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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF). Het
geeft naast de uitgebreide financiële verantwoording een helder en uitgebreid overzicht van
alle ontwikkelingen die het NASF ook gedurende dit verslagjaar heeft doorgemaakt. Met name
noem ik de publiciteitscampagne in nauwe samenwerking met het gerenommeerde
reclamebureau KesselsKramer. We zijn trots op de twee pagina’s grote advertentie in het
NRC/Handelsblad ter gelegenheid van hun NRC-Charity award, waarbij het NASF bij de zes
beste inzendingen behoorde. De verschillende billboards, posters en bioscoopreclame waren
mede onderdeel van deze campagne die gericht was op het vergroten van de
naamsbekendheid van het NASF in Nederland.
Het NASF verheugt zich in een gestage stijging van de donaties (in 2011: € 90.624) in
vergelijking met de afgelopen jaren. Het toont ons dat we op de goede weg zijn en geleidelijk
aan een stevige plaats verwerven op de “goede doelen markt”. ICCO/Impulsis besloot haar
jaarlijkse subsidie van € 50.000 te beëindigen hetgeen een extra stimulans was om op andere
wijze aanvullende fondsen te werven. Pro bono aangeboden steun van een groeiend aantal
firma’s en bedrijven is reden tot grote dankbaarheid. Dankzij deze sponsoren konden
verscheidene belangrijke activiteiten gerealiseerd worden. Graag noem ik dan ook:
KesselsKramer, iBuro, SUM= printmanagement, Hillenaar en Adri Ulfman 12snap.
De belangrijkste doelstelling van het NASF blijft het met een startsubsidie ondersteunen van
kleinschalige, lokale initiatieven op het gebied van gezondheidszorg in Sub-Sahara Afrika. Ook
dit jaar mocht het NASF een flink aantal projecten ondersteunen: voor een totaal van
€ 118.832 werden 30 projecten ondersteund. Alle ondersteunde projecten werden vermeld
op de website. Om de doelmatigheid van ons projectenbeleid te verbeteren werd verder
gewerkt aan een verbetering van het selectie- en monitoringproces. Zo is een begin gemaakt
met het opzetten van een netwerk van lokale contactpersonen die op ons verzoek organisaties
kunnen bezoeken, die bij het NASF een aanvraag hebben ingediend. Zo krijgen we ter plaatse
een indruk van de aard van de aanvraag en van de mensen erachter. Wij hebben deze stap
ingevoerd omdat enkele projectaanvragen, na een gelegenheidsbezoek van een van onze
vrijwilligers, onbetrouwbaar bleken. Ook zullen deze contactpersonen in de loop van een
project een evaluatief bezoek kunnen brengen om de voortgang en realisatie in kaart te
brengen. Op die manier hoopt het bestuur op een duidelijke en transparante wijze
verantwoording af te kunnen leggen aan allen die een financiële bijdrage aan ons projectenwerk hebben gegeven.
Dankzij de inzet van bestuur en staf en de vele vrijwilligers kijken we met dankbaarheid terug
op een goed jaar en zien wij vol vertrouwen het komende jaar 2012 tegemoet. Tenslotte dank
ik de vele goede gevers die op diverse manieren geld bijeenbrachten en doneerden aan het
NASF en daarmee ons werk mogelijk maakten. Het is dankzij hen dat we ook in 2011 velen in
Afrika een nieuw perspectief op ontwikkeling konden bieden!

P.F.C. van der Hoeven
Voorzitter Nederlands Albert Schweitzer Fonds
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1

Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) – visie, missie en doelstellingen

Gedurende het jaar 2011 heeft het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) met succes de
in 2009 ingeslagen koers op het gebied van projectsteunbeleid kunnen voortzetten. In 2010
bleek reeds dat de groei van het aantal en de kwaliteit van de gesteunde projecten en de
donateurinkomsten waren toegenomen. In het jaar 2011 is deze toename gecontinueerd, en
dit betekent een bevestiging van de gekozen beleidsfocus. Uit de groei van het aantal
donateurs en betrokken sponsoren blijkt dat de unieke manier van projectsteun, namelijk die
van een startsubsidie of microgift aan beginnende lokale initiatieven in Afrika, wordt
gewaardeerd en aangemoedigd. Het NASF voelt zich daardoor gesterkt in haar beleidskeuzen
en activiteiten.

1.1

De visie en missie van het NASF

De diversiteit van de gesteunde projecten in Afrika en de activiteiten, zoals de Albert
Schweitzer Prijs, illustreren de bredere visie en missie die het NASF hanteert in haar beleid en
in de uitvoering hiervan.
Visie
Het NASF opereert vanuit de visie dat zij zich wil inzetten voor een rechtvaardige wereld
zonder armoede. Een wereld die gekenmerkt wordt door respect voor al het leven,
solidariteit, vrijheid en duurzaamheid. Het tijdloze gedachtegoed en de ethiek van Albert
Schweitzer is hierbij richtlijn en bron van inspiratie, samengevat in het motto: Eerbied voor
het Leven.
Missie
Uit de bovenstaande visie volgt de missie dat het NASF haar middelen en menskracht
aanwendt voor ondersteuning van personen, groepen en instellingen, die zich met respect
voor al wat leeft inzetten voor een vreedzaam, leefbaar en menswaardig bestaan van zichzelf
en hun medemens. Dit doet het fonds, geïnspireerd door de ethiek van Schweitzer, door steun
aan ontwikkelingsprojecten te bieden in Sub-Sahara Afrika.
Onderscheidend
Het NASF probeert zich te onderscheiden binnen de ontwikkelingsbranche door bij haar
projectkeuze steun te bieden aan beginnende projecten en initiatieven en door deze projecten
op weg te helpen naar een volwaardig bestaan. Concreet betekent dit dat het NASF
startsubsidies verstrekt, door middel van directe microgiften, aan kleinschalige, lokale
gezondheidszorgprojecten in Afrika. Deze initiële financiële steun is vooral gericht op de
ontwikkeling van effectieve, duurzame en toegankelijke gezondheidszorg of direct hieraan
gerelateerde activiteiten. Het NASF doet dit op basis van de levensvisie van Albert Schweitzer:
Eerbied voor het leven, waarin respect voor alles wat leeft centraal staat.
5

1.2

Doelstellingen

De statutair vastgelegde doelstelling van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds luidt: de
bundeling van alle activiteiten in Nederland van zowel geestelijke als van materiële aard die
betrekking hebben op de geestelijke nalatenschap van Albert Schweitzer, in het bijzonder
betreffende de door hem ontwikkelde ethiek van "eerbied voor het leven"; deze zo groot
mogelijke bekendheid te geven en de praktische toepassing daarvan te bevorderen door steun
te verlenen aan het hospitaal in Lambaréné en/of aan daarmede vergelijkbare instellingen en
aan personen, groepen of instellingen die in woord en/of daad gestalte geven aan deze ethiek
of aan een of meer andere facetten van zijn geestelijke nalatenschap.
Gebaseerd op haar visie en missie richt het NASF zich op twee strategische doelstellingen:
1) kleinschalige, lokale en directe steun voor duurzame ontwikkeling van particuliere
initiatieven
2) verbreding en verdieping van het draagvlak voor het gedachtegoed van Albert
Schweitzer binnen Nederland, in het bijzonder in relatie tot ontwikkelingssamenwerking.
De strategische doelstellingen kunnen niet apart van elkaar worden gezien. Zo heeft een
succesvolle uitvoering van projecten een positief effect op de verbreding en verdieping van
het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Dit kan vervolgens weer bijdragen aan
toenemende steun voor de particuliere initiatieven en projecten. De kracht van het NASF ligt
dan ook bij het in samenhang uitdragen en uitvoeren van beide strategische doelstellingen.
Doelstellingen 2011
Voor het jaar 2011 heeft het NASF tijdens haar bestuursvergadering een aantal specifieke
doelstellingen gesteld, die voortvloeiden uit de activiteiten in voorgaande jaren.
Deze doelstellingen zijn:
• Professionalisering selectie, monitoring en evaluatie van projectenbeleid
• Bevorderen van een bredere naamsbekendheid
• Organiseren van de tweede editie van de Albert Schweitzer Prijs
• Intensiveren en diversifiëren van de fondsenwerving
• Verbeteren en uitbreiden van de informatievoorziening.
De uitwerking, realisatie en conclusies worden beschreven in hoofdstukken 2 t/m 6.

1.3

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
bestuursverslag is de verantwoordingsverklaring integraal opgenomen.
Besturen en toezicht houden
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 bestuur bestond eind 2011 uit acht
6

leden.
De voorzitter, penningmeester, secretaris en secundus vormen het Dagelijks Bestuur (DB).
Ter ondersteuning heeft het NASF een secretarieel medewerkster en een projectmanager in
dienst. Beide medewerkers rapporteren aan het DB. Het bestuur vergadert minimaal vier
maal per jaar in aanwezigheid van de staf.
Vier NASF bestuursleden zijn (para-)medisch geschoold en hebben jarenlang in
ontwikkelingslanden gewerkt. Twee van hen zijn nog actief als Public Health consultant en
betrokken bij veel activiteiten op het gebied van de internationale gezondheidszorg. Daardoor
beschikt het bestuur van het NASF over de nodige “know-how”, noodzakelijk om de vele
aanvragen voldoende op hun kwaliteit en noodzaak te kunnen beoordelen. Daarnaast zijn een
jurist, een organisatieadviseur/trainer/coach, een media- en marketingexpert en een
financieel en beleggingsdeskundige lid van het bestuur. De door het bestuur aangestelde
gecertificeerde registeraccountant controleert jaarlijks de administratieve organisatie, interne
controleprocedures en de jaarrekening.
De activiteiten en financiën worden door het bestuur per kwartaal aan de hand van
rapportages door het dagelijks bestuur en de staf besproken en getoetst aan het Strategisch
Beleidsplan en het Marketingcommunicatieplan.

Optimale besteding van middelen
Door het vaststellen van een meerjarenbegroting en de daaruit voortvloeiende
jaarbegrotingen geeft het bestuur richting aan de doelstellingen van het NASF.
Bestedingen door penningmeester
Besteding van middelen vindt plaats in overeenstemming met de begroting. Betalingen
worden uitsluitend door de penningmeester gedaan, waarbij voor betalingen zonder expliciet
bestuursbesluit een maximum van € 3.500 wordt gehanteerd. Het gaat hierbij vooral om de
maandelijkse huurnota, salarissen en overige uitvoeringskosten. Alle andere bestedingen
worden gedekt door een bestuursbesluit.
Bestedingen aan Projectsteun
Op jaarbasis zijn er vier momenten waarop subsidieaanvragen door het bestuur worden
besproken aan de hand van een aantal toetsingscriteria. Teneinde projectaanvragen te
beoordelen en op te volgen is een protocol opgesteld, welke door de aanvrager via de website
kan worden gedownload. Hierin wordt duidelijk aangegeven wat het NASF verwacht en
vereist met betrekking tot zowel de aanvraag zelf als de inhoudelijke en financiële rapportage.
Op basis van dit projectvoorstel en de uitkomsten van eventuele projectbezoeken door lokale
contactpersonen wordt door het bestuur besloten of de aanvraag wordt gehonoreerd. Op
www.nasf.nl staat een overzicht van de toetsingscriteria en subsidievoorwaarden.
NASF streeft ernaar het rendement van onze projectsteun te maximaliseren door:
- een zorgvuldig selectieproces op basis van vastgestelde criteria, bestuursexpertise en
discussie
- het zo mogelijk natrekken van referenties
- een mogelijk bezoek van een lokaal contactpersoon aan het project tijdens het
selectieproces
- het evalueren en beoordelen van de inhoudelijke en financiële rapportages
7

-

een mogelijk bezoek van een lokaal contactpersoon aan het project tijdens het
evaluatieproces.

Bestedingen met het vermogen
Het NASF heeft door de jaren heen een bescheiden vermogen opgebouwd, Jaarlijks wordt 6%
vanuit deze ‘reserve als bron van inkomsten’ (ook wel ‘de beleggingsportefeuille’ genoemd)
beschikbaar gesteld voor de uitgaven, onafhankelijk van de feitelijk gerealiseerde
beleggingsresultaten. Dit geeft een stabiliteit in de beschikbare middelen. Daar de portefeuille
op marktwaarde wordt gewaardeerd, zullen niet-gerealiseerde beleggingsresultaten van
invloed zijn op de omvang van deze reserve. Indien de ontvangsten uit nalatenschappen /
legaten meer bedragen dan € 50.000 wordt 2/3 van het meerdere toegevoegd aan de ‘reserve
als bron van inkomsten’. Tot dat bedrag komen de via nalatenschappen en legaten ontvangen
middelen direct ter beschikking voor de doelstellingen. In jaren met grote inkomsten wordt
een ‘continuïteitsreserve’ gevormd. Doelstelling is deze reserve in de daaropvolgende jaren
tot nul te reduceren. Gemiddeld werd over de afgelopen 5 jaar bijna 81% van de totale
uitgaven rechtstreeks besteed aan de doelstellingen.
Bestedingen aan fondsenwerving
Het percentage kosten van fondsenwerving uitgedrukt in de baten uit fondsenwerving was de
afgelopen 3 jaar 11,6%, hetgeen ruim onder de door het CBF gehanteerde norm van 25% is.
Het gaat hierbij om 25% van de personeels- en huisvestingskosten en de kosten van het CBF
keurmerk zelf.

Optimale relatie met belanghebbenden
Het NASF kent een kleine 500 betalende donateurs. Daarnaast slagen we er in toenemende
mate in om vrijwilligers en/of stagiaires aan te trekken om de staf en het bestuur te
ondersteunen in deelaspecten van de organisatie.
Naast het bestuur waren er in 2011 meer dan 13 vrijwilligers betrokken bij het NASF. Het
samenstellen en produceren van het Albert Schweitzer Magazine, de organisatie van de Albert
Schweitzer Prijs, de webredactie, het vertalen van documenten, de projectsteun, het op orde
brengen van het archief, de nieuwsbrief en sociale media; al deze activiteiten waren niet
mogelijk geweest zonder de enthousiaste en gedreven inzet van deze vrijwilligers.
Het NASF acht het zeer belangrijk om draagvlak en bewustwording te creëren voor haar
activiteiten en uitgangspunten. Zij doet dit door middel van het Albert Schweitzer Magazine,
de website (www.nasf.nl), de digitale nieuwsbrief, sociale media, publicaties, de deelname aan
publieksevenementen en diverse Albert Schweitzer lezingen en workshops.
Het NASF is aangesloten bij de in Frankrijk zetelende Association Internationale de l’Oeuvre du
Docteur Schweitzer de Lambaréné (AISL), maar is daar verder geheel onafhankelijk van. Één
bestuurslid neemt deel aan de jaarvergadering van het AISL in Günsbach. Het bestuur
onderhoudt contacten met andere Albert Schweitzer verenigingen, o.a. in het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten, en zal samen met hen de discussies binnen het AISL over
het te voeren beleid continueren.
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Directe en lokale steun voor de
duurzame ontwikkeling van
kleinschalige, startende en particuliere
initiatieven en projecten op het gebied
van gezondheidszorg in Sub-Sahara
Afrika.

2

Projectsteun

Onder de eerste doelstelling (paragraaf 1.2) van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds valt
de directe projectsteun aan kleinschalige, lokale initiatieven met een startsubsidie. In 2011 is
de in 2009 en 2010 aangebrachte focus binnen het projectsteunbeleid verder uitgevoerd.
Tevens is een start gemaakt met het ontwikkelen en inzetten van een netwerk van lokale
contactpersonen die projecten zowel in de selectiefase als de evaluatiefase kunnen bezoeken.
Op deze manier wil het NASF het selectie-, monitoring- en evaluatieproces verbeteren en
efficiënter maken.

2.1

Het beleid achter de NASF projectsteun

Het NASF wil mensen ondersteunen die blijk geven zich te willen inspannen om
veranderingen teweeg te brengen door zèlf de handen uit de mouwen te steken en zèlf
initiatieven te ontwikkelen, maar die dat niet kunnen door het ontbreken van financiële
middelen. Het NASF levert in deze belangrijke aanloopfase, door middel van een kleine
startsubsidie, stimuleringsbijdrage of microgift, een essentiële bijdrage: hoop, bemoediging en
een uitweg te bieden uit de spiraal van armoede.
De specifieke doelstelling projectsteun luidt:
“Directe en lokale steun voor de duurzame ontwikkeling van kleinschalige, startende en
particuliere initiatieven en projecten op het gebied van gezondheidszorg in Sub-Sahara
Afrika”.
Microgift
Het NASF helpt lokale ontwikkelingsinitiatieven met een microgift of een
startsubsidie. Zo helpt het NASF op
jaarbasis zo’n 25 projecten met een
gemiddeld bedrag van € 5.000. Het NASF
heeft rechtstreeks contact met deze
projecten, zodat de subsidies op de juiste
plek terechtkomen.

duurzaamheid en zelfredzaamheid. Ze
worden door de lokale bevolking opgezet en
uitgevoerd. Daarom hebben de projecten
een grote kans van slagen. Ze worden
immers naar eigen behoefte en binnen de
eigen context uitgevoerd.
Startfase
Het opstarten van kleinschalige en lokale
projecten in Afrika is vaak het moeilijkst. De
lokale initiatiefnemers beschikken vaak niet
over de benodigde lokale (financiële)
middelen. Hierdoor maken zij bij grote
ontwikkelingsdonoren (nog) geen kans.
Dankzij de startsubsidie van het NASF
kunnen zij hun project toch beginnen.

Kleinschalig en lokaal
In ontwikkelingslanden zijn er talrijke
mensen die zelf het heft in handen nemen in
de strijd tegen armoede. Deze lokale
initiatieven komen voort uit lokale
behoeften en met respect voor de eigen
leefomgeving. De projecten streven naar
9

Duurzame projectsteun
Gerichte en directe steun aan potentieel
hoopvolle
en
perspectief
biedende
activiteiten, door de mensen zelf opgezet en
gedragen, op lokaal niveau hebben wel
degelijk een duurzaam effect. Het is
gebleken dat meerdere projecten die een
startsubsidie hebben ontvangen, in een
later stadium in staat bleken zich duurzaam
te ontwikkelen onder meer door lokaal
fondsen te genereren en/of bij grotere
donororganisaties aan te kunnen kloppen.
De “spin-off” van de NASF bijdrage op
langere termijn bleek in die gevallen
substantieel te zijn.

NASF een startpunt creëren voor duurzame
ontwikkeling en economische zelfredzaamheid.
Uiteraard was het de gezondheidszorg
waarmee Albert Schweitzer in Lambaréné
(Gabon) zijn bijdrage wilde leveren aan een
betere wereld en een menswaardig bestaan.
Ook het NASF richt zich vanuit die gedachte
op de gezondheidszorg in een brede
context.
Sub-Sahara Afrika
Om een zekere focus in ons projectenbeleid
te hanteren steunt het NASF projecten in
verschillende landen van Sub-Sahara Afrika.
Bovendien hebben enkele bestuursleden
van het NASF vooral in Afrika gerichte
ervaring hebben opgedaan op het gebied
van gezondheidszorg. Hierdoor zijn zij in
staat projectaanvragen en evaluaties kundig
te beoordelen en te ondersteunen.

Gezondheidszorg
Het NASF is ervan overtuigd dat goede
gezondheidszorg een essentieel instrument
is dat staat aan de basis van duurzame
armoedebestrijding. Door in projecten de
gezondheidszorg centraal te stellen wil het

2.2

Criteria voor projectsteun

Op basis van de criteria zoals in het beleid uiteengezet (zie bijlage 1), wordt door het bestuur
besloten of een bepaalde aanvraag gehonoreerd zal worden. Het gaat daarbij dan vooral om
activiteiten die gerelateerd zijn aan de gezondheid van mensen in de brede zin van het woord.
Gegeven de beperkte middelen en de inhoudelijke expertise die het NASF ter beschikking
heeft, worden alleen aanvragen vanuit Sub-Sahara Afrika in behandeling genomen. Bovendien
gaat de voorkeur uit naar rechtstreekse steun aan organisaties ter plaatse en wordt slechts bij
hoge uitzondering steun gegeven via stichtingen in Nederland.
Participatie en medeverantwoordelijkheid van de doelgroep vormen, zoals boven aangegeven,
een belangrijk toetsingscriterium. Bijna alle aanvragen zijn door de doelgroep zelf opgezet en
gepland en worden ook door hen uitgevoerd. Over het algemeen zijn daarbij vrouwen en
mannen beiden in gelijke mate betrokken. Voor meer informatie over onze
subsidievoorwaarden verwijzen wij naar onze website www.nasf.nl.

2.3

Selectie, monitoring en evaluatie

We proberen het rendement van onze projectsteun te maximaliseren door een uiterst
zorgvuldig selectieproces, door het zo mogelijk natrekken van referenties, het beoordelen van
de inhoudelijke en financiële rapportages, door het eventueel uitvoeren van evaluaties
evenals het bezoeken van projecten.
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Selectieproces
Om het selectieproces te optimaliseren is een start gemaakt met het opzetten van een lokaal
netwerk van contactpersonen die projecten al in de selectiefase voor het NASF kunnen
bezoeken.
Het netwerk van contactpersonen bestaat uit lokale mensen en expatriates die bereid zijn om
op verzoek van het NASF aanvragende organisaties tijdens de selectiefase te bezoeken. Om
het gehele traject van projectsteun te verbeteren, maakt het NASF gebruik van de inzet van
een vrijwilliger met de volgende activiteiten:
1) Het opzetten van een projectplatform van contactpersonen op lokaal niveau om de
communicatie, follow-up, monitoring en evaluatie te verbeteren en nieuwe projecten te
kunnen traceren
2) Het intern binnen de organisatie optimaliseren en structureren van het monitoring- en
evaluatietraject
3) Het zoeken naar alternatieve follow-up financiering van geïnitieerde projecten die
groter kunnen en willen groeien
4) Het uitvoeren van de jaarlijkse evaluatie van de NASF projectsteun en van het beleid.
In 2011 heeft het NASF in de volgende landen contactpersonen kunnen aantrekken en, indien
nodig, ingezet bij projectselectie:
- Uganda
2 personen
- Tanzania
1 persoon
- Kenia
1 persoon
- Sierra Leone 1 persoon
Monitoren en evalueren
Het NASF maakte gedurende 2011 onderscheid tussen twee soorten projectsteun die ieder
een andere benadering vroegen als het ging om monitoren en evaluatie:
1.

2.

Eenmalige rechtstreekse startsubsidie. Het is vanuit een kosten – baten analyse niet
reëel om de projecten vanuit Nederland te bezoeken. Vandaar dat het NASF heeft
besloten om een lokaal netwerk van contactpersonen in te richten die als referent
kunnen functioneren en het monitoring- en evaluatieproces kunnen ondersteunen.
Meerjarige/langdurige projectsteun. Bij een aantal organisaties die over meer jaren
steun hebben ontvangen van het NASF, is sprake van een vèrgaande beoordeling en
evaluatie. Deels door een door de organisatie zelf opgezette evaluatie, deels door de
beoordeling van één onzer oud-bestuursleden, Steven Smits, die deze programma’s
regelmatig (minimaal een maal per jaar) bezocht. Zoals in 2.4 wordt beschreven is
besloten de steun aan deze projecten over een periode van 3 jaar af te bouwen,
waarvan in 2013 de laatste steun zal worden gegeven.

Als onderdeel van de rapportage is het belangrijk dat getracht wordt aan te geven wat het
effect van de financiering is geweest. Voor het NASF blijkt dat geen eenvoudige zaak gezien de
kleinschaligheid en diversiteit van de projecten en het soort projectsteun. Het betreft
voornamelijk eenmalige steun die meestal bedoeld is als startkapitaal van een
project(onderdeel). De omvang van de steun, in 2011 gemiddeld circa € 4.000, is niet altijd
voldoende om op korte termijn zichtbare verbeteringen op te leveren.
Sinds eind 2009 maakt het NASF gebruik van een protocol voor projectaanvragen dat door de
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aanvrager via de website kan worden gedownload. Hierin wordt duidelijk aangegeven wat het
NASF verwacht en vereist wat betreft de aanvraag zelf evenals de inhoudelijke en financiële
rapportage. Het NASF vraagt van de projecten en stichtingen die gesteund worden:
• een bericht van ontvangst van het geldbedrag
• een beknopte rapportage na afloop van een project(onderdeel) waarbij gebruik
gemaakt kan worden van een “Project Assessment Form” dat eveneens van de website
kan worden gedownload
• beknopte financiële rapportage
• indien mogelijk een evaluatiebezoek van een van onze lokale contactpersonen
Gedurende 2011 ontving het NASF 16 rapportages van projecten. De meeste rapportages
waren adequaat. Tevens bleek dat het merendeel van de projecten hun beoogde
doelstellingen heeft gerealiseerd. De vrijwilligster “Projectsteun” heeft in het jaar 2011 de
verschillende rapportages geanalyseerd om een beter beeld te krijgen van de resultaten van
onze projectsteun.

2.4

Ondersteunde projecten
€10.000 en in 2011 € 5.000 en zal in 2012
€ 2.500 ontvangen. Uiteraard worden deze
projecten in de afbouwfase gemonitord
door de rapportages die het NASF
ontvangt.

In 2011 is in totaal aan 27 projecten een
bedrag van € 99.832 uitgekeerd als
reguliere projectsteun.
Reguliere projectsteun
Alle projecten bevonden zich in Sub-Sahara
Afrika en vrijwel allemaal (23) betrof het
organisaties in Afrika zelf. Bij 25 projecten
ging het om een eerste subsidie. Bij 2
projecten ging het om een tweede
subsidiesteun, namelijk FOWODI in Uganda
en Maseka in Sierra Leone.

Het totaalbedrag aan reguliere en
langdurige projectsteun samen komt
hiermee in 2011 uit op € 118.832.
Directe of indirecte steun
Om subsidie van het Nederlands Albert
Schweitzer Fonds te kunnen krijgen, dient
de aanvraag rechtstreeks afkomstig te zijn
van een Afrikaanse organisatie (de zg.
directe steun). In 2011 is er echter ook 1
regulier project gesteund waarvoor
subsidie werd aangevraagd via een
organisatie uit Nederland en 3 projecten
vanuit Nederland hebben financiële steun
gekregen via de Albert Schweitzer Prijs
2011 (de zg. indirecte steun).

Afbouw langdurige projectsteun
Naast reguliere steun aan 27 projecten
worden drie projecten al een aantal jaren
door het NASF ondersteund. Door het
intensieve directe contact is het mogelijk
geweest de projecten nauwlettend te
volgen en te monitoren. Nu de projecten
stabiel zijn ingebed in de lokale
samenleving en financiering elders kan
worden gevonden, zal het NASF de steun
de komende jaren afbouwen.
Het betreft: de Fobang Foundation in
Kameroen, die in 2010 € 20.000 en in 2011
€ 12.500 ontving en in 2012 € 7.500 zal
ontvangen. Kikuuku in Tanzania, ontving in
2010 € 3.000 en in 2011 € 1.500, en
Kiwamwaku in Tanzania ontving in 2010

Hieronder worden in een tabel in
willekeurige volgorde alle projecten
weergegeven die in 2011 projectsteun
hebben ontvangen van het NASF. Op de
website www.nasf.nl worden beknopte
beschrijvingen gegeven van de projecten
die dit jaar werden ondersteund.
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Tabel 2.4.1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

2.5

Overzicht projectsteun 2011

Kasese Widow Foundation
Maseka Development Association
Fondation Zekoula
Buhnaga Thulibaghuma Women’s Group
Fowodi
Community Mission
Women Empowerment Organisation
TWESO
Ivy Health Centre (Faustine Edgar)
IFWODA
Life Concern Foundation
ACOL
BOCADO
MACOHI
Brighter Needy Vision
Karusandara Women’s Development Org.
Busamba Hill Womens Group
Kairos for the Needy
Kinyamaseke Youth in Development
Kyarumba Catholic Widows Group
Activists for Women Youth Empowerment
Rwenzori Rural Health Services
Muslim Students Association Bamenda
Kpandai Health Centre
Kiwamwaku
Fobang Foundation
Kikuuku
Happy Made By (AS Prijs)
Mpower Foundation (AS Prijs)
St. Multimodus (AS Prijs)
Totaal bedrag aan projectsteun over 2011

1.315
5.000
4.830
4.730
6.730
3.250
5.400
3.850
4.650
4.265
3.852
4.600
5.000
3.500
3.805
3.200
4.000
2.500
4.810
3.300
3.500
4.150
1.365
1.730
5.000
12.500
1.500
5.000
750
750
118.832

Analyse Projectsteun 2011

Door de focus op projecten in Sub-Sahara Afrika zijn in 2011 alle 27 reguliere projecten in dit
gebied gesitueerd. Hieronder wordt uiteengezet hoeveel projecten het NASF in 2011 heeft
ondersteund, in welke landen en hoeveel per land in euro’s.
Aantal subsidieaanvragen
In 2011 werden er in totaal 184 subsidieaanvragen ingediend bij het Nederlands Albert
Schweitzer Fonds. Hiervan zijn er 160 afgekeurd en 24 goedgekeurd. Redenen voor afwijzing
waren onder andere dat:
- de aangevraagde subsidie bedoeld was voor een land buiten Sub-Sahara Afrika
- de aanvraag niet werd ingediend door een organisatie in Sub-Sahara Afrika
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- het initiatief niet kleinschalig was
- het niet om een startend initiatief ging
- het initiatief niet gericht was op gezondheidszorg
Tevens zijn er 3 projecten van Nederlandse aanvragers gesteund via de Albert Schweitzer
Prijs 2011, te weten het winnende project Happy made by Zed in Uganda met € 5.000 en twee
projecten in Zuid-Sudan en Rwanda, ieder met een aanmoedigingsprijs van € 750.
Grafiek 2.5.1 Aantal goedgekeurde projecten

Projectlanden
Land
Uganda
Kameroen
Ghana
Tanzania
Sierra Leone
Burkino Faso
Zuid-Sudan
Rwanda
Totaal

Bedrag
64.452
13.865
12.685
11.100
10.400
4.830
750
750
118.832

Aantal
16
2
4
3
2
1
1
1
30

Soort projectondersteuning
Een belangrijk criterium voor het Nederlands Albert Schweitzer Fonds is dat het project
gericht is op gezondheidszorg. Dit kan gaan om de bestrijding van een ziekte maar ook het
voorkómen daarvan. De projecten die in 2011 werden gesteund hadden alle verschillende
doelen, waarvan voorlichting met betrekking tot het voorkómen van en omgaan met ziekten
(HIV/ aids, malaria en fistels) de meest voorkomende was. Naast voorlichting heeft het NASF
ook op andere manieren bijgedragen aan het verbeteren van gezondheidszorg, zoals de
aanschaf van een generator en medicijnen voor een gezondheidscentrum, het uitdelen van
muskietennetten en de aanschaf van vijf fietsambulances. Ook werd er het afgelopen jaar een
waterput gebouwd en werden er fornuizen gebouwd om de gezondheidssituatie te
verbeteren. Ten slotte steunde het NASF een aantal inkomstengenererende projecten, zoals
een geitenproject, een naaiatelier, een maïsproject en rijstproductie.

Conclusie:
De doelstelling: “Professionalisering selectie, monitoring en evaluatie van het projectenbeleid”
is in belangrijke mate behaald. Naast het herformuleren van de toetsingscriteria, het
nadrukkelijk vragen naar rapportages en verantwoording van de ontvangen gelden, is ook een
begin gemaakt met het opzetten van een netwerk van contactpersonen in de verschillende
landen. Een groeiend aantal projecten wordt, op verzoek van het bestuur, voorafgaand aan
goedkeuring bezocht. De besluitvorming wordt dan mede gebaseerd op de bevindingen
tijdens het project bezoek.
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3

Informatievoorziening, bewustmaking en draagvlakversterking

De activiteiten in het kader van informatievoorziening, bewustmaking en draagvlakversterking kunnen als de concrete uitwerking van de tweede doelstelling (zie paragraaf 1.2)
worden gezien. Deze activiteiten geven bekendheid aan de praktische toepassing van de
geestelijke nalatenschap van Albert Schweitzer in relatie tot ontwikkelingssamenwerking in
het algemeen en het projectsteunbeleid van het NASF in het bijzonder.
3.1 Huisstijl en logo
Aan de basis van de samenwerking met reclamebureau
KesselsKramer stond een door hen voorgestelde verandering van
het logo en de daarbij behorende huisstijl. Om de
naamsbekendheid te kunnen vergroten is voor een eenvoudig
doch eigentijds logo gekozen waarbij de naam voluit wordt
geschreven in plaats van met een afkorting. Ook in de
communicatie wordt de volledig uitgeschreven naam Nederlands
Albert Schweitzer Fonds bij voorkeur gebruikt.

3.2

Albert Schweitzer Magazine

Het Albert Schweitzer Magazine werd in een oplage van
resp. 1.800 (mei 2011) en 1.200 (november 2011) gratis
naar de achterban en relaties verstuurd. Verder werd het
Magazine gebruikt bij evenementen, lezingen en
workshops waarbij het gratis aan geïnteresseerden werd
meegegeven. In 2011 is de oplage uit kostenoverweging
verlaagd door passieve donateurs (die sinds 2009 geen
donatie meer hebben gedaan) uit de verzendlijst te
verwijderen. In 2011 heeft het Magazine ook een
verandering ondergaan in verband met de nieuwe huisstijl.
Zowel de vormgeving als de papierkeuze is aangepast.
Dankzij de professionele inzet van de redactie, bestaande
uit Suzan van Otterdijk, Joke Winkelman, Nanda Appelman,
Michel Pasman, Maaike Stevens en Lotti Atherton zijn de
kwaliteit en leesbaarheid van beide uitgaven aanzienlijk
verbeterd. Silvia Agterhof is verantwoordelijk voor de
vormgeving. M+ Group en Okay Color (mei nummer) en
SUM= printmanagement (november nummer, geheel
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belangeloos) verzorgden het drukwerk en de verzending.

3.3

Website

De NASF website, www.nasf.nl, is een belangrijk
medium geworden om informatie te verstrekken aan
zowel projectpartners in het buitenland als de NASF
achterban en potentiële donateurs en sponsoren. Het
is het digitale visitekaartje van de organisatie,
waarmee het NASF regelmatig met zorg de
(potentiële) achterban van updates voorziet.
De website is in 2011 geheel conform de nieuwe
huisstijl vernieuwd. KesselsKramer heeft hierbij
belangeloos gezorgd voor een passend en effectief
creatief design.
iBuro heeft met een gesponsorde bijdrage de website gebouwd en zorgt voor de hosting, het
beheer en het onderhoud. Een vrijwilliger verleent ondersteuning aan de webredactie. De
Franse en Engelse vertalingen van diverse website pagina’s worden ook door vrijwilligers
uitgevoerd.

3.4

Nieuwsbrief

Vanaf juni 2011 is ook de nieuwsbrief in de nieuwe huisstijl
verschenen. iBuro heeft hiervoor een softwareprogramma
beschikbaar gesteld. Minimaal vier keer per jaar, telkens een
week na een Algemene Bestuursvergadering, wordt nu een
Nieuwsbrief samengesteld en rondgestuurd met de
medewerking van een nieuwe vrijwilliger Nieuwsbrief
Redacteur.
Tabel 3.3: ontwikkeling van de Nieuwsbrief 2011
2011
februari
maart
juni
september
december

adressen

aanmeldingen

111
118
123
142
154

6
7
7
19
13

afmeldingen

3

1

Conclusie:
De doelstelling: “Bevorderen van een bredere naamsbekendheid” heeft in deze
verslagperiode extra aandacht gekregen: het AS magazine kwam twee maal uit , het aantal
mensen die de nieuwsbrief ontvangen neemt gestaag toe en het aantal bezoekers van de
website stijgt flink. Daarnaast was de campagne mede georganiseerd door het
reclamebureau Kessels Kramer – met billboards, posters, bioscoopreclame en een
opvallende advertentie over twee pagina’s in het NRC/Handelsblad een groot succes.
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3.5 Albert Schweitzer Prijs

Uitreiking Albert Schweitzer Prijs
2011

De jaarlijkse Albert Schweitzer Prijs is een initiatief van het
NASF en is in 2011 voor de tweede keer uitgereikt. De prijs
heeft als belangrijkste doelstelling jongeren te stimuleren om
zich in te zetten voor ontwikkelingswerk in Afrika. Daarnaast
moet de publiciteit rond de prijs de gedachte aan Albert
Schweitzer en zijn werk levend te houden.
De Albert Schweitzer Prijs is bestemd voor jongeren tussen 18
en 30 jaar die zèlf werken aan een ontwikkelingsproject of
aan een ander bijzonder initiatief gerelateerd aan gezondheidszorg in Afrika. De prijs bedraagt € 5.000. Dit bedrag
dient als startsubsidie voor het winnende initiatief. Dit jaar is
de prijs uitgereikt door Prof. Dr. A.A.W. Peters aan Sulaikah
Theis (23 jaar) en Anneloes Versteeg (25 jaar) voor hun
project Happy made by Zed in Uganda (zie foto links).
De 2011 editie is voorspoedig verlopen met 16 kandidaten, 3
genomineerden en 38 gasten bij de uitreiking. Dit jaar is
behalve € 5.000,- aan het winnende project, ook aan de twee
genomineerden een aanmoedigingsprijs van ieder € 750
uitgereikt. Het NASF bestuur en de jury waren zeer tevreden
over de hoge kwaliteit van de aanvragen en de presentaties
door de drie genomineerden tijdens de uitreiking.
Dit jaar heeft het NASF bij de organisatie van de Albert
Schweitzer Prijs heel veel ondersteuning gekregen van
vrijwilligster Josie Heerink. Daarnaast werd de prijs
gedeeltelijk gesponsord met een geldbedrag van € 2.500 door
het Elisabeth Mathilde Fonds en door de kostenloze druk van
PR materiaal door SUM= printmanagement en Secure
Documents.

Conclusie:
De doelstelling: “Organiseren van de tweede editie van de Albert Schweitzer prijs” is
duidelijk behaald met een succesvolle uitreiking. Er waren meer inzendingen en ook meer
aanwezigen bij de prijsuitreiking zelf. Het besluit van het bestuur om twee extra prijzen a €
750,- als aanmoediging uit te reiken werd met enthousiasme ontvangen. Via het magazine,
de nieuwsbrief en de sociale media werd uitgebreid over de prijsuitreiking gerapporteerd.
3.6

Sociale Media

In 2011 is het NASF van start gegaan met de inzet van
sociale media, te weten Facebook, Twitter, LinkedIn en
YouTube. Hiervoor is in juli een vrijwillige redactie
samengesteld bestaande uit Eugène Brehen (iBuro), Jettie
Jas, Marco van den Doel en Lotti Atherton. Met regelmaat
(doorgaans 2 x per week) wordt nieuws geplaatst in de
vorm van tekst, foto’s en/of filmmateriaal. Rondom
campagnes en activiteiten als de Albert Schweitzer Prijs
blijken sociale media erg nuttig. Ook voor structureel
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nieuws, nieuwe projecten en oproepen zoals openstaande
vacatures blijken sociale media zeer effectief te zijn.
Aantal
volgers
Facebook
Twitter
LinkedIn

3.7

September
2011
27
45

December
2011
40
21
68

PR en communicatiemateriaal
In verband met de veranderde huisstijl is ook al het PR en
communicatiemateriaal aangepast en waar nodig herschreven.
Vormgeefster Silvia Agterhof heeft de huisstijl belangeloos voor het
NASF aangepast in bestaande materialen. Voor het drukwerk van
het materiaal hebben SUM= printmanagement en Secured
Documents BV een heel belangrijke gesponsorde bijdrage geleverd.

3.8

NRC Charity Awards

De NRC Charity Awards, een initiatief van NRC Media, is een mediaprijs voor goede doelen in
Nederland. Deze prijs werd in 2011 voor het eerst uitgeloofd. Met de prijs wil NRC Media
goede doelen ondersteunen bij het bereiken van nieuwe en bestaande donateurs, van
vrijwilligers en ambassadeurs. Goede doelen kunnen met de Charity Awards meedoen door
een advertentie in te dienen. De 24 meest opvallende, effectieve en krachtige advertenties
worden daarbij genomineerd en krijgen een gratis advertentie in het NRC aangeboden. Een
vakjury en het grote publiek bepalen vervolgens wie van deze genomineerden de winnaar is.
Gesterkt door het vertrouwen en de creativiteit van reclamebureau KesselsKramer besloot
het Nederlands Albert Schweitzer Fonds mee te doen, samen met 64 andere goede doelen
organisaties. Tot onze grote vreugde behoorde onze advertentie tot de 24 genomineerden.
Zo kwam het dat het NASF op 18 augustus 2011 met een twee pagina grote advertentie in
het NRC Handelsblad verscheen. In totaal hebben 51 mensen op de daaraan gekoppelde
SMS-actie gereageerd met een donatie (€ 2,-) .
Donderdag 8 september 2011 vond de uitreiking van de NRC Charity Awards plaats in het
Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Hoewel het NASF niet heeft gewonnen, behoorden
wij wel tot de zes finalisten. Dat is een resultaat waar wij trots op mogen zijn.
Onze advertentie deed ook mee met de publieksprijs waarbij iedereen tot 25 augustus kon
stemmen op zijn of haar favoriete advertentie. In totaal kreeg onze advertentie 183 stemmen
en ontvingen we gemiddeld 300 procent meer websitebezoekers (unieke IP).
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Over onze advertentie ‘Wat is jouw microgift? Koop een waterput voor Ethiopië”:
In onze advertentie stond een barcode. Door de barcode te scannen met de software
‘Streepjescodescanner’ (iPhone) of ‘Barcode Scanner’ (Android) werd er een internetpagina
op de telefoon weergegeven. Op deze internetpagina stond informatie over het project Elf
Gasha in Ethiopië. Er kon een microgift worden gegeven voor een bijdrage aan schoon
drinkwater door ‘microgift’ te sms-en naar 4333. De internetpagina is ook te vinden via
www.nasf.nl/microgift.

3.9
Communicatiecampagne: Hoe groot is jouw microgift?
Communicatiebureau KesselsKramer ontwikkelde een naamsbekendheidcampagne die op
een grote manier om een kleine gift vraagt voor het Nederlands Albert Schweitzer Fonds. De
campagne, die in september 2011 twee weken te zien was in bioscopen, dagbladen en
buitenreclame, riep op om een microgift te geven aan een gezondheidsproject in Afrika. Dit
kon via een eenvoudige SMS die 2 euro waard is. Hoe vaker men sms’t, hoe groter de
microgift. Alle betrokken partijen werkten belangeloos mee aan de campagne met als doel
om naamsbekendheid te creëren en giften in te zamelen.
De campagne is op maandag 5 september 2011 van start gegaan. Van 8 t/m 21 september
zijn door Hillenaar 10 vensters geplaatst op diverse locaties en verschenen er in diverse
bioscopen door het land animatiefilmpjes (25 sec). De campagne werd uiteraard
ondersteund op onze website met een speciale pagina (www.nasf.nl/sms), alsmede via de
nieuwsbrief en sociale media. Bij de lancering is een persbericht verstuurd naar diverse
media. In totaal hebben 22 mensen een microgift gegeven naar aanleiding van deze
campagne.

Buitenreclame – Hillenaar venster

Bioscoopanimatie - Jean Mineur
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Met dank aan
Creatie: Jennifer Skupin, Niek Eijsbouts, Gijs van den Berg (KesselsKramer)
Productie: Niek Eijsbouts, Gijs van den Berg
Animatie: Calango
Geluid: REC sound
Online: iBuro
Drukwerk: SUM=
Media & Mobile: Adri Ulfman (12snap), Hillenaar, Jean Mineur, NRC Handelsblad

Conclusie:
De doelstelling: :”Verbeteren en uitbreiden van de informatievoorziening” werd dit jaar o.a.
gekenmerkt door de introductie van een nieuwe huisstijl waar bij KesselKramer de
ontwerpen aanleverde. Er werden nieuwe posters, banners en flyers gedrukt. Het AS
magazine verscheen eveneens in de nieuwe huisstijl. De inhoud werd verder
geoptimaliseerd met actuele informatie o.a. over de projectsteun. De dit jaar opgezette
werkgroep “sociale media” was actief betrokken bij het verspreiden van informatie over het
NASF en het begeleiden van de communicatiecampagne. Vier maal per jaar verscheen de
Nieuwsbrief met actuele informatie over projecten, columns, de AS prijs etc. En ten slotte
werd de website regelmatig bijgewerkt.
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Elf Gasha, Ehtiopië

4

Fondsenwerving en communicatie

De inkomsten van het NASF bestaan uit donaties, legaten, nalatenschappen, subsidies en de
opbrengsten van campagnes, sponsoring en de beleggingsportefeuille. Fondsenwerving
bestond in 2011 voor het NASF uit de volgende activiteiten:
-

4.1

Via donateurs (particulier)
Via geloofsgemeenschappen (collectes/inzamelingen)
Via subsidies (Elisabeth Mathilde Fonds, St. Weeshuis der Doopsgezinden)
Via sponsoring (online doneren/bedrijfsponsoring)
Via campagnes (Geef SMS)

Donaties en giften

In het kader van de werving van donaties, legaten en nalatenschappen heeft het NASF de
volgende activiteiten ondernomen:
• Wervingsbrief met bijbehorende acceptgiro naar de vaste donateurs en relaties.
• Verstrekken van een algemene informatiefolder incl. aanmeldingskaart om donateur
te worden bij diverse evenementen en contactmomenten met de doelgroep.
• Communicatie campagnes: NRC Charity Awards en Hoe groot is jouw microgift? en de
daaraan gekoppelde Geef SMS actie (zie paragraaf 3.8 en 3.9). Deze twee campagnes
leverden 72 microgiften per SMS op en een toename van ons websitebezoek (unieke
IP) met gemiddeld 300 procent gedurende de campagnemaanden.
• Mailing passieve donateurs: Bij het magazine van mei 2011 hebben we de passieve
donateurs (mensen die sinds 2009 niet meer hebben gedoneerd) een aparte brief
gestuurd met een verzoek tot donatie. In september is de herinneringsbrief naar 579
passieve donateurs gestuurd met een laatste verzoek voor een donatie. Als resultaat
van deze twee mailings zijn 22 passieve donateurs alsnog gaan doneren, goed voor
een totaal bedrag van ruim € 1.374.
In het jaar 2011 telde het NASF 478 actieve donateurs (2010: 516) uit een bestand van ruim
1.100 betrokkenen die in de afgelopen 5 jaar ten minste éénmaal een bijdrage hebben
gegeven aan het NASF. De gemiddelde bijdrage bedroeg circa € 190 (2010: € 122), maar er
bestaat een grote spreiding rond dit gemiddelde. Het percentage donateurs dat jaarlijks
meer dan € 30 geeft is significant gestegen (van 51% in 2010 tot 59%). Het NASF is nog
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steeds voor een relatief groot gedeelte afhankelijk van donaties van een klein aantal vaste
donateurs. Weliswaar is dit een bekend verschijnsel (de zogenaamde 80/20 regel), maar het
NASF is daarmee wel kwetsbaar voor toekomstige tegenvallers. Het donateurbeleid is er
daarom op gericht om enerzijds het aantal donateurs te vergroten en anderzijds om de
gemiddelde donatie verder te verhogen.
Tabel 4.1: overzicht donateurs en inkomsten
Actieve donateurs
Gemiddelde
donatie

2007
458
74

2008
532
68

2009
445
95

2010
516
122

2011
478
190

Tabel 4.2: Inkomsten uit giften en donaties (euro’s)
begroting
werkelijk

2008
30.000
41.284

2009
35.000
53.306

2010
35.000
55.023

2011
90.000
90.624

Bijzondere donaties
Het NASF heeft van particulieren diverse bijzondere donaties mogen ontvangen o.a. voor de
aanleg van een waterput door de Maseka Development Association in Sierra Leone en voor
het waterproject van de Women Empowerment Organisation in Masuba Village, eveneens in
Sierra Leone.
Nalatenschappen
Op 30 juli 2011 overleed mevrouw Van Leer die van 1951 tot 1960 met Albert Schweitzer in
Lambaréné heeft samengewerkt. Mevrouw Van Leer heeft het NASF in haar testament als
één van haar erfgenamen genoemd. Naast haar collectie Albert Schweitzer boeken ontvangt
het NASF op deze manier een aanzienlijk bedrag, waarvan een deel ter beschikking komt aan
de doelstellingen. Een ander deel wordt toegevoegd aan de ‘reserve als bron van inkomsten’
–conform het hierover vastgelegde beleid– waardoor deze nalatenschap ook in de toekomst
een bijdrage levert aan de activiteiten van het NASF.

4.2

Subsidies

Voor wat betreft inkomsten uit acties van derden heeft het NASF voor het eerst sinds 2006
geen subsidie van ICCO/Impulsis mogen ontvangen. Dit in verband met het aangepaste en
aangescherpte beleid en de beperkte financieringsmogelijkheden van ICCO/Impulsis.
Ten behoeve van de Albert Schweitzer Prijs 2011 heeft het NASF een subsidie van € 2.500
mogen ontvangen van het Elisabeth Mathilde Fonds. Ook kreeg het NASF een
subsidietoezegging van Stichting Weeshuis de Doopsgezinde kerk voor een project in
Uganda.

4.3

Sponsoring

Sponsoring, in het bijzonder bedrijfsponsoring, heeft in 2011 veel aandacht gekregen. Het
NASF heeft veel aandacht gegeven aan het inzetten van het ontwikkelde sponsorbeleidsplan
en het sponsorprogramma om deze tot uitvoering te brengen.
Een aantal sponsoractiviteiten zijn reeds in voorgaande jaren ontwikkeld en werden ook in
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2011 gecontinueerd (zie tabel 4.3). Diverse nieuwe contacten zijn in 2011 gelegd met o.a.
iBuro (website en nieuwsbrief), Adri Ulfman – 12snap (media advies en mobile marketing),
SUM= Printmanagement (drukwerkbegeleiding), Secured Documents BV (drukwerk),
Hillenaar (buitenreclame), NRC Media (advertentieruimte), Jean Mineur (bioscoopreclame)
en tot slot reclamebureau KesselsKramer die geheel pro deo voor het NASF een
communicatiecampagne heeft ontwikkeld waarmee het NASF in 2011 van start ging.
Tabel 4.3: Overzicht van gesponsorde activiteiten
Organisatie
M+ Group

Periode
Type sponsoring
Eind 2007 Bedrijfsponsoring
– 2011

Blinker

2010
- Bedrijfsponsoring
2011
Eind 2007 - Bedrijfsponsoring
2011

Okay Color

Silvia Agterhof

Eind 2007 - Bedrijfsponsoring
heden

YouBeDo

2010
heden

- Online doneren

KesselsKramer

2010
heden

- Bedrijfsponsoring

IBuro

2011

Bedrijfsponsoring

Adri Ulfman
12Snap

2011

Bedrijfsponsoring

SUM=
Printmanage
ment
Secured
Documents
Hillenaar

2011

Bedrijfsponsoring

2011

Bedrijfsponsoring

2011

Bedrijfsponsoring

Jean Mineur
Calango
Muller Visual

2011
2011
2011

Bedrijfsponsoring
Bedrijfsponsoring
Bedrijfsponsoring
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Activiteit
Host, bouw en beheer
website
Bouw relatiedatabase
Nieuwsbrief software
Nieuwsbrief software

Bijdrage
100% korting

100% korting

1e jaar: 30%
korting
2009-2010: 15%
korting
2011: 17%
korting
Vormgeving AS Magazine Gereduceerd
en PR materiaal
uurtarief a € 30,per uur
Sponsoring via
10% van
boekwebwinkel
aankoopkosten
boeken naar NASF
Ontwikkeling van nieuwe Inzet drie
medewerkers op
huisstijl, communicatiecampagne 2011 en NRC
onbetaalde basis
Charity Award
100% korting
Bouw, hosting, beheer en 70% korting
onderhoud website
Media advies en
Diverse
bemiddeling, mobile
marketing
Drukwerkbegeleiding
100% korting
Drukwerk AS Magazine
en divers PR materiaal

Drukwerk evenement
materiaal
Buitenreclame vensters
10 locaties, 2 wkn
Bioscoopreclame 2wkn
Creatie animatie
Drukwerk venster

100% korting
95% korting
100% korting
100% korting
100% korting

4.4

Opbrengsten van de beleggingsportefeuille

De inkomsten uit beleggingen vloeien voort uit het –in de loop van 70 jaar- opgebouwde
vermogen. Voor een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop de opbrengsten van de
beleggingsportefeuille bijdragen aan de jaarlijkse inkomsten wordt verwezen naar de
toelichting op de balans.

Conclusie:
De doelstelling: “Intensiveren en diversifiëren van de fondswerving” werd ook dit jaar
gecontinueerd. Zo had de communicatiecampagne “Wat is jouw microgift?” mede ten doel
een groeiend aantal mensen te interesseren voor het NASF en hen te bewegen donateur te
worden. De opvallende groei van de post donaties en giften doet vermoeden dat dit mede
veroorzaakt werd door het succes van deze campagne. Bovendien werd veel aandacht
gegeven aan het benaderen van enkele stichtingen met het verzoek een financiële bijdrage te
leveren. Daarnaast werd op basis van het sponsorbeleid door de staf intensief gewerkt aan
het aantrekken van nieuwe sponsoren, hetgeen resulteerde in een aantal bijzonder
interessante contacten.
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Protestants Landelijke Dienstencentrum, Utrecht

5

Organisatie, bestuur en betrokkenen

Vanaf 1930 zijn er in Nederland enkele stichtingen opgericht om het werk van Albert
Schweitzer te ondersteunen. Deze stichtingen zijn sinds 1976 samengevoegd in de Stichting
Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF). Deze stichting bundelt alle activiteiten in
Nederland die betrekking hebben op de verbreiding en/of praktische toepassing van de
geestelijke nalatenschap van Albert Schweitzer.

5.1

Organisatie

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) is een fondsenwervende stichting,
ingeschreven in het betreffend register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
nummer 41244008 en drager van het CBF keurmerk van het Centraal Bureau voor
Fondsenwerving (CBF). Het werkkapitaal waarmee tal van projecten worden gefinancierd,
wordt gevormd door de opbrengst van een kleine 500 vaste donateurs, uit legaten en
erfenissen, alsmede door de opbrengst van een bescheiden vermogen. Het NASF is een
kleine organisatie waarin alle betrokkenen met veel enthousiasme, flexibiliteit en inzet
werken. De Stichting NASF bestaat uit twee stafleden en een vrijwillig bestuur. Daarnaast
wordt de organisatie ondersteund door vrijwilligers en stagiaire. Het NASF is aangesloten bij
de Internationale Associatie van Schweitzer Verenigingen (AISL), die zetelt in Günsbach,
Frankrijk.

5.2

Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) vergaderde in het verslagjaar 2011 op de volgende data: 17
maart, 15 juni, 22 september en 8 december. Het Dagelijks Bestuur (DB) had meerdere
keren per week telefonisch en/of e-mail contact met elkaar of met het kantoor. Alle leden
van het bestuur zetten zich vrijwillig in voor het Nederlands Albert Schweitzer Fonds.
Bestuursleden die onkosten hadden aan activiteiten voor het NASF (bv. reiskosten)
ontvingen indien gewenst een vergoeding.
De samenstelling van het bestuur gedurende het verslagjaar was als volgt:
Mw. B. (Bregje) van Dam-Mantel, verpleegkundige en gepensioneerd lerares
gezondheidszorg
Drs. P.F.C. (Frits) van der Hoeven, public health consultant (voorzitter)
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Dhr. B.J. (Bernard) Kral, huisarts
Drs. M.P.(Maaike) Stevens-Leusink, bestuurskundige/organisatiedeskundige
(secretaris)
Drs. C.N. (Chris)van der Oord, beleggingsdeskundige Robeco (penningmeester)
Dhr. mr P.R.W. (Paul) Schaink, advocaat (vice-voorzitter)
Drs. R.J. (Rob) Drukker, bedrijfskundige
Dr. P.P.A.M. (Pieter) van Thiel, internist-infectioloog Tropencentrum AMC, Amsterdam
Mw. Van Dam-Mantel werd in december 2011 herbenoemd voor een periode van drie jaar.
De voorzitter, penningmeester, secretaris en secundus vormen het Dagelijks Bestuur (DB).
In de bijlagen 2, 3 en 4 (resp.) worden het rooster van aftreden, de functies en de
nevenfuncties die de bestuursleden in het dagelijks leven bekleden en een organogram
getoond.

5.3

Comité van Aanbeveling

De leden van het Comité van Aanbeveling van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds zijn:
Mw. A-W van Klaveren – Blankers (teruggetreden per juni 2011)
Dhr. H. Bouma
Prof. Dr. W.B. Drees
Prof. Dr. L. Leertouwer
Prof. Dr. Th. M. van Leeuwen
Dr. J.C. Terlouw
Dr. H.H.F. Wijffels
Drs. R.K. van Warven
De leden van het Comité van Aanbeveling leveren een concrete bijdrage aan het Albert
Schweitzer Magazine door het schrijven van een gastcolumn. In 2011 waren dat Lammert
Leertouwer en Marius van Leeuwen. Hans Bouma gaf voor het magazine een interview.

5.4

Personeel en organisatie

Het kantoor van het NASF is gehuisvest in het Landelijk Dienstencentrum (LDC) van de
Protestantse Kerken in Nederland (PKN) in Utrecht. Het NASF heeft twee medewerkers
parttime in dienst. Lotti Atherton-Tessel is als Project Manager verantwoordelijk voor het
beleid en de publiciteit (24 uur per week). Jolanda Hollebeek is aangesteld als secretariaat
medewerkster voor 16 uur per week. Zij is per 4 augustus 2011 uit dienst getreden en per 6
oktober 2011 vervangen door Karen Wiessing. Het kantoor was ten minste elke dinsdag en
donderdag bemand en telefonisch bereikbaar.
Het NASF slaagt er in toenemende mate in om vrijwilligers en/of stagiaires aan te trekken
om de staf en het bestuur te ondersteunen in deelaspecten van de organisatie. Voor
ondersteuning en medewerking op het gebied van de Albert Schweitzer Prijs, Sociale Media,
Webredactie en Magazine redactie zijn in totaal zes vrijwilligers aangetrokken.
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Tabel 5.4: Overzicht van NASF vrijwilligers 2011
Kalenderjaar 2011

-

Totaal
vrijwilligers

Aangetrokken
vrijwilligers

Afgetreden
vrijwilligers

Bestuur
Projectsteun
AS Magazine*
Nieuwsbrief
Website
Vertalingen
Albert Schweitzer Prijs /
Basisschoolproject
Archief/bibliotheek
Sociale media**
Tekst en communicatie

8
1
3
1
2
2

0
0
2
0
1
0

0
0
1
0
1
1

1
1
2
1

1
0
2
0

0
2
0
0

Totaal

22

6

5

* exclusief bestuursleden (anders dubbeltelling)
** 1 vrijwilliger Nieuwsbrief is ook vrijwilliger Sociale Media

5.5

Betrokken (internationale) organisaties

Het NASF is aangesloten bij de in Frankrijk zetelende Association Internationale de l’Oeuvre
du Docteur Schweitzer de Lambaréné (AISL), maar is daar verder geheel onafhankelijk van.
Ook werkt het NASF samen met de levensbeschouwelijke website “Zinweb” die o.a. een
“Albert Schweitzer Special” kent en tevens veel informatie over het NASF geeft.
Het bestuur onderhoudt contacten met andere Albert Schweitzer verenigingen, o.a. in het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en zal samen met hen de discussies binnen het
AISL over het te voeren beleid continueren. Bestuurslid Bregje van Dam nam deel aan de
jaarvergadering van het AISL in Günsbach.
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Buhanga Women Group,
Uganda
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Financieel verslag

Het jaar 2011 was voor het NASF in veel opzichten een succesvol jaar. De inkomsten uit
donaties (€ 90.624) bleven weliswaar achter ten opzichte van 2010 (€ 164.121), maar in dat
jaar was de aardbeving in Haïti voor velen aanleiding om extra te doneren. Vergeleken met 5
jaar geleden zijn de donaties inmiddels verdrievoudigd, waarmee het wegvallen van de
ICCO-subsidie –voor het laatst ontvangen in 2010- ruimschoots is opgevangen. Ook mocht
het NASF zich verheugen in een grote nalatenschap van mevrouw Van Leer. Een deel hiervan
komt direct ter beschikking aan projectsteun. Een ander deel zal aan het vermogen worden
toegevoegd en zal op die manier ook in de toekomst het werk van het NASF kunnen
ondersteunen. De beleggingsresultaten waren in 2011 negatief, wat een drukkend effect had
op het totale resultaat.
Grafiek 6.1

Besteding aan doelstellingen
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Dankzij alle donaties kon het NASF in 2011 in totaal 30 projecten steunen, voor een
totaalbedrag van € 118.832. De gemiddelde omvang per project bedraagt bijna € 4.000, voor
veel organisaties in Sub-Sahara Afrika een noodzakelijk steuntje in de rug bij het realiseren
van nieuwe initiatieven. Drie projecten werden aangedragen via de Albert Schweitzer Prijs,
die in 2011 voor de tweede keer werd uitgereikt. Gemiddeld over de afgelopen 5 jaar werd
circa 81% van de totale lasten besteed aan de doelstellingen.
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Grafiek 6.2
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De kosten voor fondsenwerving, beleggingen en beheer & administratie stegen ten opzichte
van 2010 met circa 3%. Dit werd met name veroorzaakt door hogere kosten voor beheer &
administratie. De kosten van fondsenwerving als percentage van de baten uit eigen
fondsenwerving daalden naar 4,4% (2010: 8,7%), vooral door de hogere inkomsten uit
fondsenwerving. Over de afgelopen 3 jaar was dit percentage gemiddeld 11,6 wat ruim
onder de door het CBF gehanteerde norm van 25% is. De kosten van beheer & administratie
als percentage van de totale baten bedroegen 11% (2010: 7,5%).
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).
Op basis van de vastgestelde asset-mix en historische rendementen mag op langere termijn
een gemiddeld rendement van circa 6% worden verwacht. Het bestuur heeft besloten dit
percentage als uitgangspunt te nemen voor de vaststelling van het bedrag dat jaarlijks
beschikbaar is voor de doelstellingen. Als het feitelijk rendement in enig jaar hoger uitvalt
dan 6% (zoals in 2010), dan wordt dit aan de reserves toegevoegd als buffer voor de jaren
dat het rendement lager uitvalt. In jaren waarin het feitelijk rendement lager uitvalt dan 6%
(zoals in 2011) wordt het aan de beleggingsportefeuille onttrokken. Op deze wijze wordt een
zekere continuïteit bewerkstelligd in het jaarlijkse budget voor projectsteun.
Ultimo 2011 was 81% (2010: 79%) van de aandelenportefeuille volgens zogenaamde
‘duurzame criteria’ belegd. Daarmee is het streven gerealiseerd om dit percentage minimaal
80% te laten zijn. Bovendien is een gedeelte van de liquide middelen bij een ‘duurzame’
instelling ondergebracht (ASN bank). In totaal voldoet circa 67% (2010: 66%) van de hele
beleggingsportefeuille (incl. liquide middelen) aan ‘duurzame criteria’.
Voor een gedetailleerde financiële verslaglegging over 2011 wordt verwezen naar de
Jaarrekening.
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Meerjarenoverzicht NASF
(Euro)
Baten eigen fondswerving

2007
674.781

2008
76.809

2009
84.995

2010
216.949

2011
420.624

gemiddeld
laatste
5 jaar
294.832

- donaties en giften

45.272

41.284

53.306

164.121

90.624

78.922

- nalatenschappen

629.509

35.525

31.689

52.828

330.000

215.910

Subsidies van Overheden
Baten uit acties derden
Baten uit beleggingen
Overige baten
Totale baten

0
50.000
33.162
151
758.093

1.500
50.000
-378.769
290
-250.170

0
50.000
272.014
199
407.208

0
110.000
166.264
208
493.420

0
0
-50.849
10
369.785

300
52.000
8.364
171
355.667

Doelstelling Bewustmaking
Doelstelling Ondersteuning
Totaal besteed aan doelstellingen

28.119
198.714
226.833

39.825
214.946
254.771

31.300
151.601
182.901

35.495
285.388
320.883

28.387
128.853
157.240

32.625
195.900
228.526

% totale baten besteed aan doelstellingen

29,9%

-101,8%

44,9%

65,0%

42,5%

64,3%

% totale lasten besteed aan doelstellingen

83,5%

84,7%

76,9%

84,5%

72,1%

81,2%

12.494

16.196

18.379

18.843

18.556

16.894

1,9%

22,6%

21,6%

8,7%

4,4%

5,7%

Overige kosten
Totale lasten

32.244
271.571

29.995
300.962

36.622
237.902

39.907
379.633

42.158
217.955

36.185
281.605

Resultaat

486.522

-551.131

169.306

113.787

151.830

74.063

Kosten fondswerving
% kosten fondswerving tov baten eigen
fondswerving
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Free Your Mind, Sierra Leone
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Vooruitblik

Na de opvallende communicatiecampagne, dankzij het reclamebureau KesselsKramer,
waarvan we mogen verwachten dat deze heeft geleid tot een verdere vergroting van onze
naamsbekendheid, zal in 2012 de nadruk liggen op fondsenwerving en uitbreiding van het
aantal donateurs en sponsoren.
Daarnaast zullen het bestuur en de staf het projectenbeleid aanscherpen en optimaliseren,
o.a. door het selectie-, monitoring- en evaluatieproces verder te verbeteren. De wijze waarop
onze bestedingen t.b.v. projectsteun worden gerealiseerd en de effecten van deze steun voor
de lokale doelgroep zullen helder en transparant via het Magazine, de website, de sociale
media en de Nieuwsbrief gecommuniceerd worden naar onze achterban.
Dit alles zal worden ondersteund en onderbouwd door een nieuwe, uitgebreide database.

Activiteiten
•

In verband met het zwangerschapsverlof van projectmanager Lotti Atherton is per eind
december 2011 Margret van Gaalen als interim manager aangetrokken en zij zal tot eind
augustus 2012 Lotti Atherton vervangen.

•

Begin 2012 zal door iBuro een nieuwe database gebouwd worden, toegespitst op de
mogelijkheden en vereisten van het NASF. Daarbij gaat het met name om het
donateurbestand en de projectadministratie. De database moet ons helpen het
marketingcommunicatieplan effectiever uit te voeren, inclusief het werven van nieuwe
donateurs. De interim manager zal dit proces begeleiden en superviseren.

•

Het komende jaar zal de focus van het bestuur en de staf gericht zijn op het verzilveren
van de effecten van de communicatiecampagne van september 2011 die ongetwijfeld
geleid heeft tot een grotere naamsbekendheid van het NASF. Daarbij ligt de focus op
fondsenwerving en op uitbreiding van het aantal donateurs.

•

Het benaderen van vermogensfondsen zal een speciaal aandachtspunt zijn.

•

Er zal opnieuw actief gezocht worden naar sponsoren bij het bedrijfsleven in het kader
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en sponsoring. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van het in 2010 ontwikkelde sponsorprogramma.

•

Ter ondersteuning van bovengenoemde activiteiten zal veel aandacht besteed worden
aan de twee uitgaven van het Albert Schweitzer Magazine (in mei en november), de
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website en de 4-jaarlijkse digitale Nieuwsbrief. Ook het gebruik van de sociale media zal
geïntensiveerd worden.
•

Aan diverse evenementen zal worden deelgenomen door middel van een
informatiestand. Gepland hiervoor staan in principe Bevrijdingsdag (mei), het
Haarlemmerhoutfestival (juni), het Afrikafestival (juli) en de Afrikadag (oktober /
november). In verband met het wegvallen van diverse subsidies is nog onzeker welke
evenementen doorgang zullen vinden.

•

De derde editie van de Albert Schweitzer Prijs voor jongeren zal in 2012 wederom in de
tweede helft van het jaar worden georganiseerd.

•

Het projectenbeleid zal verder verbeterd worden, met name wat betreft de selectie,
monitoring en evaluatie aspecten. Daartoe zal het netwerk van lokale contactpersonen
worden uitgebreid en daarmee het aantal projecten dat bezocht zal worden. Op basis
van de opgedane ervaringen zal het beleid worden bijgesteld.

•

In samenwerking met de vrijwilligster “Projectsteun” zal het hele traject van selectie,
monitoring en evaluatie, alsmede administratieve registratie en ondersteuning,
gerealiseerd, geoptimaliseerd en gedocumenteerd worden. Dit betreft vooral ook de
communicatie met de contactpersonen.

•

Met hulp van een vrijwilligster zal bekeken worden hoe het Basisschoolproject verder
gerealiseerd kan worden op basis van de ervaringen die opgedaan zijn met het pilot
project op de Albert Schweitzerschool in Didam in september 2011. De leerlingen van de
bovenbouwgroepen ontvingen in zes lessen informatie over Schweitzers lijfspreuk
‘Eerbied voor het leven’, over het werk en de visie van het NASF en over
ontwikkelingssamenwerking in het algemeen.

•

Het NASF heeft bij het CBF een verzoek ingediend om van het “CBF Keurmerk” over te
gaan naar het “CBF Certificaat voor kleinere goede doelen” vanuit de overtuiging dat dit
meer in overeenstemming is met de omvang van onze stichting en met de lagere kosten
die aan dit certificaat zijn verbonden.

•

Door het vertrek eind 2012 van de huidige voorzitter zal gezocht worden naar een
nieuwe kandidaat. Daartoe is een selectiecommissie vanuit het bestuur gevormd.

•

In het jaar 2013 is het honderd jaar geleden dat Albert Schweitzer met zijn echtgenote
naar Lambaréné vertrok om daar een ziekenhuis te bouwen. In 2012 zullen het bestuur,
de staf en vrijwilligers zich voorbereiden op dit jubileumjaar.
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Tot slot
Ook in 2011 kenmerkte het NASF zich door een dynamisch en vernieuwend beleid, waarbij
kritisch bekeken werd hoe dit beleid verder geoptimaliseerd kon worden en hoe het NASF
haar plaats op de charitatieve markt kon consolideren en versterken. Het is de overtuiging
van het bestuur dat het Nederlands Albert Schweitzer Fonds op effectieve en transparante
wijze de doelstellingen realiseerde. Daarmee werd recht gedaan aan zowel het gedachtegoed
van Albert Schweitzer, als aan een waardevolle ondersteuning van talloze mensen in SubSahara Afrika in hun pogingen zich te bevrijden uit de spiraal van armoede. Dit was met
name mogelijk door de inzet van vele betrokkenen: allereerst natuurlijk de staf, maar zeker
ook onze donateurs en het groeiend aantal sponsoren, alsmede de vele vrijwilligers die zich
enthousiast inzetten voor de doelstellingen van het NASF. Als bestuur zijn we daarvoor
bijzonder dankbaar en wij zien, door deze betrokkenheid van zo velen, de toekomst vol
vertrouwen tegemoet.

Juni 2012

P.F.C. van der Hoeven
Voorzitter

C.N. van der Oord
Penningmeester
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Deel II
Jaarrekening 2011
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JAARREKENING 2011
ALGEMENE TOELICHTING OP
WAARDERINGSGRONDSLAGEN

HET

FINANCIEEL

VERSLAG

EN

DE

GEHANTEERDE

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, conform RJ-uiting 2011.1.
Op de afzonderlijke balansposten en op die van de baten en lasten is –waar nuttig- een toelichting
vermeld.
STELSELWIJZIGING
Pensioenen: voorheen verwerking als toegezegde-bijdrageregelingen.
Overeenkomstig de aangepaste richtlijnen in RJk B14 waardeert de stichting met ingang van 2011 de
pensioenverplichtingen volgens de „verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering zoals nader
uiteengezet onder de grondslagen voor de waardering van de voorzieningen. Deze stelselwijziging
heeft geen effect op vermogen en resultaat.
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. Ultimo 2011 (en 2010) waren er voor de
stichting/vereniging geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de
jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen, schulden e.a. worden opgenomen tegen de nominale (geld)waarde.
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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 DECEMBER1
(Euro)

2011

2010

Immateriele vaste activa

0

0

Materiele vaste activa

0

0

ACTIVA

Financiele vaste activa (1)
Effecten

1.346.046

Voorraden
Vorderingen (2)
Effecten
Liquide middelen (3)
TOTAAL

1.443.068
1.346.046

1.443.068

0

0

353.144

85.792

0

0

608.140

603.193

2.307.330

2.132.053

PASSIVA
Reserves en fondsen (4)
reserves
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve Lambarene
Reserve als bron van inkomsten

364.897
0
1.848.945

fondsen
Bestemmingsfonds Lambarene

85.384
168
1.976.460
2.213.842

2.062.012

64.108

64.108

2.277.950

2.126.120

Voorzieningen
Schulden (5)
Op k orte termijn

29.380

TOTAAL

1

De nummering verwijst naar de toelichting
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5.933
29.380

5.933

2.307.330

2.132.053

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(Euro)
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Giften en donaties (6)
Nalatenschappen en legaten (7)

werkelijk 2011

begroting 2011

90.624
330.000

werkelijk 2010

90.000
10.000
420.624

164.121
52.828
100.000

216.949

Subsidies van overheden
0

Baten uit acties van derden (8)
Baten uit beleggingen (9)
baten van beleggingsportefeuille
baten van werk k apitaal

-55.520
4.671

Overige baten
TOTALE BATEN

110.000

105.000
2.000

163.628
2.635

-50.849

107.000

166.264

10

200

208

369.785

207.200

493.420

LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Doelstelling bewustmaking (10)
Eigen activiteiten
Verstrekte subsidies
kosten doelstelling bewustmaking

5.435
7.500
15.452

10.600
7.500
18.500
28.387

Doelstelling ondersteuning (11)
verstrekte projectsteun
kosten doelstelling ondersteuning

118.832
10.021

11.829
7.500
16.166
36.600

115.000
8.000

35.495

278.565
6.823

128.853

123.000

285.388

157.240
42,5%
72,1%

159.600
77,0%
70,0%

320.883
65,0%
84,5%

18.556
4,4%

23.500
23,5%

18.843
8,7%

1.307

3.000

2.995

40.852
11,0%

42.000
20,3%

36.912
7,5%

TOTALE LASTEN

217.955

228.100

379.633

RESULTAAT

151.830

-20.900

113.787

279.513
-127.515
-168
0
151.830

-20.900
0
0
0
-20.900

58.608
55.179
0
0
113.787

TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
% Totale baten besteed aan doelstellingen
% Totale lasten besteed aan doelstellingen

WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving (12)
% Kosten fondswerving tov baten eigen fondswerving
Kosten van beleggingen (13)

BEHEER EN ADMINISTRATIE (14)
% Kosten beheer en administratie tov totale baten

Overschot/tekort toegevoegd/
onttrokken aan
Continuiteitsreserve
Reserve als bron van ink omsten
Bestemmingsreserve Lambarene
Bestemmingsfonds Lambarene
Resultaat
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STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN
(Euro)
Saldo baten en lasten

2011
151.830

Non-cash mutaties
Afschrijvingen
Mutatie vorderingen
Mutatie schulden

2010
113.787

0
-267.352
23.447

0
-43.462
3.077
-243.905

Saldo ongerealiseerde k oersresultaat (2)
Saldo gerealiseerd k oersresultaat (2)
Saldo aan-& verk open beleggingen (2)

-40.384

97.022
0
0

Kasstroom uit operationele activiteiten
Aansluiting mutatie liquide middelen
Liquidemiddelen 31 december
Liquidemiddelen 1 januari
Mutatie liquide middelen

-111.252
-1.256
474
97.022

-112.034

4.947

-38.631

608.140
603.193
4.947

603.193
641.824
-38.631

Verdeling totale lasten naar bestemming
De kosten van personeel en huisvesting zijn verdeeld over de twee doelstellingen (Bewustwording
25%, Ondersteuning 10%), Eigen Fondsenwerving (25%) en Beheer en Administratie (40%). Deze
verdeling is gebaseerd op een schatting van de gemiddelde tijdsbesteding van het personeel.

Bestemming

Lasten
Subsidies en bijdragen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
TOTAAL

Doelstelling

BewustWording
7.500
5.256
180
12.466
2.985

28.387

Werving baten

OnderSteuning
118.832

Eigen
fondswerving

Beheer en
Administratie

Totaal
2011

Begroot
2011

Totaal
2010

Beleggingen

4.987
1.194
3.840

12.467
2.985
3.104

1.307

128.853

18.556

1.307

19.947
4.776
15.542
587

126.332
5.256
180
49.867
11.940
23.793
587

122.500
9.000
1.600
62.500
12.050
20.450
-

286.065
8.640
3.190
52.916
11.748
17.037
38

40.852

217.955

228.100

379.633

De personeelskosten betrekking hebbend op één secretarieel medewerkster à 16 uur per week en één
projectmanager ‘beleid en publiciteit’ (24 uur per week). Bovendien is –via PGGM- een
pensioenregeling voor het personeel getroffen. Bestuursleden krijgen geen bezoldiging.

Totaal
2011
2 (1 FTE)

Gemiddeld aantal personeelsleden

Totaal
2010
2 (1 FTE)
0

Totaal bezoldiging bestuurders en toezichthouders
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0

De totale personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
PERSONEELSKOSTEN
(Euro)
Bruto salaris (incl. vakantiegeld en sociale
lasten)
Reiskostenvergoedingen
Pensioenpremie
Verzekeringen (ziektekosten, Arbo e.d.)
Overige personeelskosten
Totaal

2011
38.773

2010
44.290

1.847
6.573
1.121
1.553
49.867

1.286
6.081
1.192
68
52.916

De personeelskosten vielen in 2011 lager uit dan in 2010, vanwege een tijdelijke vacature voor
secretarieel medewerkster.
De huisvestingskosten bestaan uit hoofdzakelijk uit huur- en servicekosten. De huur wordt jaarlijks
aangepast aan de inflatieontwikkeling.
De kantoor- & algemene kosten bestaan uit directe kosten van Eigen Fondsenwerving (zie toelichting
12), uit kosten van Beleggingen (13) en uit kosten voor Beheer en Administratie (14).
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2011

A. OP DE BALANS
1. FINANCIELE 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 2011 was 81% (2010: 79%) van de aandelenportefeuille volgens zogenaamde ‘duurzame
criteria’ belegd. Daarmee is het streven gerealiseerd om dit percentage minimaal 80% te laten zijn.
Bovendien is een gedeelte van de liquide middelen bij een ‘duurzame’ instelling ondergebracht (ASN
bank). In totaal voldoet 67% (2010: 66%) van de hele beleggingsportefeuille aan ‘duurzame criteria’.
Gedurende het jaar zijn geen mutaties in de portefeuille aangebracht vanwege het onzekere
beleggingsklimaat. Beleggingstransacties worden geïnitieerd door de penningmeester en worden
slechts uitgevoerd na instemming van een tweede bestuurslid. In elke bestuursvergadering wordt
verslag gedaan van de ontwikkeling in het vermogen, de feitelijke asset-mix en de uitgevoerde
transacties.
De asset-mix eind 2010 zag er als volgt uit:
Marktwaarde
2011 (Euro)
740.426
530.058
455.903
1.726.386

Aandelen & aandelenfondsen
Obligaties & obligatiefondsen
Liquiditeiten en obligaties < 1 jaar
Totaal

Asset-mix
2011
43%
31%
26%
100%

Asset-mix Asset-mix
Target
Bandbreedte
45%
35-55%
40%
30-50%
15%
10-30%
100%

Op basis van de vastgestelde asset-mix en historische rendementen mag op langere termijn een
gemiddeld rendement van circa 6% 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 6% (zoals in 2010),
dan wordt dit aan de reserves toegevoegd als buffer voor de jaren dat het rendement lager uitvalt. In
jaren waarin het feitelijk rendement lager uitvalt dan 6% (zoals in 2011) wordt aan de
beleggingsportefeuille onttrokken. Op deze wijze wordt een zekere continuïteit bewerkstelligd in het
jaarlijkse budget voor projectsteun.
Het bestuur heeft in 2011 besloten om het bedrag van het bestemmingsfonds Lambaréné toe te voegen
aan de beleggingsportefeuille. De beleggingsportefeuille bestaat derhalve in principe uit de ‘reserve als
bron van inkomsten’ en het bestemmingsfonds Lambaréné. Verschillen ontststaan doordat de
beleggingsportefeuille op kasbasis wordt bepaald. Nog te ontvangen bedragen dragen immers nog niet
bij aan het rendement en worden derhalve in mindering gebracht. Dit geldt onder andere voor 2/3 van
de al wel verantwoorde (en dus aan de reserve als bron van inkomsten toegevoegde), maar nog niet
ontvangen nalatenschappen boven € 50.000. Deze worden pas aan de portefeuille toegevoegd in het
jaar dat ze daadwerkelijk worden ontvangen. De beleggingsportefeuille wordt daarmee in feite op
kasbasis bepaald.
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De beleggingsportefeuille ontwikkelde zich in 2011 als volgt:
(Euro)
Omvang beleggingsportefeuille 1 januari

1.811.644

Onttrekking ten behoeve van doelstellingen (6% van 'reserve
als bron van inkomsten' ultimo 2010)
feitelijk ontvangen netto beleggingsinkomsten 2011
ongerealiseerde beleggingsresultaat
2/3 van de feitelijk ontvangen nalatenschappen > 50.000
toevoeging bestemmingsfonds Lambarene
Overige overlopende posten
Toename beleggingsportefeuille 2011

-105.000
42.397
-97.022
7.218
64.108
3.041
-85.258

Omvang beleggingsportefeuille 31 december

1.726.386

Beschikbaar voor doelstellingen 2012

6,00%

103.583

Het totaal van de effecten is gespecificeerd in het overzicht “beleggingen per 31 december 2011”
achterin de jaarrekening. Beleggingen die zich classificeren als ‘duurzaam’ zijn met een * gemarkeerd.
2. VORDERINGEN
Het bedrag van de vorderingen en vooruitbetaalde kosten bestaat uit:
(Euro)
Nalatenschappen
Nog te ontvangen rente op effecten
Vordering dividendbelasting
Nog te ontvangen rente op bankrekeningen
creditnota drukwerk
KPN
Waarborgsom postbus
Totaal

2011
330.000
11.946
1.392
9.558
149
30
70
353.144

2010
60.828
13.569
2.331
8.994

70
85.792

3. LIQUIDE MIDDELEN
De aanwezige geldmiddelen werden als volgt aangehouden:
(Euro)
ING rekening-courant
ABN AMRO rekening-courant
ABN AMRO ondernemers topdeposito
Van Lanschot rekening-courant
Van Lanschot effectenrekening
Van Lanschot on-line spaarrekening
ASN optimaalrekening
Roparco rekening
Kasgeld
Totaal

2011
2.537
20.990
203.460
35
4.591
262.748
113.002
331
446
608.140

2010
1.895
6.221
225.960
275
148
257.724
110.705
266
603.193

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:
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(Euro)
Reserves per 1 januari
Dotatie continuiteitsreserve
Onttrekking reserve als bron van inkomsten
Onttrekking aan bestemmingsreserve Lambarene
Onttrekking aan bestemmingsfonds Lambarene
Reserves per 31 december

2011
2.126.120
279.513
-127.515
-168
0
2.277.950

2010
2.012.333
58.608
55.179

2.126.120

De continuïteitsreserve is vrij beschikbaar voor besteding aan de doelstellingen. De omvang is ten
opzichte van 2010 fors gestegen. Deze stijging hangt samen met een dotatie uit de ‘reserve als bron van
inkomsten’ (€ 164.816), ter correctie van eerdere dubbeltellingen bij de bepaling van de omvang van
deze reserve en een dotatie uit de bestemmingsreserve Lambarene (€ 168). Het streven is om de
continuïteitsreserve de komende jaren af te bouwen.
In 2011 steeg deze reserve als volgt:
(Euro)
Continuiteitsreserve per 1 januari
dotatie uit reserve als bron van inkomsten
dotatie uit bestemmingsreserve Lambarene
mutatie uit resultaat
Continuiteitsreserve per 31 december

2011
85.384
164.816
168
114.529
364.897

2010
26.776

58.608
85.384

De reserve als bron van inkomsten daalde door de tegenvallende beleggingsresultaten, die lager
waren dan de begrootte 6%. De daling van de beleggingsportefeuille werd beperkt door de toevoeging
van het bestemmingsfonds Lambarene. Bij de bepaling van de reserve als bron van inkomsten moet
hiervoor worden gecorrigeerd. Daarnaast is er vanuit de reserve als bron van inkomsten een extra
dotatie gedaan aan de continuïteitsreserve, ter correctie van eerdere dubbeltellingen bij de bepaling
van de omvang van deze reserve. In 2009 is besloten om de ontvangen nalatenschappen en legaten tot
€ 50.000 volledig ten gunste te laten komen aan de doelstellingen in het jaar van ontvangst. Daar de
verantwoorde (maar nog niet ontvangen) nalatenschappen en legaten in 2011 hoger waren dan dit
bedrag, is er vanuit deze post een toevoeging geweest aan de reserve als bron van inkomsten. De
toevoeging aan de beleggingsportefeuille vindt pas plaats in het jaar van feitelijke ontvangst.
In 2011 nam deze reserve als volgt af:
(Euro)
Reserve als bron van inkomsten per 1 januari
mutatie beleggingsportefeuille (zie Financiele Vaste Activa)
correctie effect van toevoegen fonds Lambarene aan belport
onttrekking ten gunste van continuiteitsreserve
2/3 van nog te ontvangen nalatenschappen > E 50.000
Reserve als bron van inkomsten per 31 december

2011
1.976.460
-85.258
-64.108
-164.816
186.667
1.848.945

2010
1.921.281
55.179

1.976.460

De aansluiting tussen de ‘reserve als bron van inkomsten’ en de beleggingsportefeuille is als volgt:
(Euro)
omvang beleggingsportefeuille 31 december
omvang bestemmingsfonds Lambarene
2/3 van nog te ontvangen nalatenschappen > E 50.000
reserve als bron van inkomsten 31 december

De

bestemmingsreserve

Lambaréné

is

zoals
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1.726.386
-64.108
186.667
1.848.945

boven

beschreven

toegevoegd

aan

de

continuïteitsreserve.
(Euro)
Bestemmingsreserve Lambarene per 1 januari
onttrekking ten gunste van continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve Lambarene per 31 december

2011
168
-168
0

2010
168
0
168

Het bestemmingsfonds Lambaréné is ongewijzigd ten opzichte van 2010.
(Euro)
Bestemmingsfonds Lambarene per 1 januari
onttrekking ten gunste van continuiteitsreserve
Bestemmingsfonds Lambarane per 31 december

2011
64.108
0
64.108

2010
64.108
0
64.108

2011

2010
757

5. SCHULDEN
De schulden bestaan uit de volgende posten:
(Euro)
Drukkosten ASM
kosten database
Toegezegde projectsteun
Overige schulden
Vakantiegeld
pensioenpremie
Loonheffing & premies
Totaal

1.759
20.610
2.474
1.600
293
2.644
29.380

641
1.900
2.634
5.933

B. OP DE BATEN EN LASTEN
6. GIFTEN en DONATIES
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 € 90.624 (2010: € 164.121). De daling ten opzichte van
2010 vloeit voort uit de eenmalige donaties die in dat jaar werden ontvangen naar aanleiding van de
oproep tot hulp aan het Hôpital A. Schweitzer in Haïti. De reguliere donaties bedroegen in 2010 €
55.023, welke dus in 2011 met maar liefst 65% zijn gestegen! Hiermee konden de gevolgen van het
wegvallen van de ICCO subsidie voor een belangrijk gedeelte worden opgevangen.
7. NALATENSCHAPPEN EN LEGATEN
In 2011 overleed mevrouw Van Leer. Zij heeft het NASF in haar testament als erfgenaam opgenomen.
Hoewel de nalatenschap op balansdatum nog niet was afgewikkeld, is een bedrag van € 330.000 in de
resultatenrekening opgenomen als inkomsten.
In 2009 is besloten het beleid ten aanzien van de middelen ontvangen uit nalatenschappen en legaten
te wijzigen. Tot 2009 was het beleid om 1/3 van de aldus verworven middelen aan te wenden in het
jaar van ontvangst, 2/3 werd toegevoegd aan de beleggingsportefeuille. In 2009 is besloten om de in
een boekjaar ontvangen middelen uit nalatenschappen en legaten tot € 50.000 direct ten gunste te
brengen aan de doelstellingen in hetzelfde jaar. Bij ontvangsten boven € 50.000 zal 2/3 worden
toegevoegd aan de beleggingsportefeuille. Hierdoor komen meer middelen voor directe aanwending
beschikbaar.
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Op basis hiervan zal € 186.667 (zijnde 2/3 van € 330.000 -/- € 50.000) worden toegevoegd aan de
‘reserve als bron van inkomsten’.
Aan nalatenschappen en legaten werd ontvangen van:
(Euro)
mw van Leer

2011
330.000

Totaal

330.000

2010

52.828

8. BATEN UIT ACTIES DERDEN
In 2011 ontving het NASF geen baten uit acties van derden (2010: € 110.000).

9. BATEN UIT BELEGGINGEN
(Euro)
Rente obligaties
Rente bankrekening & deposito's
Dividend
Totaal directe beleggingopbrengsten (A)

2011
20.341
8.533
12.628
41.502

2010
25.249
8.458
17.414
51.121

Gerealiseerde koersresultaat
Niet gerealiseerde koersresultaat
Totaal koersresultaat (B)

0
-97.022
-97.022

1.256
111.252
112.507

Baten uit beleggingen (A+B)

-55.520

163.628

Het resultaat op de beleggingen was in 2011 negatief, met name veroorzaakt door een daling van de
aandelenbeurzen in de tweede helft van het jaar. De obligatiebeleggingen en de liquide middelen
droegen positief bij aan het resultaat. Het gemiddeld netto rendement (dus inclusief de kosten van
beleggingen) op de portefeuille in 2011 was circa 3% negatief. Het gemiddeld netto rendement over de
afgelopen 5 jaar daalde van 2,0% (periode 2006-2010) naar 0% (periode 2007-2011), waarbij met
name het slechte beleggingsjaar 2008 van invloed is.
De rente-opbrengst van de ‘continuïteitsreserve’ bedroeg daarnaast € 4.671 (2010: € 2.635)
10. KOSTEN DOELSTELLING BEWUSTMAKING
De Stichting beschouwt activiteiten in het kader van informatievoorziening, bewustmaking en
draagvlakversterking als de concrete uitwerking van de statutair vastgelegde doelstelling (zie
paragraaf 1.3). Deze activiteiten geven bekendheid aan de praktische toepassing van de geestelijke
nalatenschappen van Schweitzer. Op deze wijze probeert het NASF het gedachtegoed van Albert
Schweitzer te vertalen naar de realiteit van de huidige dag.
De kosten die samenhangen met de doelstelling ‘bewustmaking’ lagen in 2011 lager dan in 2010. Dat
kwam vooral door een besparing op de kosten voor het Albert Schweitzer Magazine (sponsoring) en
lagere kosten voor voorlichtingsmateriaal.
De kosten van eigen activiteiten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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(Euro)
Albert Schweitzer Magazine
Kosten Internet
Brochures/Flyers/Boekjes
Jongerenprogramma
Kosten lezingen etc
Overige kosten tbv bewustmaking
Totaal

2011
5.255
0
180
0
0
0
5.435

2010
8.640
29
2.786
129
230
16
11.829

Naast de eigen activiteiten werd evenals in de voorgaande jaren een subsidie verstrekt aan de AISL
(Internationale Albert Schweitzer organisatie) c.q. het Albert Schweitzer documentatiecentrum te
Günsbach ter grootte van € 7.500.
Daarnaast wordt 25% van de personeels- en huisvestingkosten toegerekend aan de doelstelling
bewustmaking.
11. 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 2011 werden in totaal 30 projecten gesteund voor een totaalbedrag van € 118.832 (2010: €
273.337). Drie daarvan werden geselecteerd via de Albert Schweitzer Prijs.
De daling ten opzichte van 2010 hangt met name samen door de steun die in dat jaar werd gegeven aan
het HAS in Haïti (€ 169.089). Aan reguliere projectsteun werd in dat jaar € 104.428 besteed. Daarnaast
wordt 10% van de personeels- en huisvestingkosten toegerekend aan de doelstelling ondersteuning.
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De volgende projecten werden financieel ondersteund:
(Euro)
Kiwamwaku, Tanzania
Fobang Foundation, Kameroen
Kikuuku, Tanzania
Maseka Development Association, Sierra Leone
Fondation Zekoula, Burkino Faso
Buhnaga Thulibaghuma Women's Group, Uganda
Kasese Widow Foundation, Uganda
Fowodo, Uganda
Macohi, Uganda
Community Mission, Uganda
Tweso, Uganda
Women Empowerment Org, Sierra Leone
Faustine Edgar, Ghana
ACOL, Tanzania
Life Concern Foundation, Uganda
IFWODA, Uganda
BOCADO, Uganda
Karasundara Women's Dev. Org, Uganda
Brighter Needy Vision, Ghana
Busamba Hill Women's Group, Uganda
Kairos for the Needy Foundation, Ghana
Rwenzori Rural Health Services, Uganda
Mpower Foundation (AS prijs), Zuid-Sudan
Stichting Multimodus (AS prijs), Rwanda
Kpandai Health Center, Ghana
Muslim Students Association Bamenda, Kameroen
Activist for Women and Youth Empowerment
Kyneamaseke Youth in Development, Uganda
Kyarumba Catholic Widows Group, Uganda
Happy made by (AS prijs), Uganda
Overige projectsteun
Totaal

2011
5.000
12.500
1.500
5.000
4.830
4.730
1.315
6.730
3.500
3.250
3.850
5.400
4.650
4.600
3.852
4.265
5.000
3.200
3.805
4.000
2.500
4.150
750
750
1.730
1.365
3.500
4.810
3.300
5.000
118.832

2010
10.000
20.000
3.000

240.337
273.337

De kosten doelstelling projectsteun bedroegen in 2011 € 10.021 (2010: € 6.823). Naast 10% van de
personeels- en huisvestingskosten betreft het hier ook bankkosten en reiskosten die gemaakt worden
voor het bezoeken van projecten door vrijwilligers.
12. KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING
De directe verwervingskosten bestaan uit kosten voor mailings, acceptgiro’s, met donaties
samenhangende bankkosten, opname in diverse publicaties en op websites, de jaarlijkse bijdrage aan
het CBF en de opmaak van ‘akte van schenkingen’. Daarnaast wordt 25% van de personeels- en
huisvestingskosten toegerekend aan ‘kosten eigen fondsenwerving’.
13. KOSTEN BELEGGINGEN
De kosten van Beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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(Euro)
Kosten bankrekeningen
Provisie ontvangen rente/dividend
Provisie verkoop/lossing effecten
Provisie aankoop effecten
Bewaarloon
Totaal kosten beleggingen

2011
0
185
0
0
1.122
1.307

2010
115
229
798
861
992
2.995

14. BEHEER EN ADMINISTRATIE
De kosten voor Beheer en Administratie kunnen als volgt worden gespecificeerd:
(Euro)
Kantoor- en secretariaatskosten
Reiskosten bestuur en kosten vergaderingen
Kosten loonadministratie/accountant
Overige kosten
40% van personeels- en huisvestingskosten
Totaal

2011
4.710
384
4.548
6.488
24.723
40.852

2010
4.272
438
3.914
2.422
25.866
36.912

De kosten voor Beheer en Administratie zijn gestegen ten opzichte van 2010. Dit wordt met name
veroorzaakt door uitgaven aan het vernieuwen van de website, de bouw van een database voor het
bijhouden van donaties en de monitoring van projecten (een gedeelte van de kosten hiervan zal in
2012 worden verantwoord) en een nabetaling aan ‘One World’ voor het lidmaatschap van 2009.
Daarnaast wordt 40% van de personeels- en huisvestingskosten toegerekend aan ‘beheer en
administratie’.
C. 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 2014 en heeft een opzegtermijn van 12
maanden. De jaarlijkse huurlasten bedragen € 11.940 (jaarlijkse indexatie).

48

D. VERSCHILLEN ANALYSE BEGROTING 2011 VERSUS REALISATIE
(Euro)
Inkomsten (verschil met begroting)
Giften/donaties
Ontvangen nalatenschappen
Subsidies van overheden
Acties derden
Baten beleggingsportefeuille
Overige baten
Totale inkomsten (+ is meer dan begroot)

2011
624
320.000
0
0
-160.520
2.481
162.585

Uitgaven (verschil met begroting)
Aanwending doelstelling bewustmak ing
Aanwending doelstelling ondersteuning
Kosten eigen fondswerving
Kosten beleggingen
Kosten beheer en administratie
Totale uitgaven (-/- is meer dan begroot)

8.213
-5.853
4.944
1.693
1.148
10.145

Resultaat (verschil ten opzichte van begroting)

172.730

Nalatenschappen
Op basis van het gemiddelde bedrag over de afgelopen jaren werd voor 2011 € 10.000 aan
nalatenschappen en legaten begroot. Het werkelijke bedrag was meer, dankzij de nalatenschap van
mevrouw Van Leer.

Baten beleggingsportefeuille
Zoals toegelicht in het verslag houdt de begroting rekening met een rendement van 6% op het belegd
vermogen. In 2011 was sprake van een lager (negatief) rendement. Het verschil komt ten laste van de
‘reserve als bron van inkomsten’.
Aanwending doelstelling bewustmaking
Door lagere kosten voor het AS Magazine waren de uitgaven aan deze doelstelling lager dan begroot.
Aanwending doelstelling projectsteun
De uitgaven aan projectsteun waren licht hoger dan begroot.
Kosten eigen fondsenwerving
De kosten eigen fondsenwerving waren fors lager dan begroot, mede omdat de kosten van de
wervingscampagne zijn getemporiseerd.
Kosten beleggingen
De kosten beleggingen waren lager dan begroot, mede door de terughoudendheid bij mutaties in de
beleggingsportefeuille.
Kosten beheer en administratie
De kosten van beheer en administratie licht lager dan begroot, ondanks een nabetaling aan ‘One
World’.
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VOORSTEL VOOR RESULTAATSBESTEMMING
Voorgesteld wordt om het saldo baten en lasten in 2011 als volgt te besteden:
(Euro)
Mutatie continuiteitsreserve
Mutatie reserve als bron van inkomsten
Mutatie bestemmingsreserve Lambarene
Mutatie bestemmingsfonds Lambarene
Saldo baten en lasten

2011
279.513
-127.515
-168

2010
58.608
55.179

151.830

113.787

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die een materiële invloed hebben op de jaarrekening.
VASTSTELLING JAARREKENING
Deze jaarrekening is door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld;

Bregje van Dam

Chris van der Oord

Frits van der Hoeven

Paul Schaink

Bernard Kral

Rob Drukker

Maaike Stevens-Leusink

Pieter van Thiel
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BEGROTING 2012
(Euro)
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Giften en donatie
Nalatenschappen en legaten (1)

begroting 2012

werkelijk 2011

90.000
10.000

90.624
330.000
100.000

420.624

Subsidies van overheden
0

Baten uit acties van derden
Baten uit beleggingen (2)
baten van beleggingsportefeuille
baten van werk k apitaal

105.000
3.500

Overige baten
TOTALE BATEN

-55.520
4.671
108.500

-50.849

100

10

208.600

369.785

LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Doelstelling bewustmaking (3)
Eigen activiteiten
Verstrekte subsidies
kosten doelstelling bewustmaking

8.000
7.500
18.000

5.435
7.500
15.452
33.500

Doelstelling ondersteuning
verstrekte projectsteun
kosten doelstelling ondersteuning

150.000
10.000

28.387

118.832
10.021
160.000

128.853

193.500
92,8%
72,9%

157.240
42,5%
72,1%

21.000
21,0%

18.556
4,4%

3.000

1.307

48.000
23,0%

40.852
11,0%

TOTALE LASTEN

265.500

217.955

RESULTAAT

-56.900

151.830

Overschot/tekort toegevoegd/
onttrokken aan
Continuiteitsreserve (6)
Reserve als bron van ink omsten
Bestemmingsreserve Lambarene
Bestemmingsfonds Lambarene
Resultaat

-56.900
0
0
0
-56.900

279.513
-127.514,97
-168
0
151.830

TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
% Totale baten besteed aan doelstellingen
% Totale lasten besteed aan doelstellingen

WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving (4)
% Kosten fondswerving tov baten eigen fondswerving
Kosten van beleggingen

BEHEER EN ADMINISTRATIE (5)
% Kosten beheer en administratie tov totale baten
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1. NALATENSCHAPPEN EN LEGATEN
Naar zijn aard is deze post heel moeilijk in te begroten. Opgenomen is een conservatieve inschatting op
basis van de ontvangen nalatenschappen en legaten over de afgelopen jaren.
2. BATEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE
De beleggingsportefeuille bedroeg eind 2011 € 1.726.386. Voor 2012 worden de opbrengsten
(beschikbaar voor de doelstellingen) begroot op het op lange termijn te verwachten rendement van
6%, zijnde afgerond € 105.000.
3. DOELSTELLING BEWUSTMAKING
In 2012 zullen de kosten ten behoeve van de doelstelling bewustmaking licht stijgen ten opzichte van
2011, vooral door een aantal nieuwe activiteiten.
4. KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING
In 2012 zullen de kosten ten behoeve van eigen fondsenwerving stijgen ten opzichte van 2011, vooral
door het voortzetten van de geplande wervingscampagne.
6. KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
In 2012 zullen de kosten voor beheer en administratie stijgen ten opzichte van 2011, vooral als
gevolg van (eenmalige) kosten voor de database ten behoeve van de donateurs en de projecten.
7. ONTTREKKING AAN CONTINUITEITSRESERVE
Naar verwachting zal in 2012 een onttrekking plaatsvinden aan de continuïteitsreserve, waardoor
deze zal dalen tot circa € 310.000.
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BELEGGINGEN PER 31 DECEMBER 2011
% Fonds

Koers
31-12-10

Beurswaarde
31-12-10

Obligaties
floater ING verzekeringen 2021
5,875 Ahold Fin. USA 2001 per 2012
4,156 AEGON perpet. 1995 (2015)
4,25 Rabobank per 2013
6,875 WKL perpet 2001 (2008)
Totaal obligaties

89,50
104,66
52,45
104,44
97,49

44.750,00
78.495,00
30.941,00
104.440,00
97.490,00
356.116,00

Obligatiefondsen
Oikocredit
Triodos Sustainable Bond Fund
Robeco Sustainable Credit Bonds
Kempen Global Bond
Totaal obligatiefondsen

203,10
28,43
100,30
55,70

10.025,67
78.182,50
100.300,00
69.625,00
258.133,17

Totaal obligaties
Aandelenbeleggingsfondsen
ASN Aandelenfonds
Triodos Sustainable Equity Fund
ING Duurzaam Aandelenfonds
ING Global Emerging Markets fund
Kempen Sense fund
I-share FT Euro First 80
Barclay's top-10 Duurzaam note
SAM Sustainable Water Fonds
Totaal aandelenbeleggingsfondsen
Aandelen
ING
Totaal aandelen

Koers
Beurswaarde
31-12-11
31-12-11

50.000

83,07

58.991
100.000
100.000

46,01
103,43
97,55

49,3632
2.750
1.000
1.250

203,10
29,27
101,37
54,81

614.249,17

41.535,00 *
*
27.141,96 *
103.430,00
97.550,00 *
269.656,96

10.025,67 *
80.492,50 *
101.370,00 *
68.512,50
260.400,67
530.057,63

58,91
21,33
17,83
39,97
28,37
8,80
933,32
156,02

219.734,30
68.256,00
192.991,92
119.910,00
52.768,20
55.440,00
55.999,20
42.905,50
808.005,12

3.730
3.200
10.824
3.000
1.860
6.300
60
275

54,30
20,27
17,22
30,59
21,72
7,265
946,73
130,89

7,28

20.813,52
20.813,52

2.859

5,56

Totaal aandelen
Totaal Effecten > 1 jaar

Nominale
Waarde
31-12-11

202.539,00
64.864,00
186.389,28
91.770,00
40.399,20
45.769,50
56.803,80
35.994,75
724.529,53

740.425,57

1.443.067,81

1.270.483,20

75.000
147,58
257.723,75
110.704,75
368.576,08
1.811.643,89

100,75

*
*

75.562,50 *
4.590,61
262.748,25
0,03
113.001,67 *
455.903,06
1.726.386,26

* Beleggingen op basis van duurzame criteria (bron voor individuele aandelen/obligaties:
‘SAM Sustainability Yearbook’).
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*

15.896,04 *
15.896,04

828.818,64

Liquiditeiten en Effecten < 1 jaar
5,875 Ahold Fin. USA 2001 per 2012
Effectenrek v Lanschot
Online sparen v Lanschot
Spaarrekening v Lanschot
ASN Optimaalrekening
Totaal Liquiditeiten

*
*
*

Bijlage 1
Toetsingscriteria en subsidievoorwaarden
De volgende toetsingscriteria gelden cumulatief bij de beoordeling en selectie van de
projecten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het project wordt uitgevoerd in één van de landen in Sub-Sahara Afrika.
Het betreft in principe eenmalige steun.
Het betreft subsidies voor kleinschalige projecten.
Het betreft een startsubsidie of een startkapitaal.
Het betreft startende initiatieven.
Het is een lokaal geïnitieerd project op basis van lokale behoeften en wordt gedragen
en uitgevoerd door een groep uit de lokale bevolking.
7. Het betreft een rechtstreekse aanvraag van een organisatie uit Afrika en niet via een in
Nederland gezetelde stichting. De organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering,
het monitoren, de evaluatie en follow-up van het project.
8. In het geval van gebruik van producten, kennis en mankracht, geeft het NASF de
voorkeur aan lokale input.
9. Het project draagt bij aan het direct of indirect verbeteren van de gezondheidssituatie
van kansarme mensen, in overeenstemming met de Millenium Development Goals 4, 5
en 6*.
10. De aanvragende organisatie heeft aan al haar verplichtingen voldaan met betrekking tot
eventuele andere projecten die door het NASF zijn gefinancierd.

De volgende projecten/kosten van een project worden niet door het NASF gesubsidieerd:
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Noodhulp
Reeds gedane uitgaven voor een project.
Extra kosten die zijn ontstaan na een definitief besluit van het NASF.
Kosten van medische en technische apparatuur, machines en goederen die in
Nederland worden aangeschaft, indien deze lokaal te vervaardigen of aan te schaffen
zijn.
Uitwisselingsprojecten, studiereizen, studiebeurzen, onderzoek en/of stages.
Kosten van uitzending of reis- en verblijfkosten naar en in het ontwikkelingsland.
Transportkosten naar of vanuit het buitenland.
Overheadkosten, met name salarissen, voor de aanvragende organisatie.
Religieuze activiteiten.

* Millennium Development Goals / Millenniumdoelstellingen:
4. Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar moet in 2015 in ieder ontwikkelingsland met
minimaal tweederde 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
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Bijlage 2
Rooster van aftreden
Het rooster van aftreden voor de bestuursleden is zodanig opgesteld, dat geen der
bestuursleden een langere zittingsduur heeft dan maximaal negen jaar. Bij benoeming wordt
een bestuurslid aangesteld voor de periode van drie jaar. Na de eerste drie jaar is een
aftredend bestuurslid maximaal twee maal herbenoembaar (bestuursbesluit 6 mei 2010).
Rooster van aftreden
Drs P.F.C. van der Hoeven:

(2000)

aftreden per december 2012

Drs. M. Stevens-Leusink:

(2006)

aftreden/herbenoemen dec. 2012

Dhr. B.J. Kral:

(2004)

aftreden per juni 2013

Drs. C.N. van der Oord:

(2004)

aftreden per juni 2013

Drs. R.J. Drukker:

(2010)

aftreden/herbenoemen juni 2013

Dhr. mr P.R.W. Schaink :

(2007)

aftreden/herbenoemen dec. 2013

Dr. P.P.A.M. van Thiel:

(2010)

aftreden/herbenoemen dec. 2013

Mw. B. van Dam-Mantel:

(2005)

aftreden per december 2014
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Bijlage 3
Functies en nevenfuncties van de bestuursleden
Mw. B. van Dam-Mantel:

verpleegkundige, gepensioneerd lerares
gezondheidszorg

Drs. R.J. Drukker:

bedrijfskundige

Drs. P.F.C. van der Hoeven:

public health consultant

Drs. M.P. Stevens-Leusink:

bestuurskundige/organisatieadviseur

Dhr. B.J. Kral:

huisarts

Drs. C.N. van der Oord:

beleggingsdeskundige Robeco

Dhr. mr P.R.W. Schaink:

advocaat

Dhr. dr P.P.A.M. van Thiel:

internist-infectioloog Tropencentrum AMC, Amsterdam
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Bijlage 4

Organogram Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds
BESTUUR NASF

Secretariaat

Project Manager

Karen Wiessing

Financieel/HR/juridisch

Lotti Atherton

Projectsteun

Communicatie

PR en Fondsenwerving

AS Gedachtegoed

Personeelzaken
Kantoor / archief
Jaarverslagen
Financiële administratie
Juridische zaken

Communicatie met
projecten
Selectie
Monitoring en follow-up
Evaluatie
AS Prijsvraag (inhoud)

AS Magazine
Digitale Nieuwsbrief
Website
Sociale Media

PR materiaal (folders etc)
Evenementen
Sponsoring
Subsidies
Adverteren
Collecteren

AS Prijs
Lespakket basisschool
Evenementen
AISL
Jongerenprogramma

Bestuur
- Paul Schaink (vicevoorzitter)
- Chris vd Oord
(penningmeester)
Vrijwilligers
- Inez in ’t Veld
(bibliotheek/archief)

Bestuur
- Frits vd Hoeven
(voorzitter)
- Bernard Kral
(projectsteun)
- Pieter v Thiel
(projectsteun)
Vrijwilligers
- Lisette de Graaf
(medewerker
projecsteun Afrika)
- Josie Heerink (AS Prijs)

Bestuur
- Maaike Stevens-Leusink
(red)
Vrijwilligers
- Joke Winkelman (red)
- Nanda Appelman (red)
- Michel Pasman (red|)
- Marco vd Doel (NB +
sociale media)
- Tiny Steur (website)
10
- Myriam Giraud (vert fr)
- Linda Rademakers (vert)

Bestuur
- Rob Drukker
- vacant (fondsenwerving)
- Bregje v Dam (evenemnt)
Vrijwilligers
- Anke vd Moer (copywr)
- Jettie Jas (soc media)
Extern
- Rinus v Warven
(Lezingen)

Bestuur
- Bregje v Dam
(evenemnt + AISL)
Vrijwilligers
- Josie Heerink (basissch)
Extern
- Rinus v Warven
(lezingen)

