van de zorg en de ‘awareness’ voor albinisme in Malawi te vergroten. Dit geld 
staat nu nog gereserveerd en zal in 2014 worden besteed aan een door haar gecoördineerd project 
in Malawi. 
 

3.7 Diversen  

De post ‘diversen’ was in 2012 onderdeel van de begroting, echter is deze per 2013 geschrapt 
aangezien gemaakte kosten bij de nieuwe opzet van het financiële overzicht onderverdeeld kunnen 
worden onder de uitgavenposten van de verschillende processen. 
Vanaf 2014 zal er een nieuwe vaste uitgavenpost bijkomen, te weten de post aankoop goederen. 
Zie ook paragraaf 3.8.  
 

3.8 Aankoop zonnebrand c.q. onvoorzien 

In de begroting bedraagt de post onvoorzien 5% van alle begrote posten. 
Zowel in 2012 als opnieuw in 2013 zijn er onvoorziene uitgaven gemaakt door de onverwachte 
noodzaak tot aanschaf van zonnebrandcrème. Gezien dit nu twee jaar op rij noodzakelijk bleek 

heeft de Stichting besloten op de begroting van 2014 een vaste post ‘aankoop goederen’ toe te 

voegen. Er zijn behoudens deze aankoop geen andere onvoorziene uitgaven geweest in 2013.  
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Bijlage 1. Overzicht kasstroom Stichting Afrikaanse Albino’s 

 

 
Inkomsten (valuta) 2013 2012 Uitgaven (valuta) 2013 2012

Saldo postbank per 1 januari: 

 - betaalrekening € 10.003,- € 15.324,-

 - spaarrekening € 16.980,- € 6.908,-

Donaties o/g giraal € 17.914,- € 15.242,- 1) Werving € 59,- € 293,-

2) Transport en logistiek

a)   Opslag € 1.864,- € 1.918,-

b)   Transport Buitenland € 2.701,- € 7.219,-

c)    Lokale productie € 2.500,- € 301,-

d)   Transport Nederland € 379,- € 202,-

3) Human Resource € 466,- € 242,-

-(Vrijwilligersbijdrage uitje) -(€ 90,-)

4) PR € 85,- € 58,-

5) Administratie € 343,- € 361,-

    Retour onjuiste donatie € 100,- € 75,-

6) Goede ideeën bonus € 460,-

6.1) specifieke projecten* € 2.000,-

7) Diversen X € 305,-

8) Onvoorzien € 1.500,- € 1.999,-

TOTAAL UITGAVEN € 12.367,- € 12.973,-

2012:retour Mali 2011 - €2.410,-

Saldo postbank per 31 december:

 - betaalrekening € 15.550,- € 10.003,-

 - spaarrekening € 17.233,- € 16.980,-

Inkomsten (natura) Uitgaven (natura)

Beginvoorraad magazijn € 12.000,- € 24.500,- Eindvoorraad  magazijn 42.750,- € 12.000,-

(1 EH = 200ml zonnebrand = €5,-) (2400 EH) (4900 EH) (1 EH = 200ml zonnebrand = €5,-) (8550 EH) (2400 EH)

€ 30.750,- - € 12.500,-

(6150 EH) (2500 EH)

Totaal € 87.900,- € 49.546,- Totaal € 87.900,- € 49.546,-

Verschil in voorraad

vanaf 2013

TOTAAL INKOMSTEN € 18.167,- € 15.314,-

Rente spaarrekening € 253,- € 72,-

 
 
* 6.1 deze uitgave is een binnengehaald fonds geweest aangevraagd voor een specifiek landenproject, zie ook 
punt 3.6.1 op pagina 6. 
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Bijlage 2. Bestedingsplan 2014 

 

 
Dekking Begroting Kostenposten Begroting

Inkomsten Uitgaven

1. Donateurs incasso 4.000,00€                     Werving 300,00€                       

2. Giften 12.495,50€                   

Transport:

1. Opslag 1.900,00€                   

50,00€                         

Overlopende reserves 2. Buitenland 8.000,00€                   

1. Mali 2.000,00€                     3. Lokale productie 1.950,00€                   

2. Malawi 2.370,00€                     4. Nederland 550,00€                       

Aankoop goederen 3.000,00€                   

Vrijwilligers 450,00€                       

Reiskostenvergoeding 1.000,00€                   

PR 350,00€                       

Lustrumviering 1.200,00€                   

Adminstratie 160,00€                       

Rente 250,00€                         200,00€                       

Goede ideeënpot 1.000,00€                   

Onvoorzien 1.005,50€                   

21.115,50€                   21.115,50€       

Balans -€                    

2014  


