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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 

STICHTING AFRIKAANSE ALBINO’S 

 

 

 
Inleiding 

Voor u ligt het financieel jaarverslag 2014 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 

huidige indeling van de kostenposten komt overeen met de opzet van het jaarlijkse 

bestedingsplan.  

 

 
Financieel overzicht  
Op pagina 3 treft u het financiële overzicht van 2014. 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 2014. 
Het bestedingsplan voor 2015 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M.S.W. Quaak 
Penningmeester Stichting Afrikaanse Albino’s
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Financieel 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  
 
 

 
Tabel 2. Staat van baten en lasten 
*3 Hieronder worden zowel donaties middels automatische incasso als door (vaste) donateurs overgemaakte 
giften verstaan. Bedrag alhier verrekend met gerestitueerde donaties, zie ook paragraaf 1. 

Balans ultimo 2014 ultimo 2013 ultimo 2014 ultimo 2013

Activa Passiva

voorraad magazijn 16.750€        42.750€        Eigen Vermogen 40.508€        71.163€        

bankrekening 11.704€        15.550€        bestemmingsreserve project Mali 5.382€          2.000€          

spaarrekening 17.436€        17.233€        bestemmingsreserve Malawi -€              2.370€          

45.890€        75.533€        45.890€        75.533€        

*1 

*2 

Baten 2014 2013

donaties algemeen 10.968€        13.444€        

donaties geoormerkt voor speciaal project 1.432€          4.370€          

rente-opbrengsten 203€             253€             

Totaal baten 12.603€        18.067€        

Lasten

1) Werving 133€             59€               

2) Transport en logistiek

a)   Opslag 1.902€          1.864€          

b)   Transport Buitenland 3.470€          2.701€          

c)    Lokale productie -€              2.500€          

d)   Transport Nederland 692€             379€             

3) Human Resource 681€             376€             

4) PR 215€             85€               

5) Administratie 365€             343€             

6) Goede ideeën bonus 250€             460€             

6.1) specifieke projecten 2.370€          2.000€          

7) Lustrumviering 929€             -€              

8) Inkoop zonnebrand 5.239€          1.500€          

Totaal lasten 16.246€        12.267€        

Resultaat 3.643-€          5.800€          

waarvan bestemmingsreserve Mali 1.950€         500€            

waarvan bestemmingsreserve Malawi -€             2.370€         

*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 2014 bedroeg 
€12.400,-. Deze inkomsten zijn afkomstig van particulieren of particuliere initiatieven, bedrijven en 
stichtingen/verenigingen. De top 5 van donaties over 2014 is als volgt: 

1. € 1.000,-  Vrijmetselaarsloge Rotterdam 

2. € 1.000,- Tante Toos BV 
3. € 750,-  Bunker Theaterzaken BV 
4. € 550,-  Huid- en Oedeemtherapie Houten 
5. € 450,-  Vereniging MOTS Averechts, Utrecht 

 
Daarnaast heeft er in 2014 één door de stichting opgezette wervingsactie voor ons ons lokale 

productie project in Mali plaatsgevonden, via de non-profitorganisatie ‘1% club’, met een opbrengst 

van €1.432,- 
 
De inkomsten in 2014 zijn 30% lager ten opzichte van 2013, waarbij met name opvalt dat er in 
2014 minder spontane (grote) giften zijn binnengekomen. De reden hiervan is niet bekend, wel 
komt hieruit voort dat er in 2015 meer aandacht besteed zal worden aan werving (en behoud) van 
donateurs.   

Op 1 augustus 2014 is Europa op één betalingssysteem over gegaan, Single Euro Payments Area 
(SEPA), met als gevolg een aanpassing in het incassosysteem van de stichting. In de daarop 
volgende maanden bleek er sprake te zijn van een fout in de koppeling tussen ons incassosysteem 
en het beveiligingssysteem van bepaalde bankaccounts van onze donateurs. Dit is in december 
definitief verholpen. Tot die tijd zijn er echter helaas meerdere incasso’s door de bank ingetrokken, 
waardoor de stichting rond €450,- aan donaties is misgelopen. Na verwittiging van de betreffende 
donateurs hebben zij enkele donaties in tweede instantie alsnog naar onze rekening overgeboekt. 

 
Eind 2014 had de stichting 60 vaste donateurs (59 in 2013). Vaste donateurs zijn donateurs die 
hetzij via automatische incasso (50 personen) hetzij via een geplande periodieke overschrijving (10 
personen) een bedrag aan de stichting overmaken.  

Ten opzichte van 2013 zijn er 6 donateurs gestopt en 7 nieuw geregistreerd (6 middels 
automatische incasso, 1 middels geplande periodieke overschrijving).  
Het eind 2013 gestelde doel om in 2014 het aantal vaste donateurs met minstens 10 procent te 

vergroten is hiermee netto helaas niet behaald. 
 
2. Lasten 
Het totaal aan uitgaven in valuta in 2014 bedroeg €16.797,- verdeeld over diverse 
uitgavenposten (zie paragraaf 3 Specifieke toelichting lasten). Er is hiermee een negatieve balans 
ontstaan aan het einde van boekjaar 2014; vanwege de reserves van de stichting vormt dit echter 

geen direct probleem voor de financiële status.  
De totale uitgaven in 2014 zijn 35% hoger dan in 2013 wat met name te verklaren valt doordat er 
meer transporten naar Afrika hebben plaatsgevonden en een aanzienlijk ruimer bedrag is 
uitgegeven aan inkoop van zonnebrandcrème. Zie ook paragraaf 3.8 
 
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, HR en administratie – bedroegen in 2014 8,5% van 

de totale uitgaven van de stichting. Ten behoeve van de lustrumviering van de stichting met als 
doel teamversterking voor de vrijwilligers onderling en awareness van albino’s in Afrika voor familie 
en vrienden van onze vrijwilligers was er in 2014 een extra uitgavenpost, verantwoordelijk voor 
5,5% van de totale uitgaven van de stichting in dit jaar. 
 
Bestuurders ontvangen geen vacatiegeld. Eventueel gemaakte reiskosten t.b.v. de werkzaamheden 

voor de stichting worden wel voor zowel bestuurders als andere vrijwilligers vergoed. 
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3. Specifieke toelichting lasten: 

 
3.1 Werving  
Kosten ten behoeve van werven en behouden van donateurs en giftgevers. Hieronder vallen: 
donateurskaarten, schriftelijke bedankjes voor donaties > €50,-, 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 2014 
zijn er vijf transporten gefactureerd. Doorgaans worden de facturen verzonden als uitgezet 
transport daadwerkelijk op weg is, waardoor deze kostenpost naar verwachting in 2015 hoger zal 

uitvallen.  
 
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 hier nog €1.500,- van op onze rekening te staan. 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. Tot in 2013 heeft de stichting toegezegd 100% van de 
uitgaven voor lokale productie voor eigen rekening te nemen, i.e. de aanschaf van ingrediënten en 
transport naar Mali, begroot voor een jaarlijks bedrag van € 3.000,-. Sinds 2014 nemen de door de 
SAA gedragen kosten percentueel af; 65% in 2014, 50% in 2015, 25% in 2016 en geen bijdrage 
meer in 2017.  
In 2014 is er geen bestelling gedaan voor nieuwe ingrediënten en transport (dit heeft eind 2013 

nog plaatsgevonden). Zodoende is er momenteel een bestemmingsreserve van €2.000,- (over van 
periode 2010-2013) + €1950,- (bijdrage 2014) en tevens de opbrengst van een wervingsactie in 
2014 te weten €1.432,-. 

 

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. In 2014 is er geen vrijwilligersuitje 
georganiseerd aangezien de lustrumviering halverwege het jaar viel. 
Dat de uitgaven een stuk ruimer zijn uitgevallen ten opzicht van 2013 is te verklaren doordat sinds 
2014 de reiskosten van onze vrijwilligers ook onder deze post vallen. Zie hiervoor de beschrijving 
in het financieel jaaroverzicht 2013.  

Sinds 1 januari 2014 is de kilometervergoeding €0,25 per kilometer. 
 

3.4 PR 

Onder deze post vallen kosten voor posters/flyers/folders/kaarten van de stichting met PR 
doeleinden. Geregeld zenden onze vrijwilligers PR materiaal door aan andere vrijwilligers die dit 

voor specifieke doeleinden nodig hebben, deze verzendkosten vallen ook onder de post PR.  
De uitgaven van proces PR zijn in 2014 ruim verdubbeld ten opzichte van 2013, met name 
vanwege drukkosten voor nieuwe flyers, waarvan een extra oplage is besteld vooraf aan onze 
lustrumviering. De SAA heeft sinds 2013 een nieuwe website die kosteloos is aangemaakt door een 
van onze vrijwilligers. Alle PR op onze Facebookpagina is kosteloos. Eind 2014 is er een eerste keer 
betaald voor promotie van de stichting op Facebook ten behoeve van naamsbekendheid en 

donateurwerving. De factuur hiervoor zal in het boekjaar van 2015 vallen. Vanwege groot succes 
zal dit ook worden begroot om deze promotie-actie in 2015 te kunnen herhalen.  
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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 die echter niet direct verband hadden met opslag en transport van 
zonnebrandcrème. Vanuit het bestuur is in 2012 bij een algemene vergadering aangedragen om  
hier een kostenpost 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, zie voor toelichting het 
Financieel jaarverslag 2013. In 2014 is slechts eenmaal beroep gedaan op deze financiële 
ondersteuningsmogelijkheid. Er is €250,- bijgedragen aan een awareness project in Malawi. Om de 
ideeën onder onze vrijwilligers te blijven stimuleren willen we deze kostenpost handhaven op de 

begroting van 2015. 
 

3.6.1 Specifieke projecten 
Sinds enkele jaren worden er zo nu en dan op initiatief van onze eigen vrijwilligers (meestal 
landcoördinatoren) inzamelingsacties georganiseerd of fondsen aangevraagd specifiek gericht op 
een project in hun eigen transportland. Deze opbrengsten zijn gestort op de rekening van de 
stichting en zodoende zijn er bestemmingsreserves ontstaan. 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 in 2013 een kerkelijke inzamelingsactie gehouden 
om de toegankelijkheid van de zorg en de ‘awareness’ voor albinisme in Malawi te vergroten. Dit 
bedrag is in 2014 uitgegeven.  
Een continu doch variabel bestemmingsreserve op de boekhouding van de stichting is het bedrag 
dat gereserveerd staat voor het project lokale productie in Mali. Zie hiervoor paragraaf 3.2.3. 
 

3.7 Lustrumviering  

In 2014 vierde de stichting haar 10e verjaardag. Om hier bij stil te staan is er een dag 

georganiseerd voor alle vrijwilligers en geïnteresseerde vrienden en familie. Hier is bij aanvang van 
het boekjaar een bedrag van € 1.200,- voor begroot, waarvan uiteindelijk €929,- is uitgegeven. In 
2019 zal de volgende lustrumviering plaatsvinden, zodoende zal in de tussenliggende jaren deze 
post niet in de boekhouding voorkomen.  
 

3.8 Inkoop zonnebrand 

Sinds 2012 koopt de SAA zonnebrandcrème in bij een groothandel wanneer de giften 
zonnebrandcrème niet toereikend zijn om alle bij ons geregistreerde albino’s van hun jaarlijkse 
voorraad zonnebrandcrème te voorzien. In 2014 zijn deze kosten aanzienlijk hoger uitgevallen dan 
in 2013. Enerzijds omdat er gedurende het jaar tweemaal een indicatie was om extra crème in te 
kopen en anderzijds omdat we bij voorkeur crème bestellen met een langere houdbaarheidsdatum 

en dit hogere kosten met zich meebrengt. Omdat het beschikbaar hebben van crème om op te 
sturen naar onze contactlanden het primaire doel is van de stichting, is deze uitgave, ondanks dat 
deze een stuk hoger uitviel, wel gemaakt. In 2015 zal deze kostenpost ruimer begroot worden 
gezien de trend in aankoop van de afgelopen twee jaar. 
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Bijlage 1. Overzicht kasstroom Stichting Afrikaanse Albino’s 

 
* zie paragraaf 3.6.1 op pagina 6. 

Inkomsten (valuta) 2014 2013 Uitgaven (valuta) 2014 2013

Saldo postbank per 1 januari: 

 - betaalrekening € 15.550,- € 10.003,-

 - spaarrekening € 17.233,- € 16.980,-

Donaties o/g giraal € 12.951,- € 17.914,- 1) Werving € 133,- € 59,-

2) Transport en logistiek

a)   Opslag € 1.902,- € 1.864,-

b)   Transport Buitenland € 3.470,- € 2.701,-

c)    Lokale productie € 0,- € 2.500,-

d)   Transport Nederland € 692,- € 379,-

3) Human Resource € 681,- € 466,-

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

4) PR € 215,- € 85,-

5) Administratie € 365,- € 343,-

     Ingetrokken/gecancelde incassodonaties € 551,- € 100,-

6) Goede ideeën bonus € 250,- € 460,-

6.1) specifieke projecten* € 2.370,- € 2.000,-

7) Lustrumviering € 929,- X

8) Inkoop zonnebrandcreme € 5.239,- € 1.500,-

Saldo postbank per 31 december:

 - betaalrekening € 11.704,- € 15.550,-

 - spaarrekening € 17.436,- € 17.233,-

Inkomsten (natura) Uitgaven (natura)

Beginvoorraad magazijn € 42.750,- € 12.000,- Eindvoorraad  magazijn € 16.750,- € 42.750,-

(1 EH = 200ml zonnebrand = €5,-) (8550 EH) (2400 EH) (1 EH = 200ml zonnebrand = €5,-) (3350 EH) (8550 EH)

€ -26.000 € 30.750,-

(-5200 EH) (6150 EH)

Totaal € 62.687,- € 87.900,- Totaal € 62.687,- € 87.900,-

€ 16.797,- € 12.367,-

Rente spaarrekening € 203,- € 253,-

Verschil in voorraad

TOTAAL INKOMSTEN € 13.154,- € 18.167,- TOTAAL UITGAVEN
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Bijlage 2. Bestedingsplan 2015 
Gebaseerd op uitgavenpatroon van 2014 (en eventuele trend ten opzichte van voorgaande jaren) en 
verwachtingen voor 2015 

 

 

 

Dekking Begroting Kostenposten Begroting

Inkomsten Uitgaven

1. Incasso 6.000,00€              Werving 300,00€                       

2. Giften 9.123,80€              

Transport:

1. Opslag 1.900,00€                   

50,00€                         

Overlopende reserves 2. Buitenland 7.500,00€                   

1. Mali 5.382,20€              3. Lokale productie 1.500,00€                   

4. Nederland 700,00€                       

Uitgave reserves

Aankoop goederen 5.000,00€                   

Vrijwilligers 300,00€                       

Reiskostenvergoeding 650,00€                       

PR 450,00€                       

Adminstratie 165,00€                       

Rente 200,00€                  205,00€                       

Goede ideeënpot 1.000,00€                   

Onvoorzien 986,00€                       

20.706,00€            20.706,00€      

Balans -€               


