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De Voorzitter aan het woord
Dit jaarverslag geeft u een overzicht van de activiteiten van het NASF in 2016, alsmede een financiële
verantwoording.
Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) steunt kleinschalige gezondheidsprojecten in landen
in Sub-Sahara Afrika. In 2016 steunden wij in totaal 30 projecten, voor een bedrag van bijna 163.000
euro. De aanvragen voor steun blijven binnenstromen, er is nog veel te doen. Dat de initiatieven uit
Afrika vaak onze verwachtingen overtreffen, maakt dat wij menen op de goede weg te zijn. Het
bevestigt, dat wij met onze kennis en ervaring juist die projecten kunnen selecteren, die echt effectief
en vertrouwenswaardig zijn. Meestal gaat het om lokale, startende en eenmalige initiatieven, maar het
aantal organisaties dat wij meermalen ondersteunen, groeit.
De lijnen en ambities voor de komende zijn helder: wij willen nog meer en beter mensen in Afrika
kunnen helpen een betere gezondheid te bewerkstelligen. Daarom zet het NASF meer in op meer
naamsbekendheid en inkomstenwerving. ‘Eerbied voor het leven’ blijft een actuele en relevante
boodschap en levensinstelling, ook voor jongeren.
De samenwerking met het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASz) in Dordrecht heeft een mooie focus en
perspectief gekregen. ‘Samen zijn wij Albert Schweitzer’: onder die noemer zijn wij bezig geweest een
salarisdonatieprogramma te ontwikkelen, waarbij de medewerkers van het ziekenhuis geld doneren
aan geselecteerde gezondheidsprojecten in Afrika. Dit start in 2017. Met pleisterfabrikant Koninklijke
Utermöhlen BV werd een samenwerking opgestart. In 2017 betreden wij de markt met een nieuw
product, om ook zo meer geld beschikbaar te hebben voor ons werk. Een spannend en innovatief
project voor het NASF.
Het aantal donateurs bleef in 2016 vrijwel ongewijzigd. Wij zijn onze trouwe donateurs dankbaar
voor hun aanhoudende vertrouwen en steun voor onze missie. Een aantal van u heeft een zeer
bijzondere gift gedaan. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met iedere gift. Ook mocht
het NASF in 2016 een aantal nalatenschappen in ontvangst nemen. De verantwoordelijkheid, dit geld
goed en juist te besteden, dragen wij met zorg en met trots. Aan alle nabestaanden uiten wij graag ons
medeleven en dankbaarheid.
Ook voor de zevende editie van de uitreiking van de Albert Schweitzer Prijs mocht het NASF gebruik
maken van de uitstekende faciliteiten van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Jongeren tussen de 18 en
30 jaar met een goed idee om de gezondheid van Afrika te verbeteren, kunnen een startsubsidie van
€5.000 winnen om samen met de bevolking hun gezondheidsproject in Afrika op te zetten. Prof. Dr.
Harry Hummels trad op als juryvoorzitter en reikte de hoofdprijs uit aan Emma Birnie, Lianne
Cremers en Jelle Visser voor hun initiatief in Ethiopië om de pijnlijke en verminkende aandoening
podoconiosis te helpen behandelen en voorkomen. Een prachtig een noodzakelijk project dat unaniem
door de jury werd geprezen om de pragmatische en effectieve aanpak.
Dank
Namens het voltallig bestuur bedank ik graag iedereen, die zich in 2016 weer samen met het NASF
heeft ingezet voor een gezonder en beter Afrika. Het NASF en haar Afrikaanse partners hebben uw
inzet en draagvlak hard nodig. Wij hopen op uw steun te mogen blijven rekenen, om in de geest van
Albert Schweitzer, een gezond leven voor velen in Afrika mogelijk te maken.
U.F. Hiddema
Voorzitter Nederlands Albert Schweitzer Fonds
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Verantwoordingsverklaring
Dit jaarverslag is opgesteld conform de nieuwe 'Richtlijn 650' voor fondsenwervende instellingen van
de Raad voor de Jaarverslaggeving. De verantwoordingsverklaring is onderdeel van de nieuwe
richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). In dit verslag is de
verantwoordingsverklaring integraal opgenomen.
April 2017

U.F. Hiddema
Voorzitter

B. Voermans
Secretaris

P. N. Lincklaen Arriëns
Penningmeester
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Deel I
Jaarverslag 2016
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Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF)
Onze Visie
Wij vinden dat onze ondersteuning van ontwikkelingslanden gericht moet zijn op het vergroten van
zelfredzaamheid. Vanuit het werkterrein en het gedachtegoed van Albert Schweitzer, gebaseerd op
‘Eerbied voor het leven’, steunen wij daarom zo veel mogelijk kleinschalige, lokale gezondheidszorg
gerelateerde initiatieven.
Onze Missie
Met behulp van microgiften de gezondheid van zoveel mogelijk mensen in Sub-Sahara Afrika helpen
verbeteren.
Wij maken het verschil door ons te richten op kleinschalige, lokale gezondheidszorg
gerelateerde initiatieven in Afrika. En door het gedachtengoed van onze naamgever, Albert
Schweitzer, levend te houden.
Strategie
Het NASF brengt de visie en de missie in de praktijk door zich te richten op:
 Verlenen van steun in de vorm van microgiften aan kleinschalige, lokale initiatieven die
gerelateerd zijn aan gezondheidszorg in Afrika ten zuiden van de Sahara (projectsteun);
 In stand houden van het gedachtegoed van Albert Schweitzer binnen Nederland, in het
bijzonder in relatie tot ontwikkelingssamenwerking (“bewustwording”).
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1.

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF)
in 2016

Samenvatting belangrijkste gebeurtenissen in 2016
Projecten
 Ondersteuning van 31 projecten in Afrika voor een totaal bedrag van
€ 148.934
 Samenwerkingen voor de langere termijn aangegaan met organisaties
Leprazending, ASAP, LiveBuild en Matata Foundation
 Optimalisatie portfoliomanagement ontwikkelingsprojecten en
doorontwikkeling toetsingscriteria
Albert Schweitzer Prijs 2016
 Uitreiking van de Albert Schweitzer Prijs 2016 onder leiding van Prof. Dr.
Harry Hummels aan Emma Birnie, Lianne Cremers en Jelle Visser voor hun
project ‘Prevent Podoconiosis, Wear Shoes’
 Ruim 2.500 stemmen uitgebracht door het publiek op www.nasf.nl. ‘She
Blooms’ werd de Publiekswinnaar Albert Schweitzer Prijs 2016
 KerkinActie en Albert Schweitzer ziekenhuis sponsors
 Facebook en Oneworld campagne ASP 2016 en aankondiging op radio 1
Communicatie
 Meer optimale inzet van sociale media en gestage groei van aantal vrienden,
volgers en likes
 Nieuwe opzet Albert Schweitzer Nieuwsbrief, verschijnt voortaan 4x per jaar
 1 editie van het Albert Schweitzer Magazine, 1 editie van de Albert Schweitzer
Nieuwsbrief, 2 digitale nieuwsbrieven
 Lezersonderzoek
Fondsenwerving en samenwerkingen
 Focus en concretisering samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis
 Inkomsten lagen in 2016 op 259.271 Euro
 Samenwerkingsverband Kon. Utermöhlen BV, Kessels Kramer en NASF
 Ontvangst zeer bijzondere giften van AMZ stichting, VVH Kampen en Stichting
Diensten Goede Doelen
 Ontvangst meerdere bijzondere giften van particuliere donateurs en –
initiatieven en collectes
 Ontvangst van een legaten voor een totaal bedrag van ruim € 144.000
 Ontwikkeling van nieuwe focus thema’s waaronder Moeder en Kind zorg;
Druppel voor Druppel; Gezondheid en ASP
Organisatie en bestuur
 Ontvangst Erkenningscertificaat voor kleine goede doelen van het CBF
 Wisseling van bureau management
 Herbenoeming bestuurslid Dr. Pieter van Thiel (algemeen bestuurslid)
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Geplande activiteiten 2017
Projecten
 Ondersteuning van plusminus 30 projecten voor een bedrag van circa
€ 150.000
 Vermeerdering aantal tweede projectaanvragen/ samenwerkingen met een
partner waarmee tijdens een eerdere samenwerking goede ervaring is
opgedaan
 Vermeerdering aantal projecten via samenwerking met ‘vaste’
partnerorganisaties
 Vermindering aantal projecten die direct en éénmalig ondersteund worden
Albert Schweitzer Prijs 2017
 Organisatie van ASP dag halverwege het jaar in samenwerking met andere
organisaties en bedrijfsleven
 Organisatie uitreiking van de Albert Schweitzer Prijs einde 2017
 Werven 10.000 publieksstemmen op www.nasf.nl
 Inzet social media campagne ASP 2017, groter bereik
Communicatie
 4x Albert Schweitzer Nieuwsbrief
 8 digitale nieuwsbrieven
 Vergroten draagvlak en steun voor onze missie, onder andere aan de hand van
Het Grotere Verband en ASP
 Optimalisatie inzet van digitale media (social media en website) en gestage
groei van aantal vrienden, volgers en likes
Fondsenwerving en samenwerkingen
 Toename in inkomsten uit baten eigen fondsenwerving
 Uitrol salarisdonatie programma Albert Schweitzer ziekenhuis
 Productlancering in samenwerking met Kon. Utermöhlen BV en Kessels
Kramer
 Doorontwikkeling en uitrol van nieuwe focus thema’s Moeder en Kind zorg;
Druppel voor Druppel; Het Grotere Verband; Gezondheid en ASP
 Optimalisatie aantal website bezoekers en conversie naar donaties
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2. Projectsteun
Het werk van Albert Schweitzer in zijn kliniek in Lambaréné (Gabon) is de inspiratiebron voor de
hoofddoelstelling van het NASF: het bieden van projectsteun in Sub-Sahara Afrika. Het NASF biedt
steun aan lokale, kleinschalige initiatieven die de gezondheid van de lokale bevolking duurzaam
verbeteren.

Projectsteun en criteria
Drie categorieën projecten
Leidend principe is dat alle initiatieven die het NASF ondersteunt direct bijdragen aan
zelfredzaamheid en duurzame verbeteringen op het gebied van gezondheid.
Het NASF ondersteunt projecten in drie categorieën:
1. Kleinschalige projecten die gestart worden op basis van een lokaal initiatief. Deze kleinere, vaak
startende organisaties krijgen zo de kans om een project uit te voeren en zich verder te ontwikkelen.
Kleinschalig wil zeggen een project dat uitgevoerd kan worden met een bedrag rond de €6.000.
Dankzij de subsidie van het NASF kan de lokale organisatie met haar project een zo groot mogelijk
resultaat bereiken.
2. Het NASF kan tweede aanvragen van partners waarmee in een eerder project een positieve
samenwerking is ontwikkeld, ondersteunen.
3. Het NASF ondersteunt projecten van projectpartners waarbij de intentie is deze samenwerking
voor de langere termijn te ontwikkelen. Vanuit de ambitie van het NASF om de kwaliteit van haar
projectsteun verder uit te bouwen en bovendien aan efficiëntie te winnen, heeft het NASF in 2016 een
aantal pilotsamenwerkingen met andere project ondersteunende organisaties verder doorgezet.
Voorwaarde is dat ook de projecten die voortkomen uit samenwerkingsverbanden, direct aansluiten
bij de basiscriteria van het NASF. Dat zijn dus ook kleinschalige lokale initiatieven die een duurzaam
effect beogen op het gebied van gezondheidszorg in Sub-Sahara Afrika.
In 2016 waren de organisaties waarmee in samenwerking projecten werden ondersteund Wilde
Ganzen (Nederland), Leprazending (Nederland), ASAP (Burkina Faso), LiveBuild (Kameroen) en
Matata Foundation (Kenia).
Wilde Ganzen en de Leprazending hebben in het kader van deze pilotsamenwerking verschillende
projectvoorstellen gedaan, die zo goed mogelijk aansluiten op de criteria van het NASF. Deze
voorstellen zijn vervolgens in de bestuursvergadering van het NASF besproken en al dan niet
goedgekeurd. De samenwerking met Wilde Ganzen werd na een pilot in goed overleg stopgezet,
omdat de manier van werken onvoldoende op elkaar aansloot.
Met de lokale organisaties ASAP, LiveBuild en Matata Foundation is het NASF in contact gekomen via
de bijbehorende Nederlandse stichtingen. Deze lokale organisaties nemen deel aan het netwerk van
projectbezoekers van het NASF in de betreffende landen die reguliere projectaanvragen beoordelen
en mogelijk nieuwe projecten identificeren. Tegelijkertijd financiert het NASF kleinschalige
gezondheidsprojecten van deze lokale organisaties. In 2016 is het resultaat van deze
pilotsamenwerkingen geëvalueerd en besloten dat het NASF hiermee verder gaat.
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Criteria
Sinds 2009 heeft het NASF ervoor gekozen zich te richten op projecten in landen in Sub-Sahara Afrika.
Tot en met 2015 dienden projectaanvragen bij voorkeur aan te sluiten op de toen geldende
Millennium Ontwikkelingsdoelen 4, 5 en 6 1. Deze ontwikkelingsdoelen zijn eind 2015 vervangen door
17 Sustainable Development Goals (SDGs). Vanaf 2016 ziet het NASF de ondersteunde initiatieven bij
voorkeur aansluiten op deze nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen, in het bijzonder de doelen
gerelateerd aan gezondheid, moeder- en kindzorg en hygiëne en sanitatie.
Behalve het inhoudelijke gezondheidsaspect vormen participatie en medeverantwoordelijkheid of
ownership van de lokale doelgroep belangrijke toetsingscriteria. In principe zijn alle aanvragen welke
het NASF ondersteunt, opgezet en uitgevoerd door de doelgroep zelf. Het bestuur heeft in 2016
besloten de criteria voor projectondersteuning aan te scherpen en deze stringenter te gaan
handhaven.

Procedures, project selectie, monitoring en evaluatie
De projectselectie procedure kent 4 perioden:
PERIODE 1: eerste selectie en voorbereiding voor een bestuursbesluit
PERIODE 2: selectie van projecten en informatiewinning, verdieping
PERIODE 3: formalisatie en betaling
PERIODE 4: Project Monitoring en Evaluatie (PM&E)
Projectaanvragen
In 2016 konden projectaanvragen elk kwartaal gedaan worden door het indienen van een
projectvoorstel in een standaard NASF format en bijbehorend budget. Gezien de grote hoeveelheid
van projectaanvragen, heeft het NASF moeten besluiten elk kwartaal alleen de eerste 50 aanvragen in
behandeling te nemen.
Projectaanvragen – grove weergave aantallen per jaar bij benadering

Aantal projectaanvragen bij benadering in de
pijplijn
350

300

300
250

200

200
150
100

40

30

inhoudelijke
behandeling

Go op financiering

50
0
totaal aantal
blijft over na eerste
aanvragen per jaar
afvalronde

Aantal projecten bij benadering in de pijplijn

4. Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar moet in 2015 in ieder ontwikkelingsland met minimaal twee-derde zijn teruggebracht ten opzichte
van 1990./5. De moedersterfte moet in 2015 met driekwart zijn teruggebracht ten opzichte van 1990./6. Voor 2015 wordt een halt toegeroepen aan de
verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziektes.
1
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Selectieproces projectaanvragen
Slechts compleet ingevulde aanvraagformulieren worden door het NASF in behandeling genomen. Het
aanvraagformulier wordt beoordeeld aan de hand van een daarvoor opgestelde lijst van
toetsingscriteria. Uit de lijst van 50 projectaanvragen wordt een voorselectie gemaakt voor de
algemene bestuursvergadering. Deze voorselectie wordt voorbereid in overleg met het bestuurslid
dat projectsteun in haar portefeuille heeft.
Bij een positieve eerste beoordeling wordt er contact opgenomen met de projectaanvrager voor
aanvullende informatie. In veel gevallen is het voor de beoordeling van een aanvraag noodzakelijk een
project te laten bezoeken door een contactpersoon. Het NASF krijgt daarmee een beter beeld van de
aanvragende organisatie, de projectinhoud en de haalbaarheid van het projectvoorstel. Met deze
informatie kan een afgewogen besluit genomen worden met betrekking tot het subsidiëren van de
aanvraag. De besluiten tot projectbezoeken en het al dan niet subsidiëren van voorgeselecteerde
projectaanvragen worden genomen tijdens de algemene bestuursvergaderingen. Deze vinden elk
kwartaal plaats.
Projectbezoeken
Het NASF werkt samen met een lokaal netwerk van contactpersonen die projecten op verzoek van het
NASF vóór, tijdens of na de uitvoering van een project kunnen bezoeken. Het netwerk bestaat uit
lokale mensen en expats die tegen onkostenvergoeding (naar lokale maatstaven) projectbezoeken
uitvoeren. In principe krijgt ieder ondersteund project éénmaal een projectbezoek.
Monitoring en evaluatie
Na goedkeuring van een projectaanvraag, wordt het toegekende bedrag overgemaakt op de lokale
bankrekening van de aanvragende organisatie. De medewerker projectsteun volgt de
projectuitvoering zo systematisch mogelijk via mailcontact. Dit kan aangevuld worden met een
projectbezoek door één van de contactpersonen.
Het project dient in principe binnen één jaar na de ontvangst van de subsidie uitgevoerd te worden.
Na uitvoering van het project rapporteert de aanvragende organisatie aan het NASF door middel van:
 een projectrapportage aan de hand van het NASF standaard evaluatieformulier;
 een financiële rapportage;
 foto’s van het project.
In de evaluatierapportage is het belangrijk om aan te geven wat het effect van de financiering is
geweest. Indien nodig en mogelijk kan besloten worden tot een evaluatiebezoek door een van de
contactpersonen.

Projecten in 2016

Er is in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de kwaliteitsverbetering van de
projectsteunverlening, vooral de projectselectie. Daardoor is er in 2016 een achterstand ontstaan in
het verwerken van projectaanvragen, periode 1 en 2. De achterstand leek in de loop van 2016 tot een
climax te komen. Daaropvolgend heeft het Bestuur een aantal maatregelen getroffen:
 Aanscherpen van de criteria voor projectaanvragen voor 2017 en verder. Bijvoorbeeld worden
ieder jaar 5 focuslanden aangewezen waar projectaanvragen gehonoreerd kunnen worden. Dit
geldt niet voor tweede aanvragen en voor projecten voortkomend uit samenwerkingen met
partners (categorie 2 en 3)
 Onderzoek door eigen medewerkers en bestuur naar welke inrichting van de organisatie
optimaal is met betrekking tot project ondersteuning
 Tijdelijke uitbreiding van het aantal uren voor projecten management
 De projectaanvragen van twee van de vier tenders in 2016: 2016-3 en 2016-4 (najaar en
Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) – Jaarverslag 2016
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winter 2016) slechts gedeeltelijk in behandeling te nemen. Er is wel gewoon volgens begroting
2016 gefinancierd.
Het NASF heeft in 2016 aan 31 projecten subsidie verleend, aan 34 projecten inclusief de projecten in
het kader van de Albert Schweitzer Prijs.
Categorie
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3

Projecten Albert
Schweitzer Prijs
winnaars

Omschrijving
eerste
projectaanvragen van
starters
Tweede of derde
projectaanvragen
Projectpartners
(Wilde Ganzen,
Leprazending, Matata,
Livebuild en ASAP)

Aantal
20

1 x hoofdprijs van
5.000 euro en 2 x
aanmoedigingsprijs
van 750 euro

3

Totaal

6
5

34
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Nr.

project organisatie

project titel

Land

Equipping of the school-based health centre
Magbema Rural Women Training Poultry Project
Scaling up maternal and childcare health in Suswa
Kachien community shallow well water project
Underground water for sustainable and clean drinking water
Promotion d’activités génératrices de revenus pour la prise en charge de la
santé des enfants handicapés
Construction of sanitary community toilet facility
Een kraamkamer en een laboratorium bij de kliniek in Banyaka (met zonne
energie)
Small Ekombe Water Development Project
Water harvesting at Kilyokya C/U Primary and Kilyokya progressive secondary
school in Mityana District
Construction of a pit latrine, water tank and kitchen shelter for Kabira
Community Primary School
Prevention of communicable diseases and enhancement of oral hygiene
among 2000 school going children in the slum of Kibera-Nairobi / Kenya
Construction of open shade for child welfare clinic

Oeganda
Sierra Leone
Kenia
Kenia
Kenia
Burkina Faso

€ 5.000
€ 3.200
€ 8.475
€ 4.120
€ 7.999
€ 5.000

Ghana
Gambia

€ 4.912
€ 5.161

Kameroen
Oeganda

€ 6.000
€ 4.787

Uganda

€ 4.740

Kenia

€ 5.582

Ghana

Integrated Clean Water and Sanitation Project

Oeganda

Prevention of communicable diseases and enhancement of oral hygiene
among 2000 school going children in the slum of Kibera-Nairobi / Kenya
Construction d’un puits d’eau potable à Toudji Kondji
One chicken one girl project
Accessible clean safe community water project in Kokech Location
Construction of Kanyatsi Health Centre
Empowering the prisons health centres in Cameroon

Kenia

€ 5.319
€ 1.790
€ 3.523

16 AED Togo
17 Fountain Youth Initiative / Kenia
18 Wasweta Women Group
19 Rural Family Care
20 International Centre for Environment Education
and Community Development (ICENECDEV) (via
LiveBuild)
21 All Saints Junior Kituvu
Rain water harvesting project
22 Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Ayetoro health centre reconstruction project

Togo
Kenia
Kenia
Oeganda
Kameroen

€ 9.481
€ 1.581
€ 8.720
€ 3.856
€ 5.302

Oeganda
Nigeria

€ 4.933
€ 4.507

23 Albinism Care Foundation (ACF)
24 Royal Beam Preparatory School
25 Aliba Voluntary Youth Association (AVYA)
26 Réseau Education Pour Tous en Afrique (REPTA)
27 Dodi Community Foundation

Kenia
Ghana
Oeganda
Kameroen
Oeganda

€ 4.536
€ 5.240
€ 2.993
€ 1.807
€ 3.467

Oeganda

€ 5.433

Oeganda

€ 9.114

Kameroen

€ 4.993

1 Miroi Junior School / Uganda
2 Sufnan Investment Comp Sierra Leone
3 Ewang'an E Suswa CBO
4 Matata Foundation
5 CIFORD Kenia
6 Association Delwende
7 Dolly Foundation / Ghana
8 Wilde Ganzen / Banyaka Gambia
9 LB/CED Ekombe Water project
10 Women Caring and Counsel C
11 Kabira Uganda
12 Africa Health and Community Programme
13 Rural Child Aid Foundation (RUCAF)
14 Twegatte for Health and Dev
15 KDSHG / Kenia

PWA Low vision program
Construction of a six unit latrine toilet facility
APNUPS VIP latrine and rain water harvesting project
Projet de latrines de l’école de Béli
Management of menstrual periods through training school adolescents
orphans on how to make and use reusable pads
and construction of two separate urinal places for females
28 Voluntary Organisation for Innovative Community- Eradicating malaria and contamination of drinking water by disused pit
led Empowerment / VOICE
latrines in Gulu slums
29 Bayira Rural Women’s Development Association
Construction of a general ward at MaliMali Community Medical Centre –
(BARWODA)
Kyarumba
30 Kake Small Ekombe Marumba Water Development Toilet Trigger Project
Association
31 Evangelical Lutheran Church of Uganda
Medical Equipment Project Nabilala Children Health Centre

Albert Schweitzer Prijs Winnaar
Albert Schweitzer Prijs Aanmoedigingsprijs
Albert Schweitzer Prijs Aanmoedigingsprijs

Prevent Podoconiosis, Wear Shoes
La Voix Des Sans Voix’
She Blooms’

Oeganda

bedrag

€ 4.815

Subtotaal

€ 156.386

Ethiopie
Burundi
Zuid Afrika

€ 5.000
€ 750
€ 750

Totaal

€ 162.886
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Projectondersteuning 2016 in cijfers
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3. Albert Schweitzer Prijs
Albert Schweitzer Prijs 2016
Dit jaar is de Albert Schweitzer Prijs voor de zevende keer uitgereikt. De prijs heeft als belangrijkste
doelstelling jongeren te stimuleren om zich in te zetten voor ontwikkelingswerk en de gezondheid van
Afrika. Daarnaast houdt de publiciteit rond de prijs de gedachte aan Albert Schweitzer en zijn werk
levend.
De prijs is bestemd voor jongeren tussen 18 en 30 jaar die zélf werken aan een bijzonder initiatief
gerelateerd aan gezondheid in Afrika. De prijs bedraagt €5.000 en dient als startsubsidie voor het
winnende initiatief. De uitreiking vond plaats op donderdag 15 december 2016.
Sponsors
Het Albert Schweitzer ziekenhuis was dit jaar gastheer van de uitreiking. Zij hebben een prachtige
zaal met alle faciliteiten en de catering beschikbaar gesteld. Het prijzengeld van de Albert Schweitzer
Prijs is met €2.500 mede gefinancierd door KerkinActie.
Jury
De jury bestond dit jaar uit Prof. Dr. Harry Hummels, Professor of Social Entrepreneurship aan de
Universiteit van Utrecht, Professor Ethics, Organisations and Society aan de Universiteit van
Maastricht en Special Advisor on Impact Investing van UNOPS; Frans Hiddema, arts en voorzitter van
het NASF, Pieter van Thiel, arts en bestuurslid van het NASF, Martin Teunissen van KerkinActie en
Kees Hogewoning, gynaecoloog in het Albert Schweitzer ziekenhuis.
De drie genomineerden
Onder leiding van Prof. Dr. Harry Hummels nomineerde de jury uit de inzendingen begin december
drie initiatieven:
Joes Janmaat, Manon Barendse en Tessa Custers: Project “She Blooms”, waarmee zij zelfvertrouwen
en zelfrespect stimuleren bij pubermeisjes in Zuid-Afrika, aan de hand van workshops met dochters
en hun moeders over reproductieve gezondheid en het vrouwenlichaam.
Lydia van Os: “La Voix des Sans Voix”, waarmee zij werkt aan de versterking en acceptatie van
slachtoffers van seksueel geweld (verkrachting) onder Burundese vluchtelingen in Rwanda, door de
journalistiek in te zetten.
Lianne Cremers, Jelle Visser en Emma Birnie: “Fight Podoconiosis, Wear Shoes”, waarmee zij een
methode implementeren die eenvoudig de pijnlijke en verminkende aandoening podoconiosis helpt
voorkomen en verminderen bij patiënten en risicogroepen in Ethiopië.
Uitreiking
Op 15 december 2016 reikte het NASF onder leiding van Prof. Dr. Harry Hummels voor de zevende
keer de Albert Schweitzer Prijs uit. ‘Prevent Podoconiosis, Wear Shoes’ werd door de vakjury
verkozen tot winnaar. Initiatiefnemers zijn Emma Birnie (27, arts- onderzoeker), Lianne Cremers (30,
medisch antropoloog) en Jelle Visser (30, arts-onderzoeker).
Jelle Visser merkte voor het eerst in Ethiopië wat voor enorme invloed de ziekte Podoconiosis heeft
op het dagelijks leven van veel mensen. In sommige gebieden van Ethiopië heeft maar liefst 9% van de
bevolking deze pijnlijke en verminkende voetaandoening. Onnodig, want de ziekte is honderd procent
te voorkomen. Lianne Cremers, initiatiefnemer: “Als je met blote voeten over vulkanisch gesteente
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loopt, heb je kans om de tropische ziekte Podoconiosis op te lopen. Deze ziekte komt veel voor in Ethiopië
en kan simpel behandeld, maar ook voorkomen worden door schoenen te dragen. Samen met de lokale
inwoners willen wij Podoconiosis bestrijden!”. De jury prees dit initiatief om de realistische en concrete
aanpak. Het gaat om een urgente en wijdverbreide aandoening, die met dit project effectief kan
worden aangepakt.
Meermalen bleek de Albert Schweitzer Prijs een vliegwiel voor startende Nederlandse
initiatiefnemers in Afrika. Lianne: “De Albert Schweitzer Prijs heeft ervoor gezorgd dat wij ons
fantastische project kunnen gaan uitvoeren. Tevens hebben wij hierdoor wat naamsbekendheid
gekregen, waardoor onze Blote Voeten in Actie en crowdfunding waarschijnlijk nog beter van de
grond komt. Ook helpt het natuurlijk dat het NASF met deze prijs laat zien vertrouwen te hebben in de
haalbaarheid van ons project. Het was bijzonder om zoveel enthousiaste mensen bij elkaar te zien en
over verschillende inspirerende projecten te horen spreken. Uiteindelijk was het een spannende finale
en zijn we heel blij dat we de prijs hebben gewonnen.”
Project ‘She Blooms’ won op 15 december 2016 de Aanmoedigingsprijs. She Blooms is een initiatief
van Tessa Custers (ondernemer en trainer), Joes Janmaat (industrieel ontwerper, docent) en Manon
Barendse (grafisch ontwerper). Het project richt zich op het stimuleren van zelfvertrouwen en
zelfrespect bij pubermeisjes in Zuid-Afrika. Op de website van het NASF kreeg ‘She Blooms’ de meeste
stemmen van het publiek en won daarmee ook de ludieke Publieksprijs.
Joes Janmaat vertelt: “She Blooms zorgt ervoor dat moeders en dochters in Afrika meer met elkaar
communiceren over menstruatie en seksuele gezondheid. In vier trainingen gaan moeders zelf op een
creatieve en positieve manier aan de slag om zowel de fysieke als ook de emotionele en mentale kant
van menstruatie te onderzoeken en te delen met elkaar. Op het einde ontvangen ze een persoonlijke
menstruatie-zeep die dient als gespreksstarter, en als kado voor hun dochter om samen te vieren dat
ze vrouw is!”
De jury prees dit initiatief om het social business aspect, de lokale inbedding en de intergenerationele
communicatie component. We vroegen de winnaars wat deze Albert Schweitzer aanmoedigingsprijs
voor ze heeft betekend: “Erkenning voor wat we doen en willen bereiken. Het was bijzonder om ons
verhaal te kunnen vertellen en het enthousiasme en passie over te kunnen brengen op het publiek.“
La Voix Des Sans Voix’ werd door de vakjury tevens verkozen tot één van de twee winnaars van de
Aanmoedigingsprijs. Initiatiefnemer Lydia van Os werkt met “La Voix des Sans Voix” mee aan de
versterking en acceptatie van slachtoffers van seksueel geweld (verkrachting) onder Burundese
vluchtelingen in Rwanda. Lydia van Os: “Als maatschappelijk werker heb ik een aantal jaren gewerkt
met verschillende doelgroepen en problematieken in Nederland. Tijdens dit werk heb ik
doorgestudeerd aan de VU in Amsterdam om vervolgens als organisatiewetenschapper af te studeren
in Oost Afrika. Daar raakte ik betrokken bij Radio Publique Africaine. […] naarmate de
omstandigheden in Burundi verslechterden is mijn betrokkenheid alleen maar gegroeid. Seksueel
geweld treft Burundese vluchtelingen hard. Tegenover het onbegrip en de uitsluiting die daarop
volgen, staan zij machteloos. La Voix Des Sans Voix geeft een stem aan slachtoffers van seksueel
geweld onder Burundese vluchtelingen. Ook zij hebben recht op waardigheid, acceptatie en een
nieuwe toekomst.”
De jury prees dit initiatief om de goede, bewezen aanpak. Het project adresseert een nijpend
probleem van een groep die totaal in de verdrukking zit. Lydia zet het geldbedrag van de
Aanmoedigingsprijs in voor het uitvoeren van het project. Het project zal bestaan uit een hele serie
van uitzendingen op de radio over slachtoffers van seksueel geweld onder Burundese vluchtelingen.
Verder zullen er steungroepen opgezet worden in de vluchtelingen kampen.
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4. Fondsenwerving
Inleiding

Om projecten te kunnen financieren is veel geld nodig. Gelukkig kunnen we rekenen op een groot
aantal trouwe donateurs, maar omdat het aantal projectaanvragen onze middelen te boven gaan,
hebben we meer geld nodig.
Het NASF heeft echter niet de middelen om een grootschalige wervingscampagne uit te voeren, dus
zijn we gedwongen het op een andere wijze aan te pakken. Daarin verschillen we van andere, grote
fondsenwervende instellingen als Artsen zonder Grenzen, AMREF en Cordaid die niet alleen veel
grotere wervingsbudgetten hebben, maar daarnaast ook nog eens aanzienlijke bijdragen van de
Nationale Postodeloterij ontvangen. Het NASF komt niet aanmerking voor een ondersteuning van de
Postcodeloterij omdat onze fondsenwerving in hun optiek te beperkt is.
In dat kader zijn in 2016 echter een aantal belangrijke stappen gezet:
 De samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis is verder geconcretiseerd. Er zijn een
aantal fondsenwervende projecten ontwikkeld, die naar verwachting in 2017 de eerste
resultaten zullen laten zien.
 Ons communicatiebureau KesselsKramer - dat al jaren pro deo voor ons werkt - heeft het
afgelopen jaar een nieuwe campagne ontwikkeld. In dit kader is het afgelopen jaar een
samenwerkingsverband tussen Kon. Utermöhlen BV en het NASF tot stand gekomen, die in de
loop van 2017 zijn vruchten moet afwerpen.

Donaties

De inkomsten van het NASF bestaan uit particuliere donaties, alsmede bijzondere giften van
particulieren en fondsen, legaten en nalatenschappen, (bedrijfs)sponsoring en de opbrengst van onze
de beleggingsportefeuille.
In 2016 mocht het NASF uit alle donaties 189.518 Euro in ontvangst nemen.
Particuliere donaties, giften, legaten en nalatenschappen
Naast de reguliere donaties, bleek het NASF ook begunstigde van meerdere testamenten.
Het donateursbeleid is erop gericht om bestaande donateurs te blijven betrekken en het aantal
nieuwe donateurs te vergroten. Het NASF hoopt bovendien dat trouwe donateurs overwegen het
NASF op te nemen als begunstigde in hun testament, zodat hun nalatenschap mede ten goede kan
komen aan de gezondheid van vrouwen, kinderen en ouderen in Afrika.
Ten behoeve van particuliere en zakelijke donaties heeft het NASF in 2016 de volgende activiteiten
ondernomen:
 Begeleidende wervingsbrief bij het Albert Schweitzer Magazine met acceptgiro;
 Uitnodigen van prospects bij de Albert Schweitzer Prijs uitreiking;
 Via de sociale media, promotie van het werk van het NASF, en vooral de directe steun aan de
projecten;
 Het uitgeven van twee e-nieuwsbrieven met oproepen om te doneren;
Giften van kerkelijke instellingen en collectes
In 2016 ontving het NASF van 24 kerkelijke organisaties of uit collectes donaties.
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Giften van (partner)organisaties en (vermogens)fondsen
Tabel: Verkregen giften van (partner)organisaties en (vermogens)fondsen 2016
Voor
(Vermogens)fondsen
Antoinette Metternich
Zandhuis stichting
(AMZ stichting)
Angels Center of Hope Foundation / Kenia
Antoinette Metternich
Zandhuis stichting
(AMZ stichting)
Fountain Youth Initiative in Kenia
KerkinActie
AS Prijs 2016
Stichting Goede Doelen ongeoormerkt
(Partner)organisaties
Weidema Consult
Albert
Schweitzerschool
Dutch Button Works DBW
Heeren Golfclub
Kaagerzoom

Ongeoormerkt
Ongeoormerkt
Ongeoormerkt
AHCP Kenia

(Bedrijfs)sponsoring
Het NASF is mede afhankelijk van bedrijfssponsoring. De meeste sponsoractiviteiten zijn in
voorgaande jaren ontwikkeld en werden ook in 2016 gecontinueerd.
Organisatie

Periode

Kessels Kramer

2010
heden

Albert
Schweitzer 2015
ziekenhuis
heden

Kon. Utermöhlen

2016

Silvia Agterhof

2007
heden

Activiteit
- Product
ontwikkeling en pr
campagne
- Gastheer voor de
uitreiking van de AS
Prijs –catering,
ondersteuning en
begeleiding
Sponsoring door
volledig belangeloze
inzet

– Vormgeving AS
Magazine en PR
materiaal

Bijdrage
Inzet
medewerkers
90% korting
100% korting

Inzet
organisatie
voor concept
ontwikkeling,
product
lancering en distibutie
Gereduceerd
uurtarief
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IBuro

2011
heden

YouBeDo

2010
heden

- Bouw, hosting,
beheer en
onderhoud website
– Sponsoring via
boekwebwinkel

70% korting
10% van
verkoop NASF

Het Bestuur is alle donateurs, kerkelijke instellingen en bedrijven bijzonder erkentelijk voor de
ruimhartige giften en draagt zorg voor de best mogelijke besteding daarvan.

Samenwerkingspartners
Een aantal samenwerkingen brengt het NASF graag specifiek onder de aandacht.
Albert Schweitzer Ziekenhuis
Het NASF en het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASz) in Dordrecht werken sinds 2013 samen. Het ASz
is sinds 1999 vernoemd naar Albert Schweitzer. Echter tot 2013 leidde zijn naam een sluimerend
bestaan bij het ziekenhuis. In dat jaar startten het NASF en ASz een samenwerking. Het NASF helpt het
ASz de naam van Albert Schweitzer voelbaarder en herkenbaarder te maken binnen het ziekenhuis.
En het ASz helpt het NASF met aandacht en steun bij haar activiteiten. Een echte win-winsituatie.
Een aantal activiteiten is samen verder vormgegeven en zijn nieuwe concepten ontwikkeld die in
2017 gerealiseerd gaan worden. Zo hebben het ziekehuis en het NASF samengewerkt aan het
vormgeven van een permanente Albert Schweitzer tentoonstelling in het ziekenhuis en is er een
salarisdonatie programma ontwikkeld, dat uitgerold wordt in 2017 onder alle medewerkers van het
ziekenhuis.
Project ondersteuning

De verlos- en kraamafdeling, vernoemd naar Rhena, de dochter van Albert Schweitzer, heeft vanaf
november 2015 tijdelijk een kraamkliniek in Oeganda ‘geadopteerd’. Dit was een goedgekeurd NASF
project en is inmiddels succesvol afgerond. Ouders die in het geboortecentrum bevallen/verblijven
werd gevraagd vrijblijvend een kleine donatie te doen door alle gasten een donatie-envelopje uit te
delen met een flyer. Het idee was dat er zo gezamenlijk een bijdrage geleverd wordt aan veilige
kraamzorg op een plek waar alles minder goed geregeld is dan op de afdeling in Dordrecht. Dit project
bleek echter nauwelijks aan te slaan bij medewerkers en cliënten van Rhena. Daarom is besloten
alternatieven te ontwikkelen. Dit is gevonden in een salarisdonatieprogramma voor het ziekenhuis
breed, waarvoor het bestuur van het ziekenhuis groen licht gaf eind 2016.
Albert Schweitzer Prijs 2016
Naast het actief delen van voornamelijk digitale communicatie uitingen op Facebook, LinkedIn en
Twitter, was het ASz wederom gastheer voor de zevende uitreiking van de AS Prijs. Het was een zeer
inspirerende bijeenkomst en uitstekend verzorgd en georganiseerd.
Kessels Kramer
In 2015 ontwikkelde reclame bureau Kessels Kramer een concept voor het NASF, waarmee de
naamsbekendheid van het NASF en haar missie vergroot zouden kunnen worden, nieuwe markten
geopend en nieuwe bronnen van inkomsten gegenereerd. Uit de twee gepresenteerde concepten heeft
het Bestuur van het NASF een keuze gemaakt. Dit concept, hetgeen de lancering van een specifiek
product betreft, is in 2016 verder doorontwikkeld. Zo is bijvoorbeeld de volgende bedrijfspartner
aangetrokken.
Koninklijke Utermöhlen
Kon. Utermöhlen is leverancier van verbandmiddelen voor de professionele en particuliere markt.
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Met hen hebben we belangrijke stappen genomen in het formeren van een win-win samenwerking,
waarbij een door Kessels Kramer ontwikkeld concept voor fondsenwerving op de markt kan worden
gezet. De lancering hiervan is gepland in 2017.

Besteding
Grafiek: Besteding als percentage van totale bestedingen 2016

4%

11%
projectsteun

7%

bewustmaking
fondsenwerving

13%

beleggingen
65%

beheer en administratie
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5. Communicatie
Inleiding

De communicatieactiviteiten van het NASF vallen binnen de doelstelling ‘Bewustwording’. Deze
activiteiten geven bekendheid aan de projectsteun van het NASF, maar laten ook voorbeelden zien
van de praktische toepassing van de geestelijke nalatenschap van Albert Schweitzer in relatie tot
ontwikkelingssamenwerking.
Het genereren van publiciteit vormt een belangrijk onderdeel van het beleid om het NASF onder de
aandacht van het publiek te brengen. Dit gebeurt al jaren op reguliere basis door de uitgave van het AS
Magazine en de e-nieuwsbrief aan onze donateurs.
Met het oog op de snel digitaliserende samenleving kan een uitgave op papier niet veel langer meer
volstaan, dus in de toekomst zal er meer ingezet worden op social media en online communicatie. Het
Bestuur heeft echter besloten ook de huidige manier van schriftelijk communiceren te handhaven.
Het huidige magazine is echter kostbaar en neemt veel tijd om te produceren. Om bovendien actueler
te kunnen zijn, heeft het Bestuur besloten te stoppen met het Magazine, maar daarvoor in de plaats
regelmatig een nieuwsbrief aan onze donateurs te sturen.

Schriftelijke media
Albert Schweitzer Magazine
Het Albert Schweitzer Magazine was ook in 2016 het voornaamste geprinte communicatiemiddel naar
de achterban. Het magazine is in januari 2016 gepubliceerd en verstuurd aan alle donateurs en andere
geïnteresseerden.
NASF staf verzorgt de inhoud van het blad. Dit onder strategische leiding van het bestuurslid
Publiciteit. Silvia Agterhof is al geruime tijd verantwoordelijk voor de vormgeving. Het magazine geeft
aandacht aan de verschillende projecten die het NASF ondersteunt en heeft bijvoorbeeld een
binnenpagina waarin de projecten op een overzichtelijke manier gepresenteerd worden. Ook wordt
aan het gedachtegoed van Albert Schweitzer inhoud gegeven in verschillende artikelen. Verder staan
er eigentijdse artikelen over Afrika en gezondheidszorg in. En vooral worden bevlogen mensen die
een bijdrage leveren aan de verbetering van de situatie van de lokale bevolking aan het woord gelaten.
In november 2016 is een, een beknopte versie van het AS Magazine verstuurd, met als hoofdthema de
Albert Schweitzer Prijs en met aandacht voor de projecten.
Lezersonderzoek
Met het januari nummer van het Albert Schweitzer Magazine in 2016 is een lezersonderzoek
meegestuurd, waarin werd gevraagd hoe het de informatie voorziening van het NASF wordt
gewaardeerd.
De lezers werden vragen voorgelegd als:
 Hoe beoordeelt u de nieuwe opzet van het AS Magazine, waarin we meer de nadruk leggen op
de projecten die wij in Afrika steunen?
 Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan het lezen van het AS Magazine?
 Zou u het magazine digitaal willen ontvangen en lezen?
De uitkomst van het onderzoek was, dat onze lezers de informatie van het NASF zeer waarderen en
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dat deze vooral zo moet blijven. Zij besteden relatief veel tijd aan het lezen van de artikelen. Liefst
blijft een meerderheid van de lezers de informatie per post ontvangen, maar in combinatie met de
digitale nieuwsbrief is ook een mogelijkheid. Het NASF bezorgt daarom in 2017 een viertal
nieuwsbrieven per post bij de achterban, naast minstens evenveel digitale nieuwsbrieven.
Vermelding in gidsen
Het NASF heeft dit jaar ook met bijdrages in verschillende gidsen en magazines gestaan. Dit om
naamsbekendheid te vergroten en potentiële donateurs en erfgenamen te enthousiasmeren.

Digitale media
Website
De NASF website, www.nasf.nl, is in 2016 volledig vernieuwd en ook beter toegankelijk gemaakt voor
tablets en mobiele telefoons. De website wordt bijna wekelijks van updates voorzien.
Digitale nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief is in 2016 tweemaal verschenen. In deze e-nieuwsbrief geeft het NASF
informatie over nieuwe en afgeronde projecten. Ook brengen we evenementen en activiteiten van het
NASF onder de aandacht. De nieuwsbrieven komen tot stand met medewerking van een vrijwilliger.
Bijna 500 belangstellenden ontvangen de nieuwsbrief.

Sociale Media
Het NASF maakt steeds vaker gebruik van de mogelijkheden van de sociale media zoals Facebook,
Twitter en LinkedIn. Vrijwel wekelijks wordt nieuws geplaatst in de vorm van tekst, foto’s en/of
filmmateriaal. Ook rondom campagnes en activiteiten als de Albert Schweitzer Prijs worden
merendeels sociale media ingezet.

Evenementen

Buiten de uitreiking van de Albert Schweitzer Prijs in december, organiseerde het NASF geen eigen
evenementen. Wel nam het NASF geen deel aan evenementen van anderen. Eénmaal werd een
orgelconcert georganiseerd door de Brabantse Orgelfederatie waarbij met medewerking van het
NASF aandacht werd gevraagd voor Albert Schweitzer en zijn rol voor de muziek en in de
maatschappij.
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6.

Organisatie

Het NASF is als stichting in 1976 ontstaan door het samenvoegen van enkele stichtingen in Nederland
die opgericht zijn om het werk van Albert Schweitzer te ondersteunen. Het NASF is een
fondsenwervende stichting, ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer 41244008. Het NASF is aangemerkt als een algemeen nut beogende
instelling (ANBI). Hierdoor zijn schenkingen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Het
NASF is verder in het bezit van het CBF-Erkennings Certificaat voor kleine goede doelen.
Bestuur
Het NASF wordt bestuurd door een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur. Benoeming geschiedt voor
een periode van drie jaar. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na infunctietreding af en kan maximaal
twee maal worden herbenoemd. Het Algemeen Bestuur (AB) bestond in 2016 uit zeven leden. Het AB
vergadert minimaal vier maal per jaar in aanwezigheid van de staf. De voorzitter, penningmeester en
secretaris vormen in de praktijk het Dagelijks Bestuur (DB). Het Bestuur als zodanig is zowel
uitvoerend als toezichthoudend.
Artsen vertegenwoordigd in het bestuur hebben de benodigde medische kennis om de vele
projectsteunaanvragen op het gebied van de gezondheidszorg adequaat te kunnen beoordelen. Verder
is in het bestuur deskundigheid vertegenwoordigd op het gebied van organisatieadvies, media,
financiële - en juridische zaken. Het bestuur laat zich adviseren door een – deels externe –
beleggingscommissie.
De samenstelling van het bestuur in 2016 was als volgt:
 Drs. U.F. (Frans) Hiddema, arts, gepensioneerd bestuursvoorzitter Oogziekenhuis Rotterdam
(voorzitter)
 Mr. B. (Barbara) Voermans, advocaat (secretaris)
 Drs. P.N. (Peter) Lincklaen Arriëns, bedrijfseconoom (penningmeester)
 Drs. A.M.J.H. (Annemieke) Diekman, zelfstandig journalist
 Drs. R.J. (Rob) Drukker, bedrijfskundige
 Drs. L.F. (Liesbeth) Mieras, arts infectieziektebestrijding
 Dr. P.P.A.M. (Pieter) van Thiel, internist-infectioloog
Kantoor en personeel
Het kantoor van het NASF is gehuisvest in het Landelijk Dienstencentrum (LDC) van de Protestantse
Kerken in Nederland (PKN) in Utrecht. Het NASF heeft drie medewerkers parttime in dienst. Solveigh
Balogh de Galantha is als bureau manager (24 uur p.w.) verantwoordelijk voor het dagelijkse
aansturing van de organisatie, beleid, fondsenwerving en communicatie. Het secretariaat wordt
bemand door Martha Roes als secretariaat medewerkster, aangesteld voor 16 uur per week. De
medewerkster projectsteun, Sandra van der Berg, richt zich op de selectie en monitoring van de
projecten (12 uur, met tijdelijke uitbreiding naar 16 uur). Het kantoor is iedere dinsdag en donderdag
bemand en telefonisch bereikbaar.
Financiële administratie
De financiële administratie is uitbesteed aan een derde partij (Motivation Office Support, MOS).
Hierdoor is de corporate governance gewaarborgd, door bijvoorbeeld heldere functie scheiding,
eenduidige vastlegging en periodieke rapportage staat van baten en lasten en balans. Daarnaast zijn
de project verplichtingen en betalingen inzichtelijk. De algehele verantwoording door het bestuur is
hiermee gewaarborgd. Het NASF leeft de corporate governance richtlijnen op deze wijze voldoende
na.
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Vrijwilligers
Het NASF wordt als kleine organisatie die ondersteund wordt door een beperkt aantal vrijwilligers.
Voor ondersteuning en medewerking op het gebied van sociale media & website en het archief waren
in 2016 twee vrijwilligers actief betrokken. Het aantal vrijwilligers is in de loop van de jaren telkens
afgenomen. Het NASF heeft besloten op deze situatie actiever te gaan anticiperen en vrijwilligers te
werven aan de hand van concrete activiteiten. Dit krijgt zijn beslag in 2017.
Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling (CvA) is een paar keer in actie gekomen voor het NASF, met name op
gebied van fondsenwerving en lezingen. In 2016 is het CvA als volgt samengesteld:






Dhr. P.F.C. van der Hoeven, arts (voorzitter)
Dhr. H. Bouma
Prof. Dr. W.B. Drees
Dr. J.C. Terlouw
Drs. R.K. van Warven

“Association Internationale de l’oeuvre du Schweitzer Lambaréné”(AISL)
De Albert Schweitzer organisaties in verschillende landen van Europa zijn verenigd in de “Association
Internationale de l’oeuvre du Schweitzer Lambaréné”(AISL). Het NASF is vertegenwoordigd in het
bestuur van de AISL. In het Noord-Franse Günsbach, in het “Maison Schweitzer”, bevindt zich het
centrale Albert Schweitzer archief. Ook fungeert een deel van het huis als een museum. De
“Presbytère”, het huis waar Schweitzer opgroeide, wordt nu als hotel en conferentiecentrum gebruikt.
Ons lidmaatschap van AISL staat vooral in het teken van onze doelstelling: instandhouding van het
gedachtegoed van Albert Schweitzer. De ALV werd in 2016 niet bezocht.
Lidmaatschappen en netwerken
Sinds enige jaren is het NASF partner van OneWorld, het platform voor de
ontwikkelingssamenwerkingsbranche. Sinds eind 2015 is het NASF officieel lid van branche
organisatie Goede Doelen Nederland. Via beide lidmaatschappen hoopt het NASF als kleine
organisatie deel te kunnen zijn van een grotere overkoepelende brancheorganisatie en daarmee
voordeel te doen met de aanwezige expertise en kennis.

Risico management

In 2016 heeft NASF het risicomanagement geactualiseerd. Het risicomanagement heeft betrekking op:
Financiële en reputatie risico's in relatie tot de besteding van de projectmiddelen. De
gevolgen van risico's op dit gebied kunnen groot zijn. Gedurende 2016 heeft het bestuur aanvullende
maatregelen genomen om de kans dat de risico's zich voordoen nog verder te beperken (zie pagina 8
en 9 voor een nadere toelichting). Het risico wordt hiermee beoordeeld als klein.
De risico's in relatie tot het financieel beheer en de administratie van de middelen van NASF. De
gevolgen van risico's op dit gebied zijn beperkt, omdat deze activiteiten zijn uitbesteed aan een extern
bureau (MOS). Hierdoor is de corporate governance incl. o.a. functiescheiding adequaat geborgd, wat
in een kleine organisatie als NASF anders moeilijker te realiseren zou zijn. De kans dat de risico's zich
voordoen wordt beoordeeld als klein.
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Risico's in relatie tot de IT. De gevolgen van risico's op dit gebied kunnen groot zijn. Bij de huur van
onze accommodatie maakt NASF gebruik van de kantoorautomatisering van PKN (incl.
ondersteuning). De kans dat de risico's zich voordoen wordt hierdoor als klein beoordeeld.
Risico’s in relatie tot het beleggingsbeleid. De gevolgen van risico’s op dit gebied kunnen groot zijn.
Het NASF maakt al jaren gebruik van een Beleggingsadvies Commissie waar naast 2 bestuursleden
(waaronder de penningmeester) 2 onafhankelijke beleggingsspecialisten zitting hebben. Het mandaat
van deze commissie wordt via het door het bestuur goedgekeurde beleggingsstatuut geborgd. In de
bestuursvergaderingen wordt over voortgang gerapporteerd. De kans dat de risico's zich voordoen
wordt daarom beoordeeld als klein.
Risico's in relatie tot de fondsenwerving doelstellingen. De gevolgen van risico's op dit gebied zijn
beperkt. Door binnen de bestuursvergaderingen duidelijke haalbare afspraken te maken bij de
begroting en adequate monitoring gedurende het jaar beoordelen wij de kans dat de risico's zich
voordoen als klein.
Risico's in relatie tot overbesteding van de beschikbare budgetten. De gevolgen van risico's op dit
gebied zijn beperkt. Voortgang van alle activiteiten wordt elk kwartaal besproken in de
bestuursvergadering samen met de staf. Als kosten tegenvallen en/of opbrengsten achter gaan lopen
kan er gedurende het jaar hierdoor tijdig bijgestuurd worden. De kans dat de risico's zich voordoen
wordt daarom beoordeeld als klein.
Het bestuur heeft het geactualiseerde risicobeleid beoordeeld en vastgesteld dat er voor
de onderkende risico's voldoende mitigerende maatregelen genomen zijn.
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7. Financieel verslag
Voor een gedetailleerde financiële verslaglegging over 2016 wordt verwezen naar de Jaarrekening.
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Toelichting op negatief resultaat in 2016
De legaten en nalatenschappen verkregen in 2014 (ruim € 400.000), zijn door het bestuur in 2015 en
in 2016 voor een groot deel besteed aan het extra steunen van projecten waarbij is ingeteerd op het
eigen vermogen. De aangekondigde nieuwe wervingsactiviteiten zijn in 2016 voortgezet, welke naar
verwachting de inkomsten uit donaties en legaten in de komende jaren gestaag zullen verhogen. Het
doel is nog een paar jaar bewust interen op het eind 2014 sterk gegroeide vermogen.
Met dit bewust interen op het eigen vermogen door investeringen in projectondersteuning,
fondsenwerving en communicatie, blijven de kosten van fondsenwerving ten opzichte van baten van
fondsenwerving met 16,9 % ruim binnen de grens van 25% die voorheen door het CBF als criterium
werd gesteld. Het CBF criterium is in 2016 door nieuwe spelregels vervangen en het hanteren van
deze norm staat ter discussie. Hoogstwaarschijnlijk wordt de CBF-norm vervangen voor een betere
maatstaf vanuit toezichthouders en de branche zelf. Vanaf 2017 zal volgens de nieuwe richtlijnen
gerapporteerd en beoordeeld worden. In 2016 mocht het NASF het vervangende
Erkenningscertificaat van het CBF in ontvangst nemen.
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Bijlage 1: Overzicht (neven)functies NASF bestuur
Drs. U.F. (Frans) Hiddema
 Gepensioneerd bestuursvoorzitter, Oogziekenhuis Rotterdam
 Bestuurslid zorgpower, VNO NCW
 Bestuurslid, Antonius Deusing - alumnivereniging medische faculteit RU Groningen.
Mr. B. (Barbara) Voermans
 Advocaat, Van Doorne N.V.
 Voorzitter Raad van Toezicht, Stichting Amos
 Voorzitter medezeggenschapsraad, 10e Montessorischool De Meidoorn
 Voorzitter bestuur, Stichting TSA De Meidoorn
 Voorzitter bestuur, Stichting Nieuwe Helden
Drs. P.N. (Peter) Lincklaen Arriëns
 Ondernemers coach, Stichting de Consularis
 Partner, International Business Coaches
 Business coach, Space Business Incubation Centre Noordwijk
 Tijdelijk bestuurder Ondernemingskamer
 Tijdelijk bestuurder Caparis NV
Drs. A. (Annemieke) Diekman
 Partner, Taaltantes
 Zelfstandig journalist/eindredacteur
Drs. R.J. (Rob) Drukker
 Ondernemerscoach
 Voorzitter Stichting de Consularis
 Ambassadeur van het Statenjacht ‘De Utrecht’
 Voorzitter ‘Tafel van Amerpoort’, resp. Deelverwantenraad ‘Amerpoort’
Drs. L.F. (Liesbeth) Mieras
 Technical consultant, Nederlandse Leprastichting
Dr. P.P.A.M. (Pieter) van Thiel
 Consulent, Centrum voor Tropische Geneeskunde en Reizigersgeneeskunde, Divisie Infectieziekten, Afdeling
Inwendige geneeskunde, AMC, UvA
 Tutor geneeskunde-studenten, Fac. Geneeskunde/AMC/UvA
 Internist, Executive Health management (EHM)
 Docent, diverse ''postgraduate courses'' (NSPOH, SCEM, KIT, etc.)
 Gastconsulent en –docent, Department of Medicine, College of Medicine, Univ. of Malawi, Blantyre, Malawi
 Voorzitter, Kwaliteitsconcilium LCR (Landelijk Coordinatiecentrum Reizigersadvisering)
 Lid ''KleineWerkgroep'' (reizigersvaccinaties), LCR
 Voorzitter, Concilium Opleiding Tropische Gezondheidszorg (COTG), Ned Ver Trop Geneesk en Int
Gezondheidszorg (NVTG)
 Secretaris, Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT), NVTG
 Lid adviescommissie NTC (Ned. Tropencursus) , KIT
 Bestuurslid, VIZ (Ver voor Infectieziekten)
 Voorzitter Werkgroep Tropische Geneeskunde, NVTG
 Voormalig secretaris, SANO (Stichting Artsen Terug naar Ontwikkelingslanden)
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Deel II
Jaarrekening 2016
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ALGEMENE TOELICHTING
Algemene toelichting op het financieel verslag en de gehanteerde waarderings-grondslagen.
Algemene toelichting
De balans en het overzicht van baten en lasten van de stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds is
qua indeling opgesteld in overeenstemming met de "Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving, richtlijn 650. Op de afzonderlijke balansposten en
op die van de baten en lasten is –waar nuttig- een toelichting vermeld.
Waarderingsgrondslagen
BELEGGINGEN
De beleggingen zijn gewaardeerd tegen marktwaarde. De hieruit resulterende koerswinsten en –
verliezen worden ten gunste resp. ten laste gebracht van het resultaat.
BEDRIJFSMIDDELEN
Grondslag van de waardering is de aanschafwaarde. Tenzij anders is aangegeven, worden de middelen
in vijf jaar lineair ten laste van het resultaat afgeschreven.
BEDRIJFSVOORRADEN
Het betreft eventuele voorraad van kantoorartikelen, zoals papier, enveloppen e.d. Afschrijving heeft
plaats in relatie tot de normale geschatte verbruiksperiode.
VOORRAAD MATERIAAL BESCHIKBAAR VOOR DE DOELSTELLINGEN
Het betreft eventuele voorraad van brochures, C.D.'s e.a. Waardering heeft plaats op basis van de
aanschaf- (aanmaak)waarde. Afschrijving geschiedt overeenkomstig het tempo van de verkoop, met een
maximum van drie jaar.
VOORZIENINGEN
Pensioenregelingen personeel
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de Staat van Baten en Lasten
verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het
meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het
fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Indien er, naast de verplichting
voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde
pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de
contante waarde.
OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen, schulden e.a. worden opgenomen tegen de nominale (geld)waarde.
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
LEGATEN/NALATENSCHAPPEN
Legaten en nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
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Balans per 31 december 2016
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Staat van Baten en Lasten 2016
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Staat van herkomst en besteding van middelen
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Verdeling totale lasten naar bestemming
De kosten van personeel en huisvesting zijn verdeeld over de twee doelstellingen (Bewustwording 30%,
Ondersteuning 40%), Eigen Fondsenwerving (15%) en Beheer en Administratie (15%). Deze verdeling,
gebaseerd op een schatting van de gemiddelde tijdsbesteding van het personeel, wordt vanaf 2015
toegepast.
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De totale personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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Toelichting jaarrekening 2016
A. Toelichting op de balans
1. Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit een beleggingsportefeuille, die duurzaam dienstbaar is aan de
activiteiten van het NASF. De beleggingen worden sinds 2001 gewaardeerd tegen de marktwaarde.
Verschillen tussen deze waarde op 31 december van het boekjaar en de aankoopwaarde ten tijde van
de verwerving worden ten bate of ten laste van het resultaat gebracht.
In 2005 heeft het bestuur een lange termijn doelallocatie over de verschillende beleggingscategorieën
(‘asset-mix’) vastgesteld. De feitelijke verdeling kan binnen bepaalde bandbreedtes hieromheen
fluctueren. Bij de vaststelling van de gewenste lange termijn asset-mix is gezocht naar een balans
tussen enerzijds de wens om een zo hoog mogelijk rendement te maken (de bron voor jaarlijkse
projectsteun), en anderzijds de wens om de risico’s van het beleggingsbeleid te beperken (en
zodoende de continuïteit van het fonds te waarborgen).
Ultimo 2016 was 72% (2015: 87%) van de aandelenportefeuille volgens zogenaamde ‘duurzame
criteria’ belegd. Daarmee is het streven ruimschoots gerealiseerd om dit percentage minimaal 33% te
laten zijn. Daarnaast is sinds 2015 een gedeelte van de liquide middelen bij een ‘duurzame’ instelling
ondergebracht (ASN bank). In totaal voldoet 51% (2015: 60%) van de hele beleggingsportefeuille aan
‘duurzame criteria’. Het verschil in percentage aandelenportefeuille volgens zogenaamde ‘duurzame
criteria’ 2015 ten opzichte van 2016 wordt nog nader uitgelegd.
Sinds 2013 is een beleggingscommissie ingesteld met twee vrijwillige professionals en twee
bestuursleden (waaronder de penningmeester). De portefeuille wordt doorgenomen en zo nodig
aangepast. Beleggingstransacties worden in opdracht van de penningmeester uitgevoerd. In elke
bestuursvergadering wordt verslag gedaan van de ontwikkeling in het vermogen, de feitelijke assetmix en de uitgevoerde transacties.
De asset-mix eind 2016 zag er als volgt uit:

Op basis van de vastgestelde asset-mix en historische rendementen mag op langere termijn een
gemiddeld rendement van circa 5 % worden verwacht. Het bestuur heeft besloten dit percentage als
uitgangspunt te nemen voor de vaststelling van het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor besteding
aan de doelstellingen. Als het feitelijk rendement in enig jaar hoger uitvalt dan 5 % (zoals van 2012
t/m 2014), dan wordt dit aan de reserves toegevoegd als buffer voor de jaren dat het rendement lager
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uitvalt. In jaren waarin het feitelijk rendement lager uitvalt dan 5 % (zoals in 2011 en 2016) wordt
aan de beleggingsportefeuille onttrokken. Op deze wijze wordt een zekere continuïteit bewerkstelligd
in het jaarlijkse budget voor projectsteun.
Gegeven de lage rentestanden zijn de rendementsverwachtingen voor obligaties laag. Hoewel de
spaarrentes ook omlaag gaan, levert sparen op dit moment een vergelijkbaar direct rendement, met
minder risico op waardeverlies. Besloten wordt om vooralsnog de allocaties naar obligaties en
liquiditeit samen te voegen en het minimum percentage voor deze categoriën samen op 45% te
bepalen.
2. Vorderingen
Het bedrag van de vorderingen en vooruitbetaalde kosten bestaat uit:

3. Liquide middelen
De aanwezige geldmiddelen werden als volgt aangehouden:
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4. Reserves en fondsen
De Reserves en Fondsen zijn op grond van de mate van besteedbaarheid uitgesplitst in een aantal
bestanddelen. Het verloop kan als volgt worden weergegeven:

De continuïteitsreserve is vrij beschikbaar voor besteding aan de doelstellingen. Deze reserve in lijn
met voorgaande jaren vastgesteld op basis van de salarispost ad. € 108.000 en 2 jaar huur ad.
€ 24.000. Hiermee blijft het NASF binnen de door Goede Doelen Nederland gestelde norm van maximaal
1,5 keer de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie (€ 134.000).
(Euro)
Continuïteitsreserve per 11Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve per
31-12-

2016

2015

132.000

132.000

132.000

132.000

5. Schulden

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het NASF huurt kantoorruimte in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerken in
Nederland. Het huidige huurcontract loopt tot en met december 2019. De jaarlijkse huurlasten
bedragen circa € 13.000 per jaar.
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B. Toelichting op de staat van baten en lasten
6. Baten uit eigen fondsenwerving
Het betreft het totaal van donaties, giften, opbrengsten van mailingacties en van tijdens kerkdiensten of
bij andere gelegenheden gehouden collectes. De bedragen worden geboekt in het jaar waarin zij worden
ontvangen.
De op deze wijze ontvangen gelden bedroegen € 45.296 (2015: € 49.408). Deze geringe daling werd
aangevuld met een groot bedrag aan nalatenschappen/legaten (zie paragraaf 10).

In 2016 werden 472 individuele giften en donaties gedaan (dus niet per persoon: een persoon kan
meerdere donaties doen). Gemiddeld werd er ruim € 96 gestort.
7. Baten uit legaten en schenkingen
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8. Baten uit beleggingen- beleggingsportefeuille
Het NASF houdt haar middelen voor een groot deel aan in de vorm van beleggingen. Het resultaat op
deze beleggingen vertoont de laatste jaren een positief beeld. In 2016 brachten de beleggingen wel
minder op dan in eerdere jaren, conform de beursontwikkelingen.

9. Kosten doelstelling ‘bewustmaking’
De directe kosten die samenhangen met de doelstelling ‘bewustmaking’ zijn in 2016 gedaald ten
opzichte van 2015. De kosten van eigen activiteiten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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10. Kosten doelstelling ondersteuning
Voor een toelichting op de ondersteunde projecten wordt verwezen naar de verantwoording aan het
begin van dit verslag. Bij alle financiële ondersteuning wordt een ontvangstbevestiging gevraagd van het
gestorte bedrag en een verslag van de activiteiten. Via het Albert Schweitzer Magazine worden
donateurs over deze activiteiten geïnformeerd.
In 2016 werden 31 nieuwe projecten gesteund voor een totaalbedrag van € 148.934 (2015:
€ 155.510). Deze besteding is in lijn met de verwachting. Begroot was een bedrag van 150.000 euro.
De kosten doelstelling projectsteun bedroegen in 2016 € 50.435 (2015: € 45.541). Naast 40% van de
personeels- en huisvestingskosten betreft het hier ook bankkosten en lokale reiskosten die gemaakt
worden voor het vooral vooraf bezoeken van projecten door vrijwilligers.
11. Beheer en administratie
De kosten voor Beheer en Administratie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Toelichting
De daling in kantoor en secretariaatskosten over 2016 wordt voornamelijk veroorzaakt door in 2015
additionele kosten door verbeteringen aan de website (+ € 3.500) en wijziging van het lidmaatschap
van Goede Doelen Nederland (voorheen VFI) van aspirant naar volledig lid (+ € 3.300).
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C. Verschillen analyse begroting 2016 versus realisatie
Het verschil tussen begroting 2016 en werkelijk behaalde resultaten ziet er als volgt uit:

Giften/donaties
De in 2016 ontvangen giften en donaties bedroegen minder dan aanvankelijk begroot. De ingezette
plannen voor o.a. verjonging van het donateurs bestand vergt meer tijd. De eerste resultaten zijn wel
bemoedigend.
Baten uit legaten en schenkingen
In totaal zijn er in 2016 3 legaten ontvangen voor in totaal € 144. 221. In de begroting wordt hier
nooit rekening mee gehouden.
Baten beleggingsportefeuille
Zoals toegelicht in het verslag houdt de begroting rekening met een rendement van 4% op het belegd
vermogen. In 2016 was sprake van tegenvallende beurzen en daardoor resulteerde een lager
rendement dan aanvankelijk begroot (€ 67.708 tov € 98.000).
Aanwending doelstelling ondersteuning
Er is voor een iets hoger bedrag aan projecten goedgekeurd in 2016 dan begroot (€ 148.934 tov
€ 150.000).
Kosten beleggingen
Door lagere opbrengsten uit beleggingen vallen de kosten van beleggingen per saldo iets lager uit.
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Voorstel voor resultaatsbestemming
Voorgesteld wordt om het saldo baten en lasten in 2016 als volgt te bestemmen:

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die een materiële invloed hebben op de jaarrekening.
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Vaststelling jaarrekening
Deze jaarrekening is door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld;

Drs. U.F. (Frans) Hiddema

Mr. B. (Barbara) Voermans

Drs. P.N. (Peter) Lincklaen Arriëns

Drs. A.M.J.H. (Annemieke) Diekman

Drs. L.F. (Liesbeth) Mieras

Drs. R.J. (Rob) Drukker

Dr. P.P.A.M. (Pieter) van Thiel
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Begroting 2016
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Toelichting op verwacht negatief resultaat in 2017
Het bestuur kiest er in 2017, net als in 2016, bewust voor om de sterke stijging van het vermogen van
eind 2014 door de ontvangen legaten in te zetten voor extra activiteiten. Hierdoor zal het vermogen
naar verwachting dit jaar met ca. € 132.000 verder afnemen.
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1. BATEN UIT EIGEN FONDSEN WERVING
De geplande wervingsactiviteiten zijn hierin opgenomen.
2. BATEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE
Conform het beleid wordt uitgegaan van een gemiddeld rendement van 3 % op de
beleggingsportefeuille.
3. DOELSTELLING BEWUSTMAKING
In 2017 worden geen wijzigingen verwacht.
4. DOELSTELLING ONDERSTEUNING
Er wordt een gelijk niveau in goed te keuren projecten verwacht als gerealiseerd in 2016.
5. KOSTEN FONDSENWERVING EN BEHEER & ADMINISTRATIE
Door een verhoogde inspanning aan fondsenwervende activiteiten zullen deze kosten licht stijgen.

Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) – Jaarrekening 2016
56

Beleggingen per 31 december
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Controle verklaring

Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) – Jaarrekening 2016
58

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Nederlands Albert Schweitzer Fonds
Alphen
aan den Rijn, 04-01-2016
Postbus
8568
3503
RN UTRECHT
Kenmerk:
Fake tekst

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Geachte heer/mevouw,

Aan: het bestuur van Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds
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Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds te Utrecht gecontroleerd.
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:



het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van
onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

Correspondentie
Postbus 2150
2400 CD
Alphen aan den Rijn

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl
www.withaccountants.nl
@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62
KvK 28112484

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

-2-

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met
de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge
mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang
van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 29 mei 2017.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Bijlage.
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 van Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening
vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:










het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van
de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing.

