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Voorwoord 

 

Dit jaarverslag geeft u een overzicht van de activiteiten in 2013, alsmede een financiële 
verantwoording. Het hoofddoel van het NASF is het verstrekken van startsubsidies aan 
kleinschalige lokale initiatieven op het terrein van de gezondheidszorg in Afrikaanse 
landen, gelegen ten zuiden van de Sahara. 
 
Dit jaar betrof het 20 projecten, die met een bedrag van in totaal 102.262 euro zijn 
gesteund. Het is goed te merken dat deze initiatieven, die voor grote donoren minder 
interessant zijn, met een steuntje in de rug van het NASF van de grond komen en door de 
lokale gemeenschap worden voortgezet. Het aantal gesubsidieerde projecten is, wellicht 
eenmalig, kleiner dan in voorafgaande jaren, als gevolg van een herziening van het 
selectieproces. Het bestuur is voortdurend attent op een zorgvuldig selectiebeleid en wil 
op een transparante en heldere wijze verantwoording kunnen afleggen. 
 
Het jaar 2013 was een bijzonder jaar voor het NASF. Het was toen honderd jaar geleden 
dat Albert Schweitzer naar Lambaréné vertrok om zijn beroemd geworden ziekenhuis op 
te zetten. Om dit te vieren zijn een groot aantal orgelconcerten georganiseerd, waarbij  
het NASF aanwezig was. Een concert in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht 
heeft de banden tussen dit  ziekenhuis en het NASF aangehaald. Het is de bedoeling deze 
samenwerking verder te intensiveren. 
 
Een ander hoogtepunt was de uitreiking, voor de vierde keer, van de Albert Schweitzer 
Prijs, dit jaar in het sfeervolle Singer Museum in Laren. Deze prijs  is in het leven geroepen 
om jonge mensen te stimuleren zich in te zetten voor ontwikkelingsprojecten in Afrika en 
past in het gedachtegoed van Albert Schweitzer, dat hiermee levend wordt gehouden. Het  
gastjurylid  Jan Terlouw kon onder groot enthousiasme van de zaal  de prijs van 5000 
euro uitreiken aan een jonge vrouwelijke arts uit Amsterdam. De twee andere 
genomineerden ontvingen  ieder een aanmoedigingsprijs van 750 euro. Het uitloven van 
deze prijs blijkt ons belangrijkste instrument te zijn om jongeren voor de  naam en de 
activiteiten van het NASF te interesseren. 
 
Het Albert Schweitzer magazine, dat twee keer per jaar verschijnt,  blijft het  visitekaartje 
van het NASF.  De website www.nasf.nl, de digitale nieuwsbrief  en de sociale media 
nemen gaandeweg een steeds belangrijker plaats in binnen de communicatie met alle 
stakeholders van het NASF. Hieraan is in 2013 de nieuwe NASF Weblog toegevoegd. 
 
In het verslagjaar hebben we afscheid genomen van enkele bestuursleden met een 
langdurige verdienste voor het NASF, waarvoor wij hen dankzeggen. Enige nieuwe 
bestuursleden werden verwelkomd. Wij danken verder de staf en vele vrijwilligers voor 
hun inzet in 2013. Zonder hen zou het NASF niet kunnen doen, wat het nu doet. Wij 
danken tenslotte onze donateurs, subsidiegevers en sponsors, en wij hopen dat zij ons in 
de toekomst blijven steunen in ons streven, in de geest van het gedachtengoed van Albert 
Schweitzer, het perspectief op een gezond leven voor velen in Afrika mogelijk te maken. 
 
 
 
U.F. Hiddema 
Voorzitter Nederlands Albert Schweitzer Fonds 
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1 Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) – visie, missie en doelstellingen 
 
1.1 De visie en missie van het NASF 
 
Visie 
Het NASF opereert vanuit de visie dat het 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 zijn 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 in zijn 
projectkeuze steun te bieden, in beginsel eenmalig, 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. Deze initiële financiële 
steun is vooral gericht op de ontwikkeling van effectieve, duurzame en toegankelijke 
gezondheidszorg of direct hieraan gerelateerde activiteiten.   
 
1.2 Doelstelling en realisering 
 
De statutair vastgelegde doelstelling van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds luidt: 
“de bundeling van alle activiteiten in Nederland van zowel geestelijke als 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”. 
 
Het NASF brengt deze doelstelling op twee manieren in praktijk: 

1) kleinschalige en directe steun voor duurzame ontwikkeling van lokale particuliere 

 

Ka Tutandike Uganda 
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initiatieven (“projectsteun”); 
2) verbreding en verdieping van het draagvlak voor het gedachtegoed van Albert 

Schweitzer binnen Nederland, in het bijzonder in relatie tot ontwikkelings- 
samenwerking (“bewustwording”). 

 
Deze twee subdoelen moeten in samenhang met elkaar worden gezien. Dat is de kracht 
van het NASF. 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.  
 
Met betrekking tot de organisatorische realisering van deze tweeledige doelstelling kan 
voor het verslagjaar 2013 in grote lijn het volgende worden gemeld (zie ook de volgende 
hoofdstukken): 
 
Projectsteun 
Professionaliseren van het projectsteun beleid en de uitvoering hiervan: 
 Per 1 januari 2013 werd de staf voor 8 uur per week uitgebreid door een 

medewerkster projectsteun.  
 Met deze uitbreiding kon het projectenbeleid verder herzien, aangescherpt en 

verbeterd worden, met name wat betreft de selectie, monitoring en evaluatie-
aspecten.  

 In verband hiermee wordt het netwerk van lokale contactpersonen gaandeweg 
verder uitgebreid, ook vanwege het toenemend aantal projecten dat bezocht wordt. 
Op basis van de opgedane ervaringen zal het beleid verder worden bijgesteld.  

 Tevens is voor de coördinatie en ondersteuning van de activiteiten op het gebied van 
projectsteun  een bestuurslid voor de portefeuille projectsteun  geworven, die samen 
met de medewerkster projectsteun en mogelijk vrijwilligers de ‘werkgroep 
projectsteun’ vormt. 

 
Informatievoorziening, bewustwording en draagvlakversterking 
In het kader van 2013 als jubileumjaar werden de volgende activiteiten speciaal 
ontwikkeld of aangepast: 
 Jubileum editie van het mei nummer van het Albert Schweitzer Magazine 
 Albert Schweitzer Orgeljaar – diverse orgelherdenkingsconcerten door heel het land 

i.v.m. het Jubileumjaar 
 Jubileumevenementen – diverse lezingen, workshops, colloquia over Albert 

Schweitzer 
 Aangaan en intensiveren van een samenwerking met het Albert Schweitzer 

Ziekenhuis in Dordrecht 
 Een vierde editie van de Albert Schweitzer Prijs in november 2013 
 
Fondsenwerving en communicatie 
Tijdens de economisch mindere tijden, die ook voor het NASF merkbaar zijn, is het NASF 
zich van het belang bewust om diverse kanalen in te zetten op het gebied van 
fondsenwerving en deze te intensiveren. De volgende specifieke doelstellingen zijn voor 
2013 bepaald: 
 Verbeteren van de informatievoorziening omtrent projectsteun via diverse media 
 Voortzetting van de Microgift campagne i.s.m. KesselsKramer en TMG 
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 Intensiveren en diversifiëren van de fondsenwerving: sponsoring, subsidies en 
vermogensfondsen 

 
Organisatie, bestuur en betrokkenen 
Organisatorisch stond het NASF in het jaar 2013 vele veranderingen en ontwikkelingen te 
wachten. Hierbij heeft het NASF de volgende specifieke doelstellingen beoogd: 
 Bestuurswisselingen, in het bijzonder de voorzitter en penningmeester, zo soepel 

mogelijk te laten verlopen 
 Instellen van een beleggingscommissie voor financieel advies aan het Algemeen 

Bestuur 
 Deelname aan de internationale Jubileum activiteiten ten einde de relatie tussen AISL 

leden te kunnen verbeteren 
 De organisatie voor 1 februari 2014 klaarmaken voor het SEPA tijdperk en de IBAN 

Incasso/Acceptgiro 
 De organisatie voor 1 januari 2014 klaarmaken voor de aangescherpte ANBI status 

van de belastingdienst 
 
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. 
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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.  
 
2.1  Projectsteunbeleid Nederlands Albert Schweitzer Fonds 
 
Het NASF biedt directe en lokale steun aan startende, kleinschalige, particuliere 

initiatieven en projecten die een duurzaam effect beogen op het gebied van 

gezondheidszorg.  Het gaat om kleinschalige projecten die gestart worden op basis van 

een lokaal initiatief.  Kleinschalig wil zeggen een project dat uitgevoerd kan worden met 

een bedrag van (gemiddeld)  EUR 4.000 tot 5.000,-. Met een startend, lokaal initiatief 

wordt in beginsel een activiteit of een project bedoeld, dat nog niet eerder door de 

aanvragende persoon of groep is uitgevoerd.  

 

In 2013 is een concept beleidsplan projectsteun geformuleerd waarin de 

projectselectieprocedure, de evaluatiemethode alsmede de taken en 

verantwoordelijkheden van het NASF, de projectpartners en contactpersonen zijn 

vastgelegd. Een belangrijk aandachtspunt, gelet op de beperkte middelen, is het 

voortdurend bewaken van een goed evenwicht tussen enerzijds de wens om in goed 

vertrouwen te geven en anderzijds de noodzaak om controle uit te oefenen. 

 
In verband met dit laatste  is ook in 2013 het in 2011 geïntroduceerde netwerk van lokale 

contactpersonen verder geïntensifieerd en uitgebreid. Contactpersonen kunnen projecten 

bezoeken op verzoek van het NASF in zowel de selectie- als de evaluatiefase om het NASF 

van inhoudelijke en actuele informatie te voorzien. Het doel is uiteindelijk om onze 

financiële bijdragen zo gericht mogelijk in te zetten. 

 
Startsubsidie 
De startsubsidies van het NASF betroffen de afgelopen jaren gemiddeld 30 tot 35 

projecten: in 2013 waren het er (slechts) twintig, omdat door een intensivering van het 

selectieproces de pipeline van de voorbereiding langer is geworden. Dat zal mettertijd 

worden ingelopen en naar verwachting op een gegeven moment stabiliseren.  

 

Lokale initiatieven  
In ontwikkelingslanden zijn talrijke mensen die zelf het heft in handen nemen in de strijd 

0

 

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. 
 

APDK Bombolulu, Kenia 



9 

 

tegen armoede. Deze lokale initiatieven komen voort uit lokale behoeften en met respect 

voor de eigen leefomgeving. De projecten streven naar 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.  

 

Kleinschaligheid 
Het opstarten van lokale projecten in Afrika is moeilijk. 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. 

  

Duurzaam effect 
Projecten die een startsubsidie hebben ontvangen, blijken in de praktijk in staat zich 

duurzaam te ontwikkelen onder meer door lokaal fondsen te genereren en/of bij grotere 

donororganisaties aan te kloppen. Het is dit “spin-off”-effect voor kleinschalige lokale 

organisaties waar het NASF middels haar projectsteunbeleid een bijdrage aan wil leveren. 

 

Gezondheidszorg 
De gezondheidszorg vormde het speerpunt van Albert Schweitzer in Lambaréné (Gabon)  

om een bijdrage te leveren aan een betere wereld en een menswaardig bestaan. Ook het 

NASF richt zich hierop, in een brede context. Het is onze overtuiging dat goede 

gezondheidszorg een essentiële voorwaarde is voor een basis van duurzame 

armoedebestrijding. Door in projecten de gezondheidszorg centraal te stellen wil het 

NASF een startpunt creëren voor duurzame ontwikkeling en economische 

zelfredzaamheid. 

 

Sub-Sahara Afrika  
Om een zekere focus in ons projectenbeleid te hanteren steunt het NASF projecten in 

verschillende landen van Sub-Sahara Afrika. Enkele bestuursleden van het NASF hebben 

gerichte ervaring opgedaan op het gebied van gezondheidszorg in deze regio. Hierdoor 

zijn zij in staat projectaanvragen en evaluaties kundig te beoordelen en te ondersteunen. 

 
2.2 Criteria voor projectsteun 
 
De bij ons binnenkomende projectaanvraag moet bij voorkeur aansluiten op de 

Millennium Ontwikkelingsdoelen 4, 5 en 61. Participatie en medeverantwoordelijkheid 

van de doelgroep vormen 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 vooral vrouwen, maar ook mannen betrokken.  

 

                                                           
1
 4. Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar moet in 2015 in ieder ontwikkelingsland met minimaal twee-derde zijn 

teruggebracht ten opzichte van 1990./5. De moedersterfte moet in 2015 met driekwart zijn teruggebracht ten opzichte van 1990./6. 
Voor 2015 wordt een halt toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziektes. 
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Onze voorkeur gaat uit naar rechtstreekse steun aan organisaties ter plaatse en slechts bij 

uitzondering wordt steun gegeven via stichtingen in Nederland. Voor meer informatie 

over onze subsidievoorwaarden verwijzen wij naar onze website www.nasf.nl/subsidies. 

 
2.3 Selectie, projectbezoeken en evaluatie 
 
Het NASF probeert het rendement van zijn projectsteun te maximaliseren door een  
heel zorgvuldig selectieproces, het zo mogelijk natrekken van referenties, het beoordelen 
van de inhoudelijke en financiële rapportages en het eventueel uitvoeren van evaluaties 
en  projectbezoeken door onze lokale contactpersonen. 
 
Selectieproces 
Na ontvangst van een ingevuld aanvraagformulier per email en/of per post, wordt het in 

behandeling genomen door de medewerkster projectsteun. Deze beoordeelt de aanvraag 

aan de hand van een daarvoor opgestelde lijst van toetsingscriteria voor een 

projectaanvraag en maakt een voorselectie voor de algemene bestuursvergadering. Zij 

betrekt daarbij het bestuurslid projectsteun.  

 

Tenzij de aanvraag na de eerste beoordeling op basis van de criteria direct wordt 

afgewezen,  zal er contact worden opgenomen met de projectaanvrager voor aanvullende 

informatie.  In een veel gevallen is het voor de beoordeling van een aanvraag noodzakelijk 

een project te laten bezoeken door een contactpersoon. Op basis van het projectbezoek 

krijgt het NASF een beter beeld van de aanvragende organisatie en de projectinhoud, 

zodat het bestuur een afgewogen besluit met betrekking tot het subsidiëren van de 

aanvraag kan nemen. De besluiten tot projectbezoeken en het al dan niet subsidiëren van 

voorgeselecteerde projectaanvragen worden genomen door het bestuur tijdens de 

algemene bestuursvergadering, die vier keer per jaar plaatsvindt. 

 
Projectbezoeken 
Om het projectsteunbeleid te optimaliseren werkt het NASF samen met een lokaal 
netwerk van contactpersonen die projecten op verzoek van het NASF vóór, tijdens of na 
de uitvoering van een project kunnen bezoeken. Het netwerk bestaat uit lokale mensen en 
expats die tegen onkostenvergoeding projectbezoeken uitvoeren. In 2013 heeft het NASF 
in totaal 13 projectbezoeken laten uitvoeren, in vier landen: Uganda (9 maal), Ghana, 
Kenia en Sierra Leone.  
 
Monitoring en evaluatie 
 
Monitoring: het volgen van de uitvoering van projecten 

Nadat het bestuur heeft besloten subsidie aan een projectinitiatief toe te kennen, wordt 
het toegekende bedrag door de penningmeester overgemaakt op de lokale bankrekening 
van de aanvragende organisatie. De aanvragende organisatie wordt verzocht de ontvangst 
van het geldbedrag te bevestigen en dan kan de projectuitvoering gestart worden. De 
medewerker projectsteun probeert vanaf dat moment de projectuitvoering zo 
systematisch mogelijk te volgen via mailcontact. Deze monitoring op afstand kan 
aangevuld worden met een projectbezoek door één van de contactpersonen. Dit is in 
2013 voor één project gebeurd.  
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Gedurende 2013 ontving het NASF van 14 lopende projecten tussentijdse rapportages, 
variërend van een korte stand van zaken tot een uitgebreider verslag van de uitgevoerde 
activiteiten. Veelal werden ook foto’s toegestuurd.   
 
Evaluatie 

Het project dient in principe binnen één jaar na de ontvangst van de subsidie uitgevoerd 
te worden. Na uitvoering van het project rapporteert de aanvragende organisatie aan het 
NASF door middel van: 

 een beknopte projectrapportage aan de hand van het evaluatieformulier dat via de 
website kan worden gedownload; 

 een beknopte financiële rapportage; 
 foto’s van het project. 

 
In de evaluatierapportage is het belangrijk dat getracht wordt aan te geven wat het effect 
van de financiering is geweest. Indien nodig en mogelijk kan besloten worden tot een 
evaluatiebezoek door een van de contactpersonen. 
 
Van 18 van de 32 organisaties die in 2012 ondersteund werden, ontving het NASF in 2013 
een afrondende projectrapportage. Dat gebeurde meestal met behulp van het 
evaluatieformulier van het NASF. Sommige organisaties maakten daarnaast of in plaats 
ervan een eigen projectrapport. De meeste rapportages waren adequaat en geven aan dat 
het merendeel van de organisaties hun beoogde doelstellingen heeft gerealiseerd. Een 
drietal projecten uit 2012 werden als onvoldoende beoordeeld waardoor een deel van de 
toekenning uit 2012 alsnog niet is uitgekeerd. Dit betrof een totaal bedrag van € 8.500. 

 
De kleinschaligheid en diversiteit van de projecten en het soort projectsteun maakt dat de 
projectuitkomsten zeer uiteenlopend zijn. De meeste projecten krijgen eenmalige steun, 
bedoeld als startkapitaal van een project(onderdeel).  
 
Van de 14 nog niet afgeronde projecten, hebben 3 organisaties inmiddels toegezegd hun 
project spoedig af te ronden en de evaluatieformulieren toe te sturen. Met 7 organisaties 
verliep het contact over het verloop van het project moeizaam en werd over de projecten 
weinig tot geen informatie ontvangen. Dit laat zien dat het evaluatieproces niet altijd 
vanzelfsprekend verloopt. 
 
2.4  Ondersteunde projecten 2013 
 

In 2013 is aan 20 projecten een bedrag van in totaal € 102.262 uitgekeerd. Dit is 

onderverdeeld in: 

- 17 reguliere projecten € 95.762 

- 3 indirecte projecten via de Albert Schweitzer Prijs € 6.500  

 

Reguliere projectsteun 
Alle projecten bevonden zich in Sub-Sahara Afrika en werden uitgevoerd door lokale  

organisaties. Bij 15 projecten ging het om een eerste subsidie. Twee projecten werden al 

eerder ondersteund door het NASF, het Kpandai Health Centre in Ghana en de Stichting 

Happy Made By, AS-prijswinnaar 2011, in Uganda.  
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Indirecte steun 
Als gezegd hebben drie projecten via de Albert Schweitzer Prijs 2013 indirecte financiële 

steun gekregen voor een totaal bedrag van € 6.500, te weten het winnende project 

Mothers AdVANtage in Zuid-Afrika met € 5.000 en twee projecten in Sierra Leone en 

Tanzania, ieder met een aanmoedigingsprijs van € 750. Dit betreft projecten die op 

initiatief van Nederlandse jongeren worden voorgedragen, maar die wel worden 

uitgevoerd in samenwerking met lokale organisaties. 

 

Hieronder worden in een tabel in willekeurige volgorde alle projecten weergegeven die in 

2013 projectsteun hebben ontvangen. Op de website www.nasf.nl/over-projecten worden 

beknopte beschrijvingen gegeven van de projecten die dit jaar werden ondersteund.  De 

projecten 18 tot en met 20 (*) in de tabel zijn de drie projecten die via de Albert 

Schweitzerprijs financiering hebben ontvangen. 

 
 Tabel 2.4.1: Overzicht projectsteun 2013 

1 Mubende Rural Trust Group, Uganda 3800 
2 Wendna-Songdo, Burkina Faso 6502 
3 Health Poverty Action, Tanzania 5000 
4 Bolleh Women Association, Sierra Leone 5000 
5 Mayolla Women Association Sierra Leone 4685 
6 AVODECU, Congo 5796 
7 Secure Life Foundation, Ghana 8510 
8 Mutongo Community Development Association, Uganda 6695 
9 Integrated Development Initiatives, Uganda 5653 
10 FABIO, Uganda 6000 
11 AED, Togo 9610 
12 WESOFOD, Sierra Leone 6000 
13 Happy Made By, Uganda 3901 
14 Kpandai Health Centre, Ghana 5000 
15 Association pour la Promotion de la Santé, Burkina Faso 4939 
16 Ka Tutandike, Uganda 3671 
17 APDK Bombolulu, Kenia 5000 
18 Mother adVANtage, Zuid Afrika * 5000 
19 Hepatitis B vaccination, Tanzania * 750 
20 TeenPregProtect, Sierra Leone * 750 
   Totaal projectsteun 102.262 

* voor de Albert Schweitzer Prijs genomineerde projecten 

  
Tabel 2.5.3 Verdeling per projectland 2013 (excl. projecten Albert Schweitzer Prijs) 
  Aantal Bedrag 
Uganda 6 29.720 

Sierra Leone 3 16.435 

Burkina Faso 2 11.441 

Ghana 2 13.510 

Congo 1 5.796 

Kenia 1 5.000 

Tanzania 1 5.000 

Togo 1 9.610 
  17 95.762 

http://www.nasf.nl/
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2.5 Nadere analyse Projectsteun 2013 
 
Aantal subsidieaanvragen  
In 2013 werden er in totaal 253 (reguliere) subsidieaanvragen ingediend bij het NASF. 

Tevens werden minimaal 125 aanvragen ingediend, die op voorhand om verschillende 

redenen al niet werden ingeschreven. 

Redenen om projecten niet in te schrijven waren onder andere: 

- Wanneer de aanvraag gedaan werd door een Nederlandse stichting ; 

- De aanvraag was voor een project in een regio buiten Sub Sahara Afrika ; 

- De aanvraag kwam uit de Kasese in Uganda.  Net als in 2012, is in 2013 een 

projectstop gehanteerd vanwege het grote aantal projectaanvragen uit dit gebied.  

- De aanvragende organisatie had al eerder financiering voor een projectinitiatief 

ontvangen. 

- De aanvraag betrof geen echte aanvraag maar een verzoek tot een partnerschap of 

was zo onvolledig dat het document niet als een aanvraag beschouwd kon worden. 

 
Van de 253 projectaanvragen komt (nog steeds) het overgrote deel uit Uganda. Daarnaast 

ontving het NASF  in 2013 aanvragen uit Burkina Faso, Burundi, Congo, Ethiopië, Ghana, 

Kameroen, Kenia, Malawi, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Soedan, Tanzania, Togo, Zambia 

, Zuid-Afrika en Zuid Soedan. 

 
Van de 253 ontvangen projectaanvragen zijn er  237 afgekeurd en 162  goedgekeurd.  

Uiteindelijk werden dus slechts 6% van de aanvragen goedgekeurd. Redenen voor 

afwijzing waren onder andere dat: 

- het initiatief niet kleinschalig was ; 

- het niet om een startend initiatief ging ;  

- het initiatief niet gericht was op gezondheidszorg ;  

- de inhoudelijke kwaliteit van het projectvoorstel onvoldoende was; 

- de aanvraag grote overeenkomst vertoonde met andere aanvragen in dezelfde regio. 

 

Om de inhoudelijke kwaliteit van de door het NASF gefinancierde projecten beter te 

waarborgen is in de projectselectie van 2013 de voorkeur uitgegaan naar kleinschalige 

projecten die binnen het tijdsbestek van een jaar een concrete (tastbare) bijdrage kunnen 

leveren aan de gezondheidssituatie voor een lokale gemeenschap.  Er is  in 2013 daarom 

bewust gekozen om geen projecten meer te financieren die louter bestaan uit 

voorlichtings- of trainingsactiviteiten, tenzij  deze duidelijk ingebed zijn in een bredere 

projectcontext. De kwaliteit van de uitvoering van voorlichtingsprojecten is op afstand 

moeilijker te volgen en ook het concrete effect en de duurzaamheid van dergelijke 

projecten blijken niet altijd even overtuigend. 

Soort projectondersteuning 
Projecten die door het NASF ondersteund worden moeten bijdragen aan de gezondheid 
van kansarme mensen in de meest brede zin van het woord, bij voorkeur aansluitend op 

                                                           
2 De subsidie voor het 17e project werd al in 2012 aangevraagd. 
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de Millennium Ontwikkelingsdoelen 4, 5 en 6 (zie 2.2). Projectaanvragen combineren 
vaak een aantal doelstellingen. Dit kan gaan om de bestrijding van een ziekte of het  
voorkómen daarvan, de toegang tot gezondheidszorg, schoon drinkwater, maar 
bijvoorbeeld ook het genereren van inkomen en het verbeteren van de voedselsituatie 
voor aidspatiënten of gehandicapten.  
 
Van alle reguliere projecten die in 2013 werden gesteund waren er negen op het gebied 
van schoon drinkwater, hygiëne en sanitatie.  Vier projecten droegen direct bij aan een 
verbeterde toegang tot gezondheidszorg. En ten slotte ondersteunde het NASF drie 
inkomen genererende projecten en één trainingsproject op het gebied van hiv-aids. 

 
Tabel 2.4.4: Soort projectondersteuning 2013 
Soort projectondersteuning  
Hygiëne, water, sanitatie 9 
Toegang tot gezondheidszorg 4 
Inkomen generering 3 
Hiv-aids 1 
Totaal 17 

 
Slotbeschouwing  inzake projectsteun 
Aan de doelstelling: “Professionaliseren van het projectsteunbeleid en de uitvoering 

hiervan” is in 2013 op goede wijze vorm gegeven. Dat geldt zowel de selectieprocedure, 

als de monitoring en de evaluatie. 

 

Wel is het zo dat die professionalisering, en met name de intensivering van het 

selectieproces, heeft geleid tot een kwantitatief geringere output dan voorheen, in de zin 

van een kleiner aantal gehonoreerde projecten. Zo is het bijvoorbeeld vaker gebeurd dat 

een aanvankelijk interessant project uiteindelijk niet werd gefinancierd. Zo vielen 

bijvoorbeeld acht van de elf bezochte projecten die aanvankelijk geselecteerd waren voor 

financiering uiteindelijk toch af op basis van de resultaten van het projectbezoek door de 

betreffende contactpersoon.  

 

Voor bestuur en organisatie is het een uitdaging voor 2014 en volgende jaren om 

tegelijkertijd de kwaliteit van de selectie- en monitoringsprocedure te handhaven 

alsmede de kwantiteit van de te honoreren projecten op peil te houden. Daarbij is het 

noodzakelijk goede balans te behouden tussen de kosten voor monitoring & evaluatie 

(kwaliteitsbewaking) en de kosten voor de projectuitvoering. 
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3  Informatievoorziening, bewustmaking en draagvlakversterking 
 
De activiteiten in het kader van informatievoorziening, bewustmaking en draagvlak-
versterking werden in 2013 vooral in het licht van het Jubileumjaar gesteld en de daarbij 
behorende herdenking aan 100 jaar Lambaréné van Albert Schweitzer. Deze activiteiten 
gaven 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 Albert Schweitzer Magazine 
 
Het Albert Schweitzer Magazine werd in een oplage 
van 2000 (mei) en 1200 (november) gratis naar de 
achterban en relaties verstuurd.  
De mei editie werd speciaal opgedragen aan het 100-
jarig jubileum van Schweitzers Lambaréné en gevuld 
met diverse bijdragen behorende bij 5 van Schweitzers 
belangrijkste thema’s: Muziek, Theologie, 
Gezondheidszorg, Ethiek en Vredesmissie en 
Duurzaamheid. Het Magazine bestond eenmalig uit 28 
pagina’s i.p.v. de gebruikelijke 24 pagina’s.  
Het magazine bevat gebruikelijk een 
projectenoverzicht, maar ook wordt er 
achtergrondinformatie gegeven, discussie gevoerd 
over het gedachtegoed van Albert Schweitzer en 
attentie geschonken aan beschikbare media en 
literatuur die hiermee te maken hebben. 
NASF staf en vrijwillige redactieleden verzorgen met 
enthousiasme telkens opnieuw de inhoud van het blad. 
Silvia Agterhof is verantwoordelijk voor de 
vormgeving. SUM= printmanagement heeft geheel 
belangeloos het drukwerk en de verzending verzorgd. 

 
3.2 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, dat 

 
 

 

 

 

Albert Schweitzer Prijs winnares 2013, florise 
Lambrechtsen samen met gastjurylid Jan Terlouw 
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regelmatig van updates wordt voorzien.  
In 2013 is  getracht om meer achtergrond 
informatie te verschaffen over gesteunde 
projecten, vooral vanuit een evaluerend 
perspectief. Daarnaast kwam de Albert 
Schweitzer Prijs 2013 aan bod alsmede de 
activiteiten rondom het Jubileumjaar. Wij denken 
met de website op de goede weg te zitten. Het 
totaal aantal bezoekers, dat in 2012 ruim 15.500 
bedroeg, liep in 2013 op tot meer dan 27.000.  
Ons doel is dit initiatief verder uit te bouwen tot 
een structurele vorm van projectcommunicatie. 
Twee vrijwilligers verlenen het NASF 
ondersteuning. 

 
3.3 Nieuwsbrief (digitaal) 
 
De digitale Nieuwsbrief is in 2013 vijf keer verschenen. 
De Nieuwsbrief verwijst naar nieuws op gebied van 
nieuwe projecten, NASF evenementen en activiteiten, 
interne aangelegenheden en externe evenementen. De 
nieuwsbrieven komen tot stand, opnieuw, met 
medewerking van een vrijwilliger. Het aantal ontvangers 
liep in 2013 op tot bijna 500.  
 
3.4 Sociale Media 
 
In 2013 heeft het NASF het gebruik en bereik van sociale media, te weten Facebook, 
Twitter, LinkedIn en YouTube, wederom uitgebreid. De redactie heeft in 2013 diverse 
activiteiten en een campagne ontwikkeld om meer mensen te binden via sociale media. 
Gemiddeld twee keer per week wordt nieuws geplaatst in de vorm van tekst, foto’s en/of 
filmmateriaal. Er is ook een link naar de website. Rondom campagnes en activiteiten als 
de Albert Schweitzer Prijs blijken sociale media erg nuttig. Behalve voor de verspreiding 
van nieuws blijken de sociale media zeer effectief te zijn voor oproepen zoals bijvoorbeeld 
vacaturemeldingen. Het aantal volgers bedroeg eind 2013 circa 160 voor zowel Facebook 
als LinkedIn, en rond 70 voor Twitter. 
  

 
3.5 Albert Schweitzer Prijs 
 
De jaarlijkse Albert Schweitzer Prijs is een initiatief van het 
NASF en is in 2013 voor de vierde 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 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 en dient als startsubsidie 
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voor het winnende initiatief. Dit jaar is de prijs uitgereikt 
door gastjurylid Dr. Jan Terlouw aan Florise Lambrechtsen 
(30 jaar) voor haar project Mothers adVANtage in Zuid-
Afrika (zie foto links). Zij was de winnares uit 17 
kandidaten. Twee andere genomineerden ontvingen ieder 
een aanmoedigingsprijs van € 750. De kwaliteit van zowel 
de prijsaanvragen als de presentaties was hoog. 
 
In het kader van de prijsuitreiking is een gesponsorde 
samenwerking tot stand gekomen met het Singer Museum 
te Laren, in de vorm van het ter beschikking stellen van de 
grote zaal, incl. apparatuur, techniek en ondersteuning.  Wij 
hopen dat die samenwerking zich in 2014 zal voortzetten. 
De prijsuitreiking, waarbij veel gasten aanwezig waren, 
sloot wonderwel aan bij  de feestelijke onthulling, op 
dezelfde dag en dezelfde plaats, van het ‘verdwenen’ beeld 
van Albert Schweitzer (zie foto links), door de 
burgemeester van Laren. 
 

De Albert Schweitzer prijs werd in  2013 voor de helft gesponsord door het Elisabeth 
Mathilde Fonds en voor de andere helft door Impulsis.  SUM= printmanagement was ons 
opnieuw ter wille met kosteloos gedrukte PR materialen. 
De prijs heeft dit jaar ook via sociale media veel – interactieve - aandacht gekregen. Maar 
liefst 2241 geïnteresseerden hebben digitaal gestemd op hun favoriete project.  
 
 
3.6 Jubileum activiteiten en evenementen 
 
Centennium 1913-2013 Albert Schweitzer Lambaréné. 
De  Internationale Albert Schweitzer Beweging (AISL) nam 
het initiatief om 2013 aan te wijzen tot jubileumjaar. In 1913 
reisden Schweitzer en zijn vrouw af naar Frans Equatoriaal 
Afrika, om daar hun medisch werk te beginnen. De AISL 
werkte dit initiatief uit in samenwerking met de duits/franse 
organisatie “Organpromotion”. 
 
Voor Nederland werd dit initiatief  door NASF overgenomen. In 2013 werden er in 32 
plaatsen verspreid door ons land evenementen gehouden; voornamelijk  Schweitzer 
orgelconcerten, veelal gecombineerd met een lezing over Schweitzer’s interpretaties van 
orgelspel, zijn adviezen over orgelbouw, dikwijls begeleid met historische beelden. Op 
enkele plaatsen werden bijeenkomsten gehouden met lezingen over de inzichten van 
Schweitzer in de theologie en filosofie.  
 
“Bach op zondag”; de middagconcerten in de Westerkerk te Amsterdam waren gedurende 
juli en augustus een eerbetoon aan Schweitzer. In deze kerk vond, ter gelegenheid van de 
Internationale Dag voor de Vrede (21 september),onder het Thema “Albert Schweitzer 
NU” een bijeenkomst plaats. Lezingen over de vijf werkterreinen van Schweitzer, muziek, 
theologie, gezondheidszorg, filosofie, duurzaamheid/vrede werden afgewisseld door 
orgelmuziek met fluit. 
 

 
Winnares en genomineerden  Albert 
Schweitzer Prijs 2013 

 

 
Onthullinge beeld Albert Schweitzer. 

Bron: Gooi en Eemlander 
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Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht 
Sinds aanvang 2013 is  voorzichtig een goede relatie gegroeid tussen het Albert 
Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht en het NASF.  Sinds 13 jaar draagt het 
ziekenhuis in Dordrecht (en de gefuseerde locaties in Zwijndrecht en Sliedrecht) de naam 
Albert Schweitzer. In de afgelopen jaren heeft het ziekenhuis weinig met het 
gedachtegoed van de persoon Schweitzer gedaan richting werknemers, patiënten of 
buitenstaanders (omgeving/regio Dordrecht). Het ASZ wil dit graag veranderen en de 
man achter de naam beter en vaker naar buiten brengen. Het jubileumjaar bleek daar een 
goede aanleiding voor, maar er was  ook  behoefte aan structurele aandacht. Er volgden 
brainstormsessies en reeds de eerste stappen van uitwerken van een, naar wat te hopen 
valt, structurele samenwerking. In september vond een eerste bijeenkomst plaats in 
Dordrecht, onder de naam ‘Schweitzer als organist’. Het NASF was hierbij aanwezig met 
diverse PR materialen en een winkel. Vervolgens heeft het NASF diverse archief 
materialen in bruikleen gegeven aan het ASZ, om een gewenste Schweitzer hoek in het 
ziekenhuis in te kunnen richten. Verder voorzag het NASF het ASZ in december van meer 
(contact) informatie bij de opening van de Rhena Kraamkliniek. In 2014 zal de relatie 
tussen het NASF en het ASZ verder worden versterkt met diverse 
samenwerkingsverbanden. 
 
Slotbeschouwing: 
De vijf doelstellingen zoals beschreven in paragraaf 1.2 onder het kopje 
Informatievoorziening, bewustwording en draagvlakversterking werden allemaal met een 
jubileum sausje overgoten en met succes behaald. De Jubileum editie van het mei nummer 
van het Albert Schweitzer Magazine is met een verhoogde oplage goed verspreid tijdens 
de vele orgelconcerten, lezingen en bijeenkomsten die i.v.m. het Jubileumjaar op diverse 
locaties in het land zijn georganiseerd. Het NASF is tevreden en ook verwachtingsvol over 
de relatie die het NASF in het afgelopen  jaar is aangegaan met het Albert Schweitzer 
Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht. De vierde editie van de Albert Schweitzer Prijs in 
november 2013 was een groot succes vanwege zowel de aanwezigheid van Dr. Jan 
Terlouw als gastjurylid als  het Singer Museum in Laren als locatie van uitreiking. 
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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 2013 voor het NASF uit de volgende activiteiten: 
 

- Via donateurs (particulier) 

- Via geloofsgemeenschappen (collectes/inzamelingen) 

- Via subsidies (Elisabeth Mathilde Fonds, Impulsis en een anonieme subsidiegever) 

- Via sponsoring (online doneren/bedrijfsponsoring) 

 
4.1 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 tijdens diverse evenementen en contactmomenten met de 
doelgroep. 

 
In het jaar 2013 telde het NASF 374 actieve donateurs, waarmee het aantal is 
gestabiliseerd, zoals onderstaande tabel laat zien. Dat geldt niet voor het totaal ontvangen 
bedrag wat in 2013 met 23% is gestegen. Het NASF is nog 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 
zowel het aantal donateurs te vergroten alsook de gemiddelde donatie verder te 
verhogen.  
 

Tabel 4.1.1: overzicht donateurs en inkomsten 
 2007 2008 2009 2010  2011  2012 2013 
Actieve donateurs 458 532 445 516 478 377 374 
Gemiddelde donatie 74 68 95 122 190 185 239 

 
Tabel 4.1.2: Inkomsten uit giften en donaties (euro’s) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ontvangen 41.284 53.306 55.023 90.624 73.042 89.551 

 
 
 

 

Mutungo Community Development Association, 
Uganda 
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4.2 Subsidies 
 
In het jaar 2013 is het NASF actief begonnen met het zoeken naar alternatieve 
inkomstenbronnen door subsidieaanvragen in te dienen bij vermogensfondsen en 
ontwikkelingsorganisaties. De aanvragen die werden goedgekeurd betreffen diverse 
projecten alsmede de financiering van de Albert Schweitzer Prijs 2013. In totaal werd op 
deze wijze € 25.500,- geworven,  ten opzichte van € 9.000,- in 2012. Zes aanvragen 
werden op enige wijze gehonoreerd, drie werden afgewezen.    
 

Tabel 4.2:verkregen subsidies 2013 

Organisatie / Fonds Gevraagd Voor Uitslag Gehonoreerd  

Impulsis € 2.500,00 AS Prijs 2013 goedgekeurd € 2.500,00 

Impulsis / Kerk in Actie € 10.000,00 Projectsteun goedgekeurd  € 10.000,00 

Elise Mathilde Fonds € 4.000,00 AS Prijs 2013 goedgekeurd  € 3.500,00 

Stichting Rotterdam € 9.500,00 Projectsteun goedgekeurd  € 7.500,00 

Ina van Dam Fonds  Projectsteun Spontane gift € 1.000,00 

VVH Kampen  € 1.500,00  Projectsteun goedgekeurd  € 1.000,00 

TOTAAL € 27.500,00     € 25.500,00 

 
4.3 Sponsoring 
 
Sponsoring, in het bijzonder bedrijfsponsoring, heeft in 2013 net als in de twee 
voorgaande jaren ruim aandacht gekregen. Een aantal sponsoractiviteiten is reeds in 
voorgaande jaren ontwikkeld en werd ook in 2013 gecontinueerd. 
 

Tabel 4.3: Overzicht van gesponsorde activiteiten  
Organisatie Periode Type sponsoring Activiteit  Bijdrage 
Silvia Agterhof Eind 2007 - 

heden 
Bedrijfsponsoring Vormgeving AS Magazine en 

PR materiaal 
Gereduceerd 
uurtarief a € 30,- 
p/u 

YouBeDo 2010 - heden Online doneren Sponsoring via 
boekwebwinkel 

10% v verkoop 
NASF 

KesselsKramer 2010 - heden Bedrijfsponsoring Nieuwe huisstijl, 
communicatie- campagne 
2011 en NRC Charity Award 
Microgift campagne deel III 

Inzet drie 
medewerkers 
o.b.v. 
100% korting 

TMG 2013 - heden Bedrijfssponsoring Media inzet - 
stopperadvertenties 

100% korting 

IBuro 2011 - heden Bedrijfsponsoring Bouw, hosting, beheer en 
onderhoud website 

70% korting 

Sumis 
Printmng 

2011 - heden Bedrijfsponsoring Drukwerkbegeleiding 100% korting 

Singer Museum 
Laren 

2013 - heden Bedrijfssponsoring Ter beschikking stellen van 
grote zaal, techniek, 
apparatuur, ondersteuning en 
begeleiding 

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. 
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4.5 Informatievoorziening projectsteun 

 
Door het speciaal aantrekken van een vrijwilligster is in 2013 een start gemaakt met het 
maken van Project Uitgelicht, op basis van de evaluaties van afgeronde projecten. De 
opgemaakte documenten dienen voor externe informatievoorziening op het gebied van 
projectsteun en worden ingezet bij het werven van project specifieke fondsen en 
subsidies en ter aanvulling van de projectinformatie op de website. 

 
4.6 Naamsbekendheidscampagne 
 
In 2013 heeft Communicatiebureau KesselsKramer, na een belangwekkende 
naamsbekendheidscampagne in 2011, zich weer gebogen over een nieuwe advertentie 
voor dezelfde Microgift Campagne als destijds, welke ingezet zou kunnen worden als 
stopperadvertentie. TMG heeft in november de advertentie als stopper kunnen plaatsen 
in het landelijke dagblad Metro. Zij verscheen ook in ons Magazine van die maand. Hoewel 
de naamsbekendheid van het NASF door de campagne mogelijk omhoog is gegaan, heeft 
de campagne met 112 sms berichten en een totaal van € 224,- aan fondsen maar een 
beperkt resultaat opgeleverd.  

 
Slotbeschouwing: 
De doelstelling: “Intensiveren en diversifiëren van de fondswerving” kan door een 
beduidende stijging van verkregen subsidies, en door het ten opzichte van 2012 weer 
oplopen van de donateursbijdragen als geslaagd worden beschouwd voor het jaar 2013. 
Wij prijzen onszelf gelukkig met een aantal trouwe donateurs, subsidiegevers en 
sponsoren. Niettemin blijken de resultaten van diverse acties niet altijd op te wegen tegen 
de inspanningen.  De in het algemeen nog steeds weinig florissante economische 
omstandigheden spelen hierbij ongetwijfeld een rol. Voor het NASF blijft een voortdurend 
punt van aandacht de beperkte menskracht zo effectief mogelijk  in te zetten als het gaat 
om het realiseren van inkomstenbronnen. 
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5 Rechtspersoon, bestuur, organisatie, overige betrokkenen 
 
5.1 Het NASF en ANBI 
 
Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) is een fondsenwervende stichting, 
ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam 
onder nummer 41244008. De belastingdienst heeft het NASF aangemerkt als een 
algemeen nut beogende instelling (ANBI).  Hierdoor zijn schenkingen onder bepaalde 
voorwaarden fiscaal aftrekbaar. 
 
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 beoogt zoveel 
mogelijk alle activiteiten te bundelen in Nederland die betrekking hebben op de 
verbreiding en/of de praktische toepassing van de geestelijke nalatenschap van Albert 
Schweitzer. 
 
5.2 Bestuur 
 
Het NASF wordt bestuurd door een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur. Reiskosten 
worden desgewenst vergoed. Benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar. Ieder 
bestuurslid treedt drie jaar na infunctietreding af en kan maximaal twee maal worden 
herbenoemd. Het Algemeen Bestuur (AB) bestond eind 2013 uit zeven leden. Het AB 
vergadert minimaal vier maal per jaar in aanwezigheid van de staf. De (waarnemend) 
voorzitter, penningmeester en secretaris  vormden het Dagelijks Bestuur (DB). Er is 
sprake van een ‘klassiek’ bestuursmodel: het Bestuur als zodanig is zowel uitvoerend als 
toezichthoudend. 
 
Door de medische achtergrond (met tropenervaring) van enkele bestuursleden is de 
nodige “know-how”, aanwezig om voor de vele projectsteunaanvragen op het gebied van 
de gezondheidszorg adequaat te kunnen inspelen. Verder is in het bestuur deskundigheid 
vertegenwoordigd  op het gebied van organisatieadvies, media, financiële en juridische 
zaken.  Het bestuur laat zich adviseren door een – deels externe – beleggingscommissie. 
 
De samenstelling van het bestuur gedurende het verslagjaar was als volgt: 

 Mr P.R.W. (Paul) Schaink, advocaat te Amsterdam (voorzitter) 
 Drs. C.N. (Chris)van der Oord, beleggingsdeskundige Robeco (penningmeester), 

afgetreden per 1 juli 2013 
 Drs. M.R.O. (Thijs) de Kleer, Directeur Biopartner (penningmeester) toegetreden 

 

Vrijwilligersuitje 2012 
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per 1 juli 2013 
 Drs. M.P.(Maaike) Stevens-Leusink, bestuurskundige/toezichthouder (secretaris), 

afgetreden per 31 december 2013 
 Mw. B. (Breg) van Dam-Mantel, verpleegkundige en gepensioneerd lerares 

gezondheidszorg 
 Drs. L.F. (Liesbeth) Mieras, Arts Infectieziektebestrijding, toegetreden per 12 

maart 2013 
 Dhr. B.J. (Bernard) Kral, huisarts, afgetreden per 1 juli 2013 
 Drs. R.J. (Rob) Drukker, bedrijfskundige 
 Dr. P.P.A.M. (Pieter) van Thiel, internist-infectioloog Tropencentrum AMC, 

Amsterdam  
 Drs. U.F. (Frans) Hiddema, arts, gepensioneerd bestuursvoorzitter Oogziekenhuis 

Rotterdam – toegetreden bestuurslid per 1 oktober 2012 (voorzitter vanaf 1 
januari 2014). 

 
5.3 Organisatie, personeel, vrijwilligers, lidmaatschappen 
 
Het kantoor van het NASF is gehuisvest in het Landelijk Dienstencentrum (LDC) van de 
Protestantse Kerken in Nederland (PKN) in Utrecht. Het NASF heeft drie medewerkers 
parttime in dienst. Lotti Atherton-Tessel is als Project Manager verantwoordelijk voor het 
beleid en de publiciteit (24 uur per week). Karen Wiessing is aangesteld als secretariaat 
medewerkster voor 16 uur per week. Per 1 januari 2013 werd de staf met 8 uur 
uitgebreid door de medewerkster projectsteun, Sandra van der Berg die zich richt op de 
selectie en monitoring van de projecten. Het kantoor is elke dinsdag en donderdag 
bemand en telefonisch bereikbaar. 
 
Het NASF is een kleine organisatie waar alle betrokkenen met veel enthousiasme, 
flexibiliteit en inzet werken. Daarnaast wordt de organisatie ondersteund door 
vrijwilligers en eventueel stagiaires. Het NASF slaagt er telkens weer 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 
Projectcommunicatie, Albert Schweitzer Prijs, Sociale Media, Webredactie en Magazine 
redactie zijn in totaal zes vrijwilligers aangetrokken.   
 
Sinds enige jaren is het NASF partner van One World. Sinds november 2012 is het NASF 
voor 3 jaar aspirant lid geworden van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen 
(VFI). Via beide lidmaatschappen hoopt het NASF als kleine organisatie deel te kunnen 
zijn van een grotere overkoepelende brancheorganisatie en daarmee voordeel te doen 
met de aanwezige expertise en kennis op het gebied van o.a. fondsenwerving; 
communicatie; personeels-, financiële- en juridische zaken; en landelijke / Europese 
lobby activiteiten aangaande Goede Doelen en ontwikkelingssamenwerking. 
 
5.4 Comité van Aanbeveling 
 
Het NASF heeft een het Comité van Aanbeveling, in 2013 als volgt samengesteld:  

Dhr. P.F.C. van der Hoeven, arts (voorzitter) 
Dhr. H. Bouma 
Prof. Dr. W.B. Drees 
Prof. Dr. L. Leertouwer 
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Prof. Dr. Th. M. van Leeuwen 
Dr. J.C. Terlouw 
Dr. H.H.F. Wijffels 
Drs. R.K. van Warven 
Dhr. R.J. van Zwieten 

 
5.5 Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), controlerend accountant 
 
Het NASF is in het bezit van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Dit betekent dat 
onze organisatie de beoordeling door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft 
doorstaan. Een belangrijk criterium bijvoorbeeld, is dat van de baten uit eigen 
fondsenwerving maximaal 25% aan kosten voor de eigen fondsenwerving besteed mag 
worden.  

Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen 
van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde 
fondsenwerving en besteding door middel van het beoordelen van de fondsenwervende 
organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en 
publiek. 

Een registeraccountant controleert de jaarrekening van het NASF. 

5.6 Betrekkingen met (internationale) organisaties en jubileumactiviteiten 
 
Het NASF heeft op de levensbeschouwelijke website van Zinweb een ‘Schweitzer Special’. 
Tevens worden agendagegevens vermeld.  
 
AISL 
De Albert Schweitzer organisaties in verschillende landen van Europa zijn verenigd in de 
“Association Internationale de l’oeuvre du Schweitzer Lambaréné”(AISL). Het NASF 
vaardigt een bestuurslid af in het “Comité Directeur”van de AISL, die tevens NASF 
vertegenwoordigt in  de jaarlijkse ledenvergadering. Te Günsbach in “Maison Schweitzer” 
bevindt zich het Centraal Archief; een deel van het huis functioneert als Museum. De 
“Presbytère”, het huis waar Schweitzer opgroeide, is een logeer- huis en 
conferentiecentrum. 
 
Centennium Lambaréné 1913-2013. 
Internationaal werd de start van het jubileum gevierd in een “driedaagse” onder de titel 
“l’Avenir d’une vocation” – “Die Zukunft einer Berufung”. Het NASF nam deel aan de 
feestelijkheden. De opening door de AISL vond plaats in de kerk te Günsbach. De AFAAS 
(Association Française des Amis Albert Schweitzer) verzorgde een dagcolloquium. In 
Strassbourg, de stad waar Schweitzer studeerde en vóór en nà de Eerste Wereldoorlog 
werkte, was een bijeenkomst in de Medische Faculteit in samenwerking met AFAAS. ’s 
Middags waren we gast van de “l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine”. 
De laatste van de vier dagen was georganiseerd in Bazel door een Comité van de 
verschillen Schweitzer organisaties in Zwitserland. 
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6 Financieel verslag  
 
Het financieel resultaat van 2013 is  positief en bedraagt bijna €67.000. Dit is een 
aanzienlijke stijging ten opzichte van het verlies van ruim €21.000 in 2012. Het positieve 
resultaat kent een aantal oorzaken. De baten zijn gestegen als gevolg van positieve 
beleggingsresultaten. Waar de donaties eveneens ten opzichte van 2012 zijn gestegen zijn 
verder de ‘lasten’ in 2013 aanzienlijk gedaald doordat het aantal gesteunde projecten is 
teruggelopen. Als eerder uiteengezet is de oorzaak van deze terugloop gelegen in een 
kwaliteitsslag die het NASF aan het maken is waarbij projectaanvragen grondiger dan 
voorheen gecontroleerd worden en er een langere pijplijn van afhandeling ontstaat. Wij 
beschouwen dit in 2013 als een incidentele daling van de projectsteunkosten. De 
verkregen middelen zullen echter gereserveerd worden om in de toekomst ter 
beschikking gesteld te worden aan de doelstellingen. 
 
De kosten van fondsenwerving als percentage van de baten uit eigen fondsenwerving 
daalde naar 22,1% (2012: 31,7%). Over de afgelopen 3 jaar was dit percentage gemiddeld 
19,4%, wat onder de door het CBF gehanteerde norm van 25% is. De kosten van beheer & 
administratie als percentage van de totale baten bedroegen 14,9% (2012: 19,8%).  
 
Bestedingen met het vermogen 
Het NASF heeft door de jaren heen een zeker vermogen opgebouwd, rond EUR 2 miljoen. 
Het voorheen jaarlijks  gefixeerde rendementspercentage van 6% van deze ‘reserve als 
bron van inkomsten’ (ook wel ‘de beleggingsportefeuille’ genoemd) is in september 2013 
op advies van de beleggingscommissie bijgesteld naar 5% en is beschikbaar voor de 
uitgaven, ongeacht de steeds fluctuerende  feitelijke  beleggingsresultaten. Dit is gebeurd 
om voor de lange termijn de NASF in stand te kunnen houden en voor de lange termijn 
een stabiliteit van de beschikbare middelen te verschaffen. Gemiddeld werd over de 
afgelopen 5 jaar bijna 75% van de totale uitgaven rechtstreeks besteed aan de 
doelstellingen. 
 
Bestedingen aan fondsenwerving 
Het percentage kosten van fondsenwerving gerelateerd aan de baten uit fondsenwerving 
was de afgelopen 3 jaar 19,4%, hetgeen 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/certificaat zelf. 
 
 
 
 
 

 

Association d’Entraide et de 
Développement (AED) in Togo 
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Grafiek 6.1 Besteding als percentage van totale bestedingen 2013 

  
 
Voor een gedetailleerde financiële verslaglegging over 2013 wordt verwezen naar de 
Jaarrekening (zie verder).  
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7 Vooruitblik 
 
Na het jubileumjaar, waarin de (extra) aandacht en naamsbekendheid die het NASF heeft 
gegenereerd bij de diverse bijeenkomsten en concerten, is het belangrijk in 2014 deze 
aandacht proberen vast te kunnen houden en te vertalen naar een toename in zowel 
aantallen donateurs als inkomsten uit giften. De samenwerkingsverbanden met het Albert 
Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht en het Singer Museum in Laren bieden goede 
mogelijkheden voor het NASF om een nieuwe doelgroep aan te spreken en daar een 
relatie mee op te bouwen.  
 
Daarnaast is de aanscherping en focus van het projectsteun beleid, waar in 2013 een 
goede start mee is gemaakt, een groot punt van aandacht voor zowel het bestuur als de 
medewerkers van het NASF. Wanneer hiermee op een nog professionelere en 
transparante manier kan worden omgegaan, wordt het mogelijk om per project subsidies 
te werven bij vermogensfondsen en subsidieverstrekkers. Dit traject, dat reeds in 2013 
met succes is ingezet, dient in 2014 te moeten worden vervolgd en uitgebreid. 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.  
 
Activiteiten gepland voor 2014 
 
 Het projectsteun beleid wordt verder onder de loep genomen en aangescherpt om 

beter de projectselectie te kunnen doen en de bestaande projecten te kunnen 
monitoren en evalueren.  
 

 Het benaderen van vermogensfondsen en subsidieverstrekkende stichtingen zal een 
speciaal aandachtspunt blijven. 
 

 De samenwerkingsverbanden met het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en 
het Singer Museum in Laren zullen worden geïntensiveerd en verder uitgewerkt 
zodat er concrete activiteiten kunnen plaatsvinden in 2014.  

 
 Ter ondersteuning van bovengenoemde activiteiten zal veel aandacht besteed 

worden aan de twee uitgaven van het Albert Schweitzer Magazine (in mei en 
november), de website en de digitale Nieuwsbrief (min. 4 keer per jaar). Ook het 
gebruik van de sociale media zal geïntensiveerd worden. 

 
 De vijfde editie van de Albert Schweitzer Prijs voor jongeren zal in 2014 wederom in 

 

Happy made by in Uganda 
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de tweede helft van het jaar worden georganiseerd. Deze jubileum-editie zal mogelijk 
meer aandacht vragen en aandacht/inkomsten opleveren i.v.m de samenwerking met 
het Singer Museum in Laren. 

 
Tot slot 
 
Ook in 2013 hebben bestuur en medewerkers  getracht een dynamisch en vernieuwend 
beleid te voeren, mede gericht op consolidatie en versterking van de plaats van het 
Nederlands Albert Schweitzerfonds binnen de charitatieve markt. Wij hopen daarin te zijn 
geslaagd, rekening houdend met het tegenzittend getij van de economische 
omstandigheden, en de toegenomen competitie in de genoemde markt. Wij realiseren ons 
een ‘kleine speler’ te zijn in die markt, maar wel een speler die een doelgroep heeft die 
vanwege haar kleinschaligheid door andere spelers gemakkelijk over het hoofd kan 
worden gezien, en dus zijn eigen plek verdient. Het is ons streven in die ‘niche’ actief en 
effectief te zijn en te blijven. Daarbij is het onze uitdaging om als motief het gedachtegoed 
van Albert Schweitzer, wiens fysieke bestaan in de loop der jaren vervluchtigt, levend te 
houden.   
 

 
 
Juni 2014 
 
 
 
 
U.F. Hiddema                   P.R.W. Schaink  M.R.O de Kleer 
Voorzitter      Voorzitter 2013  Penningmeester 
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Deel II 
 

Jaarrekening 2013 
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JAARREKENING 2013 
 
ALGEMENE TOELICHTING OP HET FINANCIEEL VERSLAG EN DE GEHANTEERDE 
WAARDERINGSGRONDSLAGEN 
 
ALGEMENE TOELICHTING 
De balans en het overzicht van baten en lasten van de stichting Nederlands Albert Schweitzer 
Fonds is qua indeling opgesteld in overeenstemming met de "Richtlijn Verslaggeving 
Fondsenwervende Instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving, richtlijn 650.  
 
Op de afzonderlijke balansposten en op die van de baten en lasten is –waar nuttig- een toelichting 
vermeld.  
 
WAARDERINGSGRONDSLAGEN 
 
BELEGGINGEN 
De beleggingen zijn gewaardeerd tegen marktwaarde. De hieruit resulterende koerswinsten en –
verliezen worden ten gunste resp. ten laste gebracht van het resultaat.  
 
BEDRIJFSMIDDELEN 
Grondslag van de waardering is de aanschafwaarde. Tenzij anders is aangegeven, worden de 
middelen in vijf jaar lineair ten laste van het resultaat afgeschreven. 
 
BEDRIJFSVOORRADEN 
Het betreft eventuele voorraad van kantoorartikelen, zoals papier, enveloppen e.d. Afschrijving 
heeft plaats in relatie tot de normale geschatte verbruiksperiode.  
 
VOORRAAD MATERIAAL BESCHIKBAAR VOOR DE DOELSTELLINGEN 
Het betreft eventuele voorraad van brochures, C.D.'s e.a. Waardering heeft plaats op basis van de 
aanschaf- (aanmaak)waarde. Afschrijving geschiedt overeenkomstig het tempo van de verkoop, met 
een maximum van drie jaar. 
 
VOORZIENINGEN 
Pensioenregelingen personeel  
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de 
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de Staat van Baten en Lasten 
verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt 
het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door 
het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 
Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor 
per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de 
verplichting in de balans opgenomen tegen de contante waarde. Ultimo 2013 (en 2012) 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.   
 
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 DECEMBER3 
 

 
 

                                                           
3
 De nummering verwijst naar de toelichting 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
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STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN 
 
 

 
 
Verdeling totale lasten naar bestemming 
 
De kosten van personeel en huisvesting zijn verdeeld over de twee doelstellingen (Bewustwording 
26%, Ondersteuning 18%), Eigen Fondsenwerving (23%) en Beheer en Administratie (33%). Deze 
verdeling is gebaseerd op een schatting van de gemiddelde tijdsbesteding van het personeel.  
 

 
 
 
De personeelskosten betrekking hebbend op één secretarieel medewerkster à 16 uur per week, éen 
projectmedewerker (8 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. 
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De totale personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

 
 
De personeelskosten vielen in 2013 hoger uit dan in 2012, omdat er een extra projectmedewerker 
is aangetrokken.   
 
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 2013 
 
 
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 2013 was 81% (2012: 72%) van de aandelenportefeuille volgens zogenaamde ‘duurzame 
criteria’ belegd. Daarmee is het streven net gerealiseerd om dit percentage minimaal 80% te laten 
zijn. In 2014 zal hier wederom extra aandacht aan worden besteed. Daarnaast is een gedeelte van 
de liquide middelen bij een ‘duurzame’ instelling ondergebracht (ASN bank). In totaal voldoet 
58% (2012: 58%) van de hele beleggingsportefeuille aan ‘duurzame criteria’. 
 
In 2013 heeft een verandering van werkwijze plaatsgevonden. Er is een beleggingscommissie 
ingesteld met twee vrijwillige professionals en twee bestuursleden (waaronder de 
penningmeester). De portefeuille wordt doorgenomen en zonnodig aangepast. 
Beleggingstransacties worden in opdracht van de penningmeester uitgevoerd. In elke 
bestuursvergadering wordt verslag gedaan van de ontwikkeling in het vermogen, de feitelijke 
asset-mix en de uitgevoerde transacties.   
 
 
De asset-mix eind 2013 zag er als volgt uit: 

 
Noot: de hier genoemde liquiditeiten worden aangehouden binne de 
beleggingsportefeuille. De overige liquidteiten worden aangehouden tbv projectsteun en 
overige uitgaven.  
 
Op basis van de vastgestelde asset-mix en historische rendementen mag op langere termijn een 
gemiddeld rendement van circa 5 a 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 5 a 6% (zoals in 2013 en 2012), 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 5 a 6% (zoals in 2011) wordt aan de beleggingsportefeuille onttrokken. Op deze wijze wordt 
een zekere continuïteit bewerkstelligd in het jaarlijkse budget voor projectsteun. Gezien de 
relatief hoge beleggingsresultaten en de relatief lage projectsteunuitgaven in 2013 is voor 2014 
besloten de projectsteun incidenteel te verhogen. 
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2. VORDERINGEN 
Het bedrag van de vorderingen en vooruitbetaalde kosten bestaat uit: 

 

 
 
 
3. LIQUIDE MIDDELEN 
De aanwezige geldmiddelen werden als volgt aangehouden: 
 

 
 
 
4. RESERVES EN FONDSEN 
De Reserves en Fondsen zijn op grond van de mate van besteedbaarheid uitgesplitst in een aantal 
bestanddelen. Het verloop kan als volgt worden weergegeven: 
 

 
 
 
De continuïteitsreserve is vrij beschikbaar voor besteding aan de doelstellingen. Het streven is om 
de continuïteitsreserve de komende jaren af te bouwen. 
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In 2013 bleef deze reserve constant: 
 

 
 
 
5. SCHULDEN 
De schulden bestaan uit de volgende posten: 
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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 € 89.551 (2012: € 73.042). Een stijging ten opzichte 
van voorgaande jaren wat hopelijk komt als gevolg van de professionaliseringsslag en de 
toenemende marketing van het NASF.  
 

 
 
In 2013 werden 682 individuele giften en donaties gedaan (dus niet per persoon: een persoon kan 
meerdere donaties doen). Gemiddeld werd er ruim € 131 gestort. Indien echter de twee grote 
dominante donaties buiten beschouwing gelaten wordt daalt de gemiddelde donatie naar € 75. 
 
7. NALATENSCHAPPEN EN LEGATEN  
In 2013 waren er geen baten uit nalatenschappen.  
 
8. BATEN UIT ACTIES DERDEN 
In 2013 waren er geen baten uit acties derden.  
 
9. BATEN UIT BELEGGINGEN 
 
Het NASF houdt haar middelen gedeeltelijk in de vorm van beleggingen. Het resultaat op de 
beleggingen zijn de laatste jaren positief. 
 

 
 
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 directe kosten die samenhangen met de doelstelling ‘bewustmaking’ lagen in 2013 op een 
vergelijkbaar niveau als in 2012.  
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De kosten van eigen activiteiten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 
 
Naast de eigen activiteiten werd evenals in de voorgaande jaren een lidmaatschapsbijdrage 
verstrekt aan de AISL (Internationale Albert Schweitzer organisatie) c.q. het Albert Schweitzer 
documentatiecentrum te Günsbach bedroeg € 7.500. 
 
Daarnaast wordt 26% van de personeel- 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 2013 werden circa 20 nieuwe projecten gesteund voor een totaalbedrag van € 102.262 (2012: € 
151.773). Deze grote daling is als gevolg van de geprofessionaliseerde werkwijze waardoor de 
behandeling van projectaanvragen langer duurt en daarmee de toekenning en uitbetaling. Het is de 
verwachting dat de projectsteun de komende jaren terugkeert op het oude niveau van circa € 
150.000 per jaar.    

 
Daarnaast werd € 8.500 aan in 2012 toegezegde projectsteun alsnog niet uitgekeerd. 
 
De kosten doelstelling projectsteun bedroegen in 2013 € 18.487 (2012: € 8.857). Naast 18% van de 
personeels- en huisvestingskosten betreft het hier ook bankkosten en lokale 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 23% van de personeels- en 
huisvestingskosten toegerekend aan ‘kosten eigen fondsenwerving’. 
 
13. KOSTEN BELEGGINGEN 
De kosten van Beleggingen bestaan uit provisie, bewaarloon in rekening gebracht door banken en 
fondsbeheerders. 
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14. BEHEER EN ADMINISTRATIE 
De kosten voor Beheer en Administratie kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

 
 
 
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 2019 en heeft een opzegtermijn van 
12 maanden. De jaarlijkse huurlasten bedragen circa € 12.000 per jaar. 
 
D. VERSCHILLEN ANALYSE BEGROTING 2013 VERSUS REALISATIE 
 

 
 
Giften/donaties 
De in 2013 ontvangen giften en donaties bedroegen meer dan begroot 
 
Baten beleggingsportefeuille 
Zoals toegelicht in het verslag houdt de begroting rekening met een rendement van 5 a 6% op het 
belegd vermogen. In 2013 was sprake van een hoger rendement.  
 
Aanwending doelstelling ondersteuning 
De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot als gevolg van nauwkeuriger projectbeoordelingen. 
 
Kosten beheer en administratie 
De kosten van beheer en administratie zijn uitgekomen op begroting.  
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 VOORSTEL VOOR RESULTAATSBESTEMMING 
 
Voorgesteld wordt om het saldo baten en lasten in 2013 als volgt te besteden: 
 

 
 
 
 

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; 
 
 
 
 
 
 
Drs U.F. (Frans) Hiddema     Mr. P.R.W. (Paul) Schaink  
     
 
 
 
 
 
Drs M.R.O. (Thijs) de Kleer     Mw.B. (Breg) van Dam-Mantel 
 
 
 
 
 
 
Drs. L.F. (Liesbeth) Mieras     Drs. R.J. (Rob) Drukker 
 
 
 
 
 
 
Dr. P.P.A.M. (Pieter) van Thiel 
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BEGROTING 2014  
 



45 

 

1. BATEN UIT EIGEN FONDSEN WERVING 
Deze is positief begroot ten opzichte van het verleden.  
 

2. BATEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE 
Het NASF heeft het beleid om 5 a 6% van de gemiddelde beleggingsportefeuille beschikbaar voor 
de doelstellingen te stellen. Dit is het lange termijn te verwachten rendement. 
 
3. DOELSTELLING BEWUSTMAKING 
In 2014 zullen de kosten ten behoeve van de doelstelling bewustmaking dalen ten opzichte van 
voorgaande jaren. Dit hangt onder andere samen dat de bijdrage aan de AISL gestopt wordt. 
 
4. DOELSTELLING ONDERSTEUNING 
In 2014 zullen de kosten ten behoeve van de doelstelling ondersteuning stijgen ten opzichte van 
2013 en 2012. Er is een medewerkster ondersteuning projectsteun (8 uur per week) aangetrokken 
maar er moet vooral meer aan projectsteun gedaan worden. 
 
5. KOSTEN FONDSENWERVING EN BEHEER & ADMINISTRATIE 
In 2014 blijven de kosten voor fondsenwerving en beheer & administratie globaal gelijk ten 
opzichte van voorgaande jaren.  
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BELEGGINGEN PER 31 DECEMBER 2013 
 

 

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