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De Voorzitter aan het woord
Dit jaarverslag geeft u een overzicht van de activiteiten van het NASF in 2014, alsmede
een financiële verantwoording.
Het
Nederlands
Albert
Schweitzer
Fonds
(NASF)
steunt
kleinschalige
gezondheidsprojecten in landen in Sub-Sahara Afrika. Er gaat veel aandacht uit naar de
herziening van het selectie- en beoordelingsproces van de projectaanvragen en de
verantwoording van de ontvangen gelden. Met inzet van lokale contactpersonen, die ter
plaatse projecten kunnen bezoeken, zijn wij in staat projecten beter te volgen en
bestedingen te verantwoorden. In 2014, maar ook in de toekomst.
De aanvragen voor steun komen in grote getale binnen, meer dan gehonoreerd kunnen
worden. Zij worden ingediend door mensen die zich samen met anderen inzetten om de
levensomstandigheden van hun gemeenschap te verbeteren, juist met kleine projecten. Zij
geloven in vooruitgang en een betere wereld voor zichzelf en hun kinderen. Ook geloven
zij in de kwaliteiten van de mens om deze vooruitgang in gang te zetten, hoe uitzichtloos
en moeilijk de omstandigheden soms ook kunnen zijn. De mens moet zich zo goed
mogelijk kunnen ontplooien in de samenleving, maar altijd in relatie tot de ander. De
daarvoor noodzakelijke vrijheid moet samengaan met sociale verantwoordelijkheid,
menselijke waardigheid en respect voor de medemens en de omgeving.
Gebruik je talenten, geloof in jezelf en geloof in de mens.

Een hoogtepunt voor mij als voorzitter was dit jaar de uitreiking van de Albert Schweitzer
Prijs. Deze vond plaats op woensdag 26 november en het was de vijfde keer dat het NASF
deze prijs uitreikte. Jongeren kunnen een startsubsidie winnen om samen met de lokale
bevolking hun gezondheidszorgproject in Afrika op te zetten. Ook in 2014 heeft de
directie van Singer Laren haar fraaie Theaterzaal hiervoor ter beschikking gesteld,
waarvoor onze grote dank.

In 2014 hebben we afscheid genomen van een bestuurslid met een grote verdienste voor
het NASF, waarvoor wij haar hartelijk bedanken. We hebben verder een nieuw
bestuurslid Publiciteit en nieuwe penningmeester verwelkomd. Namens het bestuur wil
ik met name de staf en vele vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 2014. Zonder hen zou
het NASF niet kunnen doen, wat het nu doet. Wij danken tenslotte onze donateurs,
subsidiegevers en sponsors. Wij hopen dat zij ons in de toekomst blijven steunen in ons
werk, in de geest van het gedachtengoed van Albert Schweitzer, om een gezond leven
voor velen in Afrika mogelijk te maken
U.F. Hiddema
Voorzitter Nederlands Albert Schweitzer Fonds
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Verantwoordingsverklaring
Dit jaarverslag is opgesteld conform de nieuwe 'Richtlijn 650' voor fondsenwervende
instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De verantwoordingsverklaring is
onderdeel van de nieuwe richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). In
dit verslag is de verantwoordingsverklaring integraal opgenomen.
Juni 2015

U.F. Hiddema
Voorzitter

P.R.W. Schaink
Secretaris

P. N. Lincklaen Arriëns
Penningmeester

Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) – Jaarverslag 2014
iii

Deel I
Jaarverslag 2014

Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) – Jaarverslag 2014
iv

1 Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds
(NASF) in 2014
Wij maken het verschil
door ons te richten op
kleinschalige startende
projecten in Afrika. En
door de erfenis van onze
naamgever, Albert
Schweitzer, levend te
houden.

Onze Visie
Wij vinden dat onze ondersteuning van
ontwikkelingslanden gericht moet zijn op het
vergroten van zelfredzaamheid. Vanuit het
werkterrein en het gedachtegoed van Albert
Schweitzer, gebaseerd op ‘Eerbied voor het leven’,
steunen wij daarom zo veel mogelijk kleinschalige,
lokale gezondheidszorg gerelateerde initiatieven.

Onze Missie
Met behulp van microgiften de gezondheid van
zoveel mogelijk mensen in Sub-Sahara Afrika helpen
verbeteren.

Het NASF brengt de visie en de missie in de praktijk door zich te richten op:
1. kleinschalige en directe steun voor duurzame ontwikkeling van lokale particuliere
initiatieven (“projectsteun”);
2. instandhouding van het gedachtegoed van Albert Schweitzer binnen Nederland, in
het bijzonder in relatie tot ontwikkelingssamenwerking (“bewustwording”).
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Samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen








Ondersteuning van 28 projecten voor een totaal bedrag van € 141.764
Start vernieuwing van de website – campagnepagina voor de Albert
Schweitzer Prijs.
Uitreiking van de Albert Schweitzer Prijs 2014 aan Niek Versteegde voor het
project Lucht voor Leven in Mwanza, Tanzania.
2 nummers van het Albert Schweitzer Magazine
5 digitale nieuwsbrieven
Ontvangst van drie legaten en een grote schenking
Succesvolle stafwisseling in de functies van Project Manager Beleid en
Publiciteit en de secretariaatsmedewerker

Geplande activiteiten in 2015









Verdere uitwerking van samenwerking met partners op het gebied van
projectsteun
Minimaal 40 projecten steunen voor een minimale bijdrage van totaal €
150.000
Nieuwe donateursactie
Start van Project in de Spotlight
Nieuwe look van het Albert Schweitzer Magazine
Afronding van de nieuwe website
Intensiveren van de samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis
Organisatie en uitreiking van de jaarlijkse Albert Schweitzer Prijs

In Noord-Mozambique heeft de bouw van deze
brug ervoor gezorgd dat mensen toegang
krijgen tot het ziekenhuis aan de overkant van
de rivier. Tot die tijd deden ze minstens een dag
over de reis.
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20 tienermoeders in Uganda beheren deze
waterkiosk (verkooppunt voor water). Zij
geven bij de kiosk ook voorlichting over water,
hygiëne en gezondheid.

2. Projectsteun
Albert Schweitzer leverde in Lambaréné (Gabon) een bijdrage aan gezondheidszorg, aan
een betere wereld en een menswaardig bestaan. Ook het NASF richt zich op
gezondheidszorg in een brede context, want goede gezondheidszorg is een essentiële
voorwaarde voor duurzame armoedebestrijding.
Projectsteun is daarmee in de praktijk de hoofddoelstelling van het NASF. Het NASF biedt
directe en lokale steun aan startende, kleinschalige, particuliere initiatieven en projecten
die een duurzaam effect beogen op het gebied van verbetering van de gezondheidszorg.

Projectsteun en criteria

Kleinschalige, lokale en startende initiatieven
Het NASF ondersteunt kleinschalige projecten die gestart worden op basis van een lokaal
initiatief. Door de ondersteuning van dergelijke initiatieven draagt het NASF bij aan
zelfredzaamheid en duurzame verbeteringen op het gebied van gezondheid. Kleinschalig
wil zeggen een project dat uitgevoerd kan worden met een bedrag tussen de €3.000 en
€10.000. Dankzij de startsubsidie van het NASF kan de lokale organisatie haar project
starten en een groter resultaat bereiken.
Een startend initiatief is een activiteit of een project, dat nog niet eerder door de
aanvragende persoon of groep is uitgevoerd. Projecten die een startsubsidie van het NASF
hebben ontvangen, blijken in de praktijk in staat zich duurzaam te ontwikkelen. Onder
meer door verder lokaal fondsen te genereren en/of bij grotere donororganisaties
financiering aan te trekken. Dit “spin-off”-effect voor kleinschalige lokale organisaties is
één van de belangrijkste effecten van de bijdrage van het NASF.
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Sub-Sahara Afrika
De focus van het NASF in het steunen van projecten ligt op de landen in Sub-Sahara
Afrika. Het NASF heeft gerichte ervaring opgedaan op het gebied van gezondheidszorg in
deze regio, waardoor projectaanvragen en evaluaties nauwkeurig beoordeeld en
ondersteund kunnen worden.

Projectaanvragen
Projectaanvragen kunnen elk kwartaal gedaan worden door het indienen van een
projectvoorstel in een standaard NASF format en een bijbehorend budget. Gezien de grote
hoeveelheid van projectaanvragen, heeft het NASF moeten besluiten elk kwartaal alleen
de eerste 50 aanvragen in behandeling te nemen. Project aanvragen dienen bij voorkeur
aan te sluiten op de Millennium Ontwikkelingsdoelen 4, 5 en 61. Participatie en
medeverantwoordelijkheid van de doelgroep vormen een belangrijk toetsingscriterium.
In principe zijn alle aanvragen door de doelgroep zelf opgezet en worden door hen
uitgevoerd. Opvallend is dat het initiatief vaak van vrouwen uitgaat. Het NASF kiest voor
rechtstreekse steun aan lokale organisaties. Bij hoge uitzondering wordt steun gegeven
via stichtingen in Nederland.

Selectie, projectbezoeken en evaluatie

Selectieproces
Slechts een compleet ingevuld aanvraagformulier wordt in behandeling genomen door de
medewerkster projectsteun. Deze beoordeelt de aanvraag aan de hand van een daarvoor
opgestelde lijst van toetsingscriteria. Vervolgens maakt zij een voorselectie voor de
algemene bestuursvergadering. Deze voorselectie wordt voorbereid in overleg met het
bestuurslid dat projectsteun in haar portefeuille heeft.

Bij een positieve eerste beoordeling wordt er contact opgenomen met de
projectaanvrager voor aanvullende informatie. In veel gevallen is het voor de beoordeling
van een aanvraag noodzakelijk een project te laten bezoeken door een contactpersoon.
Het NASF krijgt daarmee een beter beeld van de aanvragende organisatie en de
projectinhoud. Met deze informatie kan het bestuur een afgewogen besluit nemen met
betrekking tot het subsidiëren van de aanvraag. De besluiten tot projectbezoeken en het
al dan niet subsidiëren van voorgeselecteerde projectaanvragen worden genomen tijdens
de algemene bestuursvergaderingen. Deze vinden elk kwartaal plaats.
Projectbezoeken
Het NASF werkt samen met een lokaal netwerk van contactpersonen die projecten op
verzoek van het NASF vóór, tijdens of na de uitvoering van een project kunnen bezoeken.
Het netwerk bestaat uit lokale mensen en expats die tegen onkostenvergoeding (naar
lokale maatstaven) projectbezoeken uitvoeren.
Monitoring en evaluatie
Na goedkeuring van een projectaanvraag, wordt het toegekende bedrag overgemaakt op
de lokale bankrekening van de aanvragende organisatie. De medewerker projectsteun
volgt de projectuitvoering zo systematisch mogelijk via mailcontact. Dit kan aangevuld
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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worden met een projectbezoek door één van de contactpersonen.

Het project dient in principe binnen één jaar na de ontvangst van de subsidie uitgevoerd
te worden. Na uitvoering van het project rapporteert de aanvragende organisatie aan het
NASF door middel van:
 een projectrapportage aan de hand van het NASF standaard evaluatieformulier;
 een financiële rapportage;
 foto’s van het project.
In de evaluatierapportage is het belangrijk om aan te geven wat het effect van de
financiering is geweest. Indien nodig en mogelijk kan besloten worden tot een
evaluatiebezoek door een van de contactpersonen.

Projecten in 2014

Het NASF heeft in 2014 aan 28 projecten subsidie verleend. In totaal zijn er 902
(reguliere) subsidieaanvragen ingediend bij het NASF. Van deze projectaanvragen komt
het overgrote deel uit Uganda. In 2014 is aan 28 projecten een bedrag van in totaal €
141.764 uitgekeerd. Dit is onderverdeeld in:
- 25 reguliere projecten € 135.264
- 3 projecten via de Albert Schweitzer Prijs € 6.500

Reguliere projectsteun
Alle projecten bevinden zich in Sub-Sahara Afrika en worden uitgevoerd door lokale
organisaties. Bij 22 projecten gaat het om een eerste subsidie. De organisaties Happy
Made By, AS prijswinnaar 2011 en WESOFOD werden al eerder door het NASF
ondersteund. ASAP/Association des Femmes de Bona kreeg in 2014 tweemaal een
projectsubsidie.

Overige projectsteun
Drie projecten hebben via de Albert Schweitzer Prijs 2014 financiële steun gekregen voor
een totaal bedrag van € 6.500. Als eerste het winnende project Lucht voor Leven in
Tanzania met € 5.000 en twee projecten in Gabon en Senegal met ieder 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.

Van alle reguliere projecten die in 2014 werden gesteund geeft de volgende tabel weer in
welke sector de steun gegeven werd.
Tabel: Soort projectondersteuning 2014
Sector
WASH (water en sanitatie)
Gezondheidszorg
voeding / inkomensgeneratie
aids-hiv
Noodhulp

Totaal

11
8
4
1
1

25
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Hieronder worden alle projecten weergegeven die in 2014 projectsteun hebben
ontvangen. Op de NASF website www.nasf.nl/projecten worden beknopte beschrijvingen
gegeven van deze projecten.
Tabel:Overzicht projectsteun 2014

Nr. project organisatie
1 Welfare Society for the Disabled (WESOFOD)
2 Happy Made By
3 Kiboto Community Development and Empowerment

project titel
Promoting inclusive health services for all
Happy made by Zed Uganda
Home made moon beads for family planning

Land
Sierra Leone
Uganda
Uganda

Teen mothers inspiring health project

Uganda

bedrag
€ 6.000
€ 879
€ 2.925

4 Strategic Organisation for Real Action SORAK
Development Agency
5 Initiatives for Development and Equal Access to
Services (IDEAS)
6 Uganda Environmental Education Foundation

€ 4.570

Controlling vitamin-A deficiency in children and
maternal anemia
Improving sanitation for better health for women
and children
7 Promeetto Assocation
Bandar bridge project
8 Cape of Good Hope Orphan Care and Family Support Improving water, hygiene and sanitation problems
Project
through hand wash
9 Butajira General Hospital
Maternity Waiting Home at Butajira Hospital
10 Yegesie International Open College of Technology Construct 15 ecosantoilets in the 15 communities
11 Afya Care Initiative Manda
12 Village and Cottage Developers Association
13 Association des femmes de Bona / Association for
Small African Projects (ASAP)
14 Association des femmes de Bona / Association for
Small African Projects (ASAP)
15 Kamuge Sharing Sisters Association

16 Community Initiatives for Rural Development in
Kenya
17 Gender Integrated Development Program
18 Menyinkwa Maendeleo
19 Albinism Care Foundation
20 Kwale District Eye Care
21 Sufnan Investment Cie
22 BUARDEFO
23 St Leo's Primary School
24 Cycling out of Poverty Kenya
25 Dibiyya Ebolaproject

Tanzania
€ 7.500
Uganda
Mozambique
Uganda
Ethiopia
Sierra Leone

Afya Care Initiative Manda
Hand dug well for school pupils
Réalisation de forage équipé d'une pompe

Kenia
Ghana
Burkina Faso

Projet d'électrification solaire du centre de santé
rural de Bona
Promotion of clean water, hygiene and sanitation
among 40 women of Kamuge Sharing Sisters'
Association in Pallissa District
Better health for the rural families through rain
water harvesting and food security
Restore hope to 35 hiv+ women in Pallissa District

Burkina Faso

€ 3.344
€ 7.522
€ 4.150
€ 7.700
€ 4.880
€ 7.700
€ 4.868
€ 9.005
€ 3.000

Uganda
€ 3.990
Kenia
€ 6.320
Uganda

Chicken rearing project
Kenia
Outreach programme
Kenia
Taita Clinic Low Vision Project
Kenia
Sufnan Poultry
Sierra Leone
Construction of pit latrines and water tanks
Uganda
Rain water harvesting project
Uganda
Bicycle ambulances save lifes
Kenia
Ebola project Dibiyya Development
Sierra Leone
Subtotaal

Albert Schweitzer Prijs winnaar

Lucht voor Leven

Albert Schweitzer Prijs genomineerde
Albert Schweitzer Prijs genomineerde

Traditional healers and medical doctors in action Gabon
Kennisoverdracht tegen kindersterfte
Senegal
TOTAAL

Tanzania

€ 5.060
€ 4.500
€ 4.420
€ 7.200
€ 2.250
€ 5.930
€ 3.910
€ 12.452
€ 5.189
€ 135.264
€ 5.000
€ 750
€ 750
€ 141.764
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Grafiek: Verdeling in totale bijdrage in euro’s per projectland 2014
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Verdere resultaten in 2014
In 2014 is het projectbeleidsplan verder uitgewerkt waarin de projectselectieprocedure,
de evaluatiemethode alsmede de taken en verantwoordelijkheden van het NASF, de
projectpartners en contactpersonen zijn vastgelegd. Een belangrijk aandachtspunt is het
voortdurend bewaken van een goed evenwicht tussen enerzijds de wens om in goed
vertrouwen projectsteun te geven en anderzijds de noodzaak om controle uit te oefenen.
In 2014 is het netwerk van lokale contactpersonen verder geïntensiveerd en uitgebreid.
Contactpersonen bezoeken projecten zowel in de selectie- als de evaluatiefase om het
NASF van inhoudelijke en actuele informatie te voorzien.
Dit jaar heeft het NASF in totaal 25 projectbezoeken laten uitvoeren, in 7 landen: Uganda
(10), Ghana (4), Burkina Faso (4), Kenia (4), Tanzania (1), Burundi (1) en Sierra Leone
(1).

Gedurende 2014 ontving het NASF van 26 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. Verder ontving het NASF 13
afrondende projectrapportages, 6 van nog lopende projecten uit 2013 en 7 van projecten
die binnen het kalenderjaar 2014 gefinancierd en afgerond werden.
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Vlnr Niek Versteegde, Lianne Cremers, Anna Kuiken, Benjamin Visser, en prof. Dr. Ab Osterhaus

3. Albert Schweitzer Prijs
Albert Schweitzer Prijs 2014
De jaarlijkse Albert Schweitzer Prijs is in 2014 voor de vijfde keer uitgereikt. De prijs
heeft als belangrijkste doelstelling jongeren te stimuleren om zich in te zetten voor
ontwikkelingswerk in Afrika. Daarnaast houdt de publiciteit rond de prijs de gedachte aan
Albert Schweitzer en zijn werk levend.
De prijs is bestemd voor jongeren tussen 18 en 30 jaar die zélf werken aan een
ontwikkelingsproject of aan een ander bijzonder initiatief gerelateerd aan
gezondheidszorg in Afrika. De prijs bedraagt € 5.000 en dient
als startsubsidie voor het winnende initiatief.
De jury bestond dit jaar uit Frans Hiddema, voorzitter van het
NASF bestuur, Liesbeth Mieras, arts en bestuurslid van het
NASF, Martin Teunissen, Impulsis, en gastjurylid prof. dr. Ab
Osterhaus.

Vanaf begin september tot midden oktober konden jongeren
zich opgeven. De jury heeft uit alle aanmeldingen drie
genomineerden gekozen. Zij kregen tijdens de uitreiking de
kans om hun project te presenteren. Daarna is de jury in beraad gegaan om tot een
uiteindelijke winnaar te komen.
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De drie genomineerden

Sponsors
De prijs en de uitreiking zijn een groot succes, mede dankzij de sponsors, die ook dit jaar
weer veel mogelijk gemaakt hebben. Singer Laren heeft de theaterzaal inclusief
apparatuur beschikbaar gesteld voor de uitreiking. Het prijzengeld van de Albert
Schweitzer Prijs werd voor de helft gesponsord door het Albert Schweitzer ziekenhuis in
Dordrecht en voor de andere helft door Impulsis. SUM= printmanagement heeft dit jaar
opnieuw kosteloos alle PR materialen verzorgd.
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Uitreiking
De uitreiking vond op woensdag 26
november 2014 plaats in de mooie
theaterzaal van het Singer Laren.
Voorafgaand aan de uitreiking konden
de gasten de prachtige tentoonstelling
van Raoul Dufy in het Singer Museum
bezoeken. De prijsuitreiking trok meer
dan 100 belangstellenden en werd
afgesloten met een feestelijke borrel.

De winnaar van de Albert Schweitzer
Prijs 2014 is Niek Versteegde (29 jaar).
Hij won met het project Lucht voor
Leven in Mwanza, Tanzania. Niek was
vorig jaar ook genomineerd, met een
ander project, en was dit jaar een
welverdiende winnaar. De twee andere
genomineerden ontvingen ieder een
aanmoedigingsprijs van € 750. De
kwaliteit van zowel de prijsaanvragen
als de presentaties was hoog.

Dit jaar heeft de prijs via een speciale campagne pagina op de nieuwe website en via de
sociale media veel – interactieve - aandacht gekregen. Maar liefst 2019 geïnteresseerden
hebben digitaal gestemd op hun favoriete project.
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4. Fondsenwerving
De inkomsten van het NASF bestaan uit donaties, legaten, nalatenschappen, subsidies en
de opbrengsten van campagnes, sponsoring en de beleggingsportefeuille.
Fondsenwerving bestond in 2014 voor het NASF uit de volgende activiteiten:





Via donateurs (particulier)
Via geloofsgemeenschappen (collectes/inzamelingen)
Via subsidies (Impulsis)
Via sponsoring (online doneren/bedrijfsponsoring)

Donaties en legaten/schenkingen

Ten behoeve van het werven van donaties, legaten en nalatenschappen heeft het NASF de
volgende activiteiten ondernomen:
 Begeleidende wervingsbrief bij het Albert Schweitzer Magazine met acceptgiro
naar de vaste donateurs en relaties.
 Verstrekken van een algemene informatiefolder incl. aanmeldingskaart om
donateur te worden tijdens diverse evenementen.
 Uitnodigen van potentiële donateurs bij de Albert Schweitzer Prijs uitreiking.
 Via de sociale media, promotie van het werk van het NASF, en vooral de directe
steun aan de projecten.
 Verder uitwerken van de samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis om
onze doelgroep te vergroten.
 Vermelding in verschillende gidsen van goede doelen en fondswervende
instellingen.
 Actieve deelname aan bijeenkomsten van de Vereniging van Fondswervende
Instellingen (VFI)
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In het jaar 2014 telde het NASF 355 actieve donateurs en hebben we totaal € 42.924
ontvangen. Het donateursbeleid is erop gericht om voornamelijk het aantal donateurs te
vergroten, maar ook de gemiddelde donatie te verhogen.
Tabel: Overzicht donateurs

2010
516

Actieve donateurs

2011
478

2012
377

2013
374

2014
355

Het NASF heeft dit jaar drie legaten en een grote schenking mogen ontvangen. Het
positieve resultaat van dit jaar is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de
ontvangst van deze legaten en schenkingen en zal volledig besteed worden aan
projectsteun in de komende jaren.
Tabel: Inkomsten uit donaties en legaten/schenkingen (euro’s)
2010
55.023

Donaties
Legaten/Schenking

2011
90.624

2012
73.042

2013
89.551

Subsidies

2014
42.924
406.380

In 2014 heeft het NASF enkele subsidieaanvragen ingediend bij vermogensfondsen en
ontwikkelingsorganisaties. De aanvragen die werden goedgekeurd betreffen een project
alsmede de financiering van de hoofdprijs van € 5.000 voor de Albert Schweitzer Prijs
2014. In totaal werd op deze wijze € 6.500 geworven.
Tabel: Verkregen subsidies 2014

Organisatie / Fonds
Impulsis
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

Bedrag (€)
2.500
2.500

VVH Kampen
TOTAAL

1.500
6.500

Voor
AS Prijs 2014

AS Prijs 2014
Mubende Rural Women Trust
Group, Uganda

Sponsoring
De NASF sponsoring, in het bijzonder bedrijfsponsoring, heeft in 2014 net als in de twee
voorgaande jaren, ruim aandacht gekregen. Een aantal sponsoractiviteiten is al in
voorgaande jaren ontwikkeld en werd ook in 2014 gecontinueerd.
Tabel: Overzicht van gesponsorde activiteiten tot 31/12/2014

Organisatie

Periode

Silvia
Agterhof

2007
heden

–

Type sponsoring

Activiteit

Bijdrage

Bedrijfsponsoring

Vormgeving AS Magazine en
PR materiaal

Gereduceerd
uurtarief a € 30,p/u
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YouBeDo
Kessels
Kramer

–

Online doneren

-

Bedrijf sponsoring

2013
heden
2011
heden
2011 - 2014

Bedrijf sponsoring

2010
heden

TMG

IBuro

2010
heden

Sumis Print
mng
Singer
Museum
Laren

2013, 2014

Bedrijf sponsoring
Bedrijf sponsoring
Bedrijf sponsoring

Beleggingen

Sponsoring via
boekwebwinkel

Nieuwe huisstijl,
communicatiecampagne 2011
en NRC Charity Award
Microgift campagne deel III
Media inzet stopperadvertenties
Bouw, hosting, beheer en
onderhoud website
Drukwerkbegeleiding
Ter beschikking stellen van
grote zaal, techniek,
apparatuur, ondersteuning en
begeleiding

10% van
verkoop NASF
Inzet drie
medewerkers
o.b.v.
100% korting
100% korting
70% korting

100% korting
100% korting

De inkomsten uit beleggingen vloeien voort uit het – in de loop van 70 jaar - opgebouwde
vermogen. Een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop de opbrengsten van de
beleggingsportefeuille bijdragen aan de jaarlijkse inkomsten staat vermeld in de
toelichting op de balans.

Besteding

Grafiek: Besteding als percentage van totale bestedingen

Beheer en
administratie
Kosten van
20%
beleggingen
3%

Bewustmaking
12%
Bewustmaking
Projectsteun

Fondswerving
8%

Projectsteun
59%

Fondswerving
Kosten van beleggingen
Beheer en administratie
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5. Communicatie
De communicatieactiviteiten van het NASF vallen binnen de doelstelling van
bewustwording. Deze activiteiten geven bekendheid aan de projectsteun van het NASF in
het bijzonder. Ook laten we voorbeelden zien van de praktische toepassing van de
geestelijke
nalatenschap
van
Albert
Schweitzer
in
relatie
tot
ontwikkelingssamenwerking.

Albert Schweitzer Magazine

Het Albert Schweitzer Magazine is het voornaamste
communicatiemiddel naar onze donateurs. Het
magazine is in mei en in november 2014 verspreid.

Het magazine geeft aandacht aan de verschillende
projecten die het NASF ondersteunt. Ook wordt aan het
gedachtegoed van Albert Schweitzer inhoud gegeven
door verschillende artikelen, zoals de vrouwen van… en
uit het archief. Verder staan er eigentijdse artikelen
over Afrika en gezondheidszorg in. En vooral worden
bevlogen mensen die een bijdrage leveren aan de
verbetering van de situatie van de lokale bevolking aan
het woord gelaten.
NASF staf en vrijwillige redactieleden verzorgen met
veel enthousiasme de inhoud van het blad. Dit onder
strategische leiding van het bestuurslid Publiciteit.
Silvia Agterhof is verantwoordelijk voor de
vormgeving. SUM= printmanagement heeft geheel
belangeloos het drukwerk en de verzending verzorgd.
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Website
De NASF website, www.nasf.nl, is het digitale visitekaartje van de organisatie. Het geeft
informatie aan de NASF achterban en potentiële donateurs en sponsoren. De website
wordt regelmatig van updates voorzien. In 2014 is meer achtergrondinformatie gegeven
over de gesteunde projecten, vooral vanuit een evaluerend perspectief.

Eind 2014 is de start gemaakt met een
hernieuwde website, die ook goed
toegankelijk is voor tablets en mobiele
telefoons. De informatie rond de Albert
Schweitzer Prijs 2014 is aangeboden met
gebruik van deze techniek. Dit speelt goed in
op de manier van gebruik van sociale media
en websites van de jongere doelgroep.
Het totaal aantal bezoekers liep in 2014 op
tot meer dan 70.000. Een vrijwilliger geeft de
NASF website ondersteuning.

Nieuwsbrief (digitaal)
De digitale Nieuwsbrief is in 2014 vijf keer verschenen. In deze e-nieuwsbrief geven we
informatie over nieuwe en afgeronde projecten. Ook brengen we evenementen en
activiteiten van het NASF onder de aandacht, plus andere externe evenementen. De
nieuwsbrieven komen tot stand met medewerking van een vrijwilliger. Bijna 500
belangstellenden ontvangen de nieuwsbrief.

Sociale Media

Sociale
media
worden
steeds
belangrijker. In 2014 heeft het NASF
meer gebruik gemaakt van sociale media
dan in 2013, met name Facebook,
Twitter, LinkedIn. Gemiddeld twee keer
per week wordt nieuws geplaatst in de
vorm
van
tekst,
foto’s
en/of
filmmateriaal.

Rondom campagnes en activiteiten als
de Albert Schweitzer Prijs worden
merendeels sociale media
ingezet.
Bovendien is de inzet van sociale media
zeer effectief gebleken voor bijvoorbeeld vacaturemeldingen. Het aantal volgers bedroeg
eind 2014 circa 250 voor Facebook, 166 LinkedIn-connecties en 100 volgers op Twitter.
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6.

Organisatie

Het NASF is een fondsenwervende stichting, ingeschreven in het stichtingenregister van
de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41244008. Het NASF is
aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor zijn schenkingen
onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Het NASF is verder in het bezit van het
CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Het NASF is als stichting in 1976 ontstaan door
het samenvoegen van enkele stichtingen in Nederland die opgericht zijn om het werk van
Albert Schweitzer te ondersteunen.

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 2014 uit acht leden. Het AB
vergadert minimaal vier maal per jaar in aanwezigheid van de staf. De voorzitter,
penningmeester en secretaris vormen in de praktijk het Dagelijks Bestuur (DB). Er is
sprake van een ‘klassiek’ bestuursmodel: het Bestuur als zodanig is zowel uitvoerend als
toezichthoudend.
Artsen vertegenwoordigd in het bestuur hebben de benodigde medische kennis om de
vele projectsteunaanvragen op het gebied van de gezondheidszorg adequaat te kunnen
beoordelen. Verder is in het bestuur deskundigheid vertegenwoordigd op het gebied van
organisatieadvies, media, financiële en juridische zaken. Het bestuur laat zich adviseren
door een – deels externe – beleggingscommissie.
De samenstelling van het bestuur in 2014 was als volgt:
 Drs. U.F. (Frans) Hiddema, arts, gepensioneerd bestuursvoorzitter Oogziekenhuis
Rotterdam (voorzitter)
 Mr P.R.W. (Paul) Schaink, advocaat te Amsterdam (secretaris)
 Drs. P.N. (Peter) Lincklaen Arriëns, bedrijfseconoom (penningmeester)
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Mw. B. (Breg) van Dam-Mantel, gepensioneerd verpleegkundige en lerares
gezondheidszorg (afgetreden per 31 december 2014)
Drs. A.M.J.H. (Annemieke) Diekman, zelfstandig journalist
Drs. R.J. (Rob) Drukker, bedrijfskundige
Drs. L.F. (Liesbeth) Mieras, arts infectieziektebestrijding
Dr. P.P.A.M. (Pieter) van Thiel, internist-infectioloog

Kantoor en personeel

Het kantoor van het NASF is gehuisvest in het Landelijk Dienstencentrum (LDC) van de
Protestantse Kerken in Nederland (PKN) in Utrecht. Het NASF heeft drie medewerkers
parttime in dienst. Een project manager is verantwoordelijk voor het beleid en de
publiciteit (24 uur). Lotti Atherton-Tessel vervulde deze rol tot juli. Zij is midden juni
opgevolgd door Monique Mekenkamp. Het secretariaat wordt bemand door een
secretariaatmedewerkster aangesteld voor 16 uur per week en per november voor 12
uur. Martha Roes heeft deze functie per november overgenomen van Karen Wiessing. De
medewerkster projectsteun, Sandra van der Berg, richt zich op de selectie en monitoring
van de projecten. Haar functie is in september uitgebreid van 8 naar 12 uur. Het kantoor
is elke dinsdag en donderdag bemand en telefonisch bereikbaar.
Sinds enige jaren is het NASF partner van OneWorld. In 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.
In 2014 is de financiële administratie uitbesteed aan een derde partij (Motivation Office
Support). Hierdoor is o.a. een heldere functie scheiding, eenduidige vastlegging en
periodieke rapportage beter te borgen dan in een kleine organisatie zoals NASF.
Daarnaast zijn de project verplichtingen en betalingen beter inzichtelijk geworden. De
algehele verantwoording door het bestuur wordt hiermee verder versterkt. Het
eindresultaat is een NASF, die de corporate governance richtlijnen nog beter naleeft.

Vrijwilligers

Het NASF is een kleine organisatie die ondersteund wordt door vrijwilligers en stagiaires
op verschillende terreinen binnen de organisatie. Voor ondersteuning en medewerking
op het gebied van projectcommunicatie, de organisatie van de Albert Schweitzer Prijs,
sociale media & website en voor de AS Magazine redactie zijn in totaal zes vrijwilligers
betrokken.
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Comité van Aanbeveling
Het NASF heeft een Comité van Aanbeveling, dat in 2014 als volgt is samengesteld:






Dhr. P.F.C. van der Hoeven, arts
(voorzitter)
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
Dhr. R.J. van Zwieten

Partners

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Het NASF en het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASz) in Dordrecht zijn sinds 2013 trotse
partners. Het ziekenhuis in Dordrecht (en de gefuseerde locaties in Zwijndrecht en
Sliedrecht) draagt al 14 jaar de naam Albert Schweitzer. Het NASF helpt het ASz de naam
van Albert Schweitzer voelbaarder en herkenbaarder te maken binnen het ziekenhuis. En
het ASz helpt het NASF
met aandacht en steun
bij haar activiteiten. Het
ASz heeft dit jaar een
financiële bijdrage aan
de Albert Schweitzer
Prijs
2014
gedaan.
Verder hebben we dit
jaar samengewerkt aan
de voorbereidingen van
een aantal activiteiten in
2015.

Het NASF heeft het
ziekenhuis een leunstoel
in bruikleen gegeven.
Deze stoel is door Albert Schweitzer gebruikt in Lambaréné, in Gabon waar Albert
Schweitzer het oerwoudziekenhuis startte en jarenlang leidde. Zodra de werkzaamheden
in de centrale hal van het ziekenhuis zijn afgerond in 2015, krijgen de stoel en ook andere
curiosa een mooie plek. Dan voelen bezoekers bij binnenkomst al de verbondenheid met
de naamgever van het ziekenhuis.

“Association Internationale de l’oeuvre du Schweitzer Lambaréné”(AISL)
De Albert Schweitzer organisaties in verschillende landen van Europa zijn verenigd in de
“Association Internationale de l’oeuvre du Schweitzer Lambaréné”(AISL). Het NASF is
vertegenwoordigd in het bestuur van de AISL. In het Noord-Franse Günsbach, in het
“Maison Schweitzer”, bevindt zich het centrale Albert Schweitzer archief. Ook fungeert
een deel van het huis als een museum. De “Presbytère”, het huis waar Schweitzer
opgroeide, wordt nu als hotel en conferentiecentrum gebruikt. Ons lidmaatschap van AISL
staat vooral in het teken van onze doelstelling: instandhouding van het gedachtegoed van
Albert Schweitzer.
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Financieel verslag
Voor een gedetailleerde financiële verslaglegging over 2014 wordt verwezen naar de
Jaarrekening.
Tabel: Meerjarenoverzicht 2010 – 2014
Meerjarenoverzicht NASF
(Euro)

2010

2011

2012

2013

2014

Gemiddeld
5 jaar

Baten en eigen fondswerving

216.949

420.624

61.565

89.551

449.304

247.599

- donaties en giften
- nalatenschappen

164.121
52.828

90.624
330.000

73.042
-11.477

89.551
0

42.924
406.380

92.052
155.546

Baten uit acties derden
Baten uit beleggingen
Overige baten

110.000
166.264
208

0
-50.849
10

0
175.483
655

0
187.322
1.511

222.624
58

22.000
140.169
488

Totale baten

493.421

369.785

237.703

278.384

671.986

410.256

Doelstelling bewustmaking
Doelstelling ondersteuning
Totaal besteed aan doelstellingen

35.495
285.388
320.883

28.387
128.853
157.240

29.332
160.630
189.962

32.561
112.249
144.810

33.742
165.019
198.760

31.903
170.428
202.331

65,0%
84,5%

42,5%
72,1%

79,9%
73,3%

52,0%
68,4%

29,6%
69,0%

53,8%
73,5%

%kosten fondswerving t.o.v. baten eigen fondswerving

18.843
8,7%

18.556
4,4%

19.534
31,7%

19.987
22,3%

31.983
7,1%

21.781
14,9%

Overige kosten

39.907

42.158

49.765

46.956

57.419

47.241

Totale lasten

379.633

217.954

259.261

211.753

288.162

271.353

Resultaat

113.788

151.831

-21.558

66.631

383.824

138.903

% totale baten besteed aan doelstellingen
% totale lasten besteed aan doelstellingen

Kosten fondswerving
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Bijlage 1: Overzicht (neven)functies NASF bestuur
Drs. U.F. (Frans) Hiddema
 gepensioneerd bestuursvoorzitter, Oogziekenhuis Rotterdam
 bestuurslid zorgpower, VNO NCW
 bestuurslid, Antonius Deusing - alumnivereniging medische faculteit RU
Groningen.
Mr. P.R.W. (Paul) Schaink
 advocaat, Blix Advocaten

Drs. P.N. (Peter) Lincklaen Arriëns
 bestuurder & penningmeester, Nederlandse vereniging voor Interim Management
 ondernemers coach, Stichting de Consularis - Consularis
 senior partner, Institute for Governance & Leadership
 partner, International Business Coaches
 sparring partner & moderator, The Interaction Factory
Mw. B. (Breg) van Dam-Mantel
 gepensioneerd verpleegkundige en lerares gezondheidszorg

Drs. A. (Annemieke) Diekman
 partner, Taaltantes
 zelfstandig journalist/eindredacteur
 onbezoldigde stage, gymnasium (ihk van master lerarenopleiding UvA)

Drs. R.J. (Rob) Drukker
 ondernemerscoach, Stichting de Consularis - Consularis
 bestuurslid/secretaris, Stichting de Consularis, Consularis (vanaf oktober)
 senior expert, BrownCow BV
 visitator Woningcorporaties, Cognitum BV

Drs. L.F. (Liesbeth) Mieras
 arts infectieziektebestrijding, GGD Gooi en Vechtstreek (jan t/m mrt)
 arts infectieziektebestrijding, GGD Amsterdam (april t/m juli)
 forensisch arts, GGD Gooi en Vechtstreek en GGD Amsterdam (jan t/m mei)
 forensisch arts, GGD Amsterdam (jan t/m mei)
 technical consultant, Nederlandse Leprastichting (juni t/m dec)

Dr. P.P.A.M. (Pieter) van Thiel
 consulent, Centrum voor Tropische Geneeskunde en Reizigersgeneeskunde,
Divisie Infectieziekten, Afdeling Inwendige geneeskunde, AMC, UvA
 tutor geneeskunde-studenten, Fac. Geneeskunde/AMC/UvA
 internist, Executive Health management (EHM)
 docent, diverse ''postgraduate courses'' (NSPOH, SCEM, KIT, etc.)
 gastconsulent en –docent, Department of Medicine, College of Medicine, Univ. of
Malawi, Blantyre, Malawi
 voorzitter, Kwaliteitsconcilium LCR (Landelijk Coordinatiecentrum
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Reizigersadvisering)
lid ''KleineWerkgroep'' (reizigersvaccinaties), LCR
voorzitter, Concilium Opleiding Tropische Gezondheidszorg (COTG), Ned Ver Trop
Geneesk en Int Gezondheidszorg (NVTG)
secretaris, Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
(CIGT), NVTG
lid adviescommissie NTC (Ned. Tropencursus) , KIT
bestuurslid, VIZ (Ver voor Infectieziekten)
voorzitter Werkgroep Tropische Geneeskunde, NVTG
secretaris, SANO (Stichting Artsen Terug naar Ontwikkelingslanden)
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Deel II
Jaarrekening 2014
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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 2014 (en 2013) 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 DECEMBER 2014
31-12-2014

31-12-2013

ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa (effecten)

€

1.808.654

Totaal vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

€ 1.566.500
€

1.808.654

€

6.710

€

9.394

€

942.347

€

779.842

€

1.566.500

Totaal vlottende activa

€

949.057

€

789.236

TOTAAL ACTIVA

€

2.757.710

€

2.355.736

€

2.323.025

PASSIVA
Reserves en fondsen (na verwerking resultaatbestemming)
- reserves
- Continuïteitsreserve
- bestemmingsreserves
- herwaarderingsreserves
- overige reserves

€

132.000

€

2.574.847

€

287.672

€ 2.035.353

- fondsen
- bestemmingsfonds(en)

€

-

€

-

Totaal reserves en fondsen

€

Voorzieningen

€

-

€

-

Langlopende schulden

€

-

€

-

Kortlopende schulden
- Crediteuren
- overige schulden

€
€

2.706.847

13.689
37.174

€
€

32.711

Totaal kortlopende schulden

€

50.863

€

32.711

TOTAAL PASSIVA

€

2.757.710

€

2.355.736
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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.
Bestemming

Doelstelling en
A
Bew ustma king

La sten

Werving b a ten

B
Ond ersteuning

Eig en
fond sw erving

Beheer en
Ad ministra tie

Tota a l
2014

Beg root
2014

Tota a l
2013

Beleg g ing en
1 2 3

Sub sid ies en b ijd ra g en

€

7.500 € 135.264

€ 142.764 € 183.300 € 101.262

Afd ra c hten

€

2.349

€

2.349 €

5.000 €

2.437

Aa nkop en en verw erving en

€

67

€

67 €

2.700 €

674

Personeelskosten

€

20.429 €

14.143

€ 18.072

€

25.929

€

78.573 €

75.000 €

72.422

Huisvesting skosten

€

3.397 €

2.352

€

3.005

€

4.312

€

13.067 €

12.500 €

12.543

€

13.260

€

933

€

26.177

€

50.342 €

23.000 €

21.915

€

1.001

€

1.001 €

500 €

499

€

57.419

Uitb esteed w erk
Pub lic iteit en c ommunic a tie

Ka ntoor- en a lg emene kosten

€

9.973

Afsc hrijving en en rente
Tota a l
Verdeling personeel en huisvesting:

€

33.742 € 165.019
26%

18%

€ 22.011
23%

€

9.973

33%

€ 288.162 € 302.000 € 211.753
100%

Noot: De kolommen 1 (gezamenlijke acties), 2 (acties van derden), en 3 (subsidies) onder Werving baten zijn nihil.
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De personeelskosten hebben betrekking op één secretarieel medewerker (16 uur per week), één
projectmedewerker (12 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.

De totale personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De personeelskosten vielen in 2014 iets hoger uit dan in 2013, door de wisseling van twee
medewerkers (korte overlap voor overdracht) en uitbreiding van 4 uur voor de
projectmedewerker.
De huisvestingskosten bestaan 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 JAARREKENING 2014
A. TOELICHTING 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 2014 was 78% (2013: 81%) van de aandelenportefeuille volgens zogenaamde ‘duurzame
criteria’ belegd. Daarmee is het streven ruimschoots gerealiseerd om dit percentage minimaal
33% te laten zijn. Daarnaast is een gedeelte van de liquide middelen bij een ‘duurzame’ instelling
ondergebracht (ASN bank). In totaal voldoet 54% (2013: 57%) van de hele beleggingsportefeuille
aan ‘duurzame criteria’.
Sinds 2013 is een beleggingscommissie ingesteld met twee vrijwillige professionals en twee
bestuursleden (waaronder de penningmeester). De portefeuille wordt doorgenomen en zo nodig
aangepast. Beleggingstransacties worden in opdracht van de penningmeester uitgevoerd. In elke
bestuursvergadering wordt verslag gedaan van de ontwikkeling in het vermogen, de feitelijke
asset-mix en de uitgevoerde transacties.
De asset-mix eind 2014 zag er als volgt uit:
(Euro)
Aandelen en aandelenfondsen
Obligaties en obligatiefondsen
Totale financiële vaste activa
Liquiditeiten
Totale waarde

Marktwaarde
2014

Asset-mix Asset-mix
2014
Target

Asset Mix
Bandbreedte

1.089.126
719.528
1.808.654

47,14%
31,14%
78,28%

45%
40%
85%

30%-55%
30%-50%

501.948

21,72%

15%

10%-30%

2.310.601

100,00%

100,00%

Noot: de hier genoemde liquiditeiten worden aangehouden binnen de beleggingsportefeuille. De overige
liquiditeiten worden aangehouden t.b.v. projectsteun en overige uitgaven.

Op basis van de vastgestelde asset-mix en historische rendementen mag op langere termijn een
gemiddeld rendement van circa 5 % worden verwacht. Het bestuur heeft besloten dit percentage
als uitgangspunt te nemen voor de vaststelling van het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor
besteding aan de doelstellingen. Als het feitelijk rendement in enig jaar hoger uitvalt dan 5 %
(zoals van 2012 t/m 2014), dan wordt dit aan de reserves toegevoegd als buffer voor de jaren dat
het rendement lager uitvalt. In jaren waarin het feitelijk rendement lager uitvalt dan 5 % (zoals in
2011) wordt aan de beleggingsportefeuille onttrokken. Op deze wijze wordt een zekere
continuïteit bewerkstelligd in het jaarlijkse budget voor projectsteun.
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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:

Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) – Jaarrekening 2014
29

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:
(Euro)

2014

2013

Reserve als bron van inkomsten per 1-1-2014
Resultaatbestemming

2.035.353
539.494

1.968.722
66.631

Reserve als bron van inkomsten per 31-12-2014

2.574.847

2.035.353

De continuïteitsreserve is vrij beschikbaar voor besteding aan de doelstellingen. In 2014 is deze
reserve opnieuw vastgesteld op basis van een salarispost ad. € 108.000 en 2 jaar huur ad. € 24.000.
Hiermee blijft het NASF binnen de door de VFI gestelde norm van maximaal 1,5 keer de jaarlijkse
kosten van de werkorganisatie (€ 134.000).
(Euro)

2014

2013

Continuïteitsreserve per 1-1-2014
Resultaatbestemming

287.671
-155.671

287.671

Continuïteitsreserve per 31-12-2014

132.000

287.671

5. SCHULDEN

De schulden bestaan uit de volgende posten:

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Het NASF huurt kantoorruimte in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerken in
Nederland. Het huidige huurcontract loopt tot en met december 2019. De jaarlijkse huurlasten
bedragen circa € 12.000 per jaar.
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B. TOELICHING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
6. BATEN UIT EIGEN FONDSWERVING

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 € 42.924 (2013: € 89.551). Deze daling wordt
ruimschoots gecompenseerd door nalatenschappen/legaten en schenkingen (zie paragraaf 7)
Aantal giften en donaties
(Euro's)
Aantal
Totaal
Gemiddeld

< 25

25 < 50
212
2.319

153
4.520

< 100

< 10.000

103
5.935

69
30.150

> 10.000

Totaal
537
42.924
80

In 2014 werden 537 individuele giften en donaties gedaan (dus niet per persoon: een persoon kan
meerdere donaties doen). Gemiddeld werd er ruim € 80 gestort.
7. BATEN UIT LEGATEN EN SCHENKINGEN

8. BATEN UIT BELEGGINGEN-BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Het NASF houdt haar middelen voor een groot deel aan in de vorm van beleggingen. Het resultaat op
deze beleggingen is de laatste jaren positief.
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9. 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 2014 iets lager dan
in 2013.
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 voor een bedrag van € 7.500.

Daarnaast wordt 26% van de personeel- en huisvestingkosten toegerekend aan de doelstelling
bewustmaking.
10. KOSTEN DOELSTELLING ONDERSTEUNING

Voor een toelichting op de ondersteunde projecten wordt verwezen naar de verantwoording aan
het begin van dit verslag. Bij alle financiële ondersteuning wordt een ontvangstbevestiging gevraagd
van het gestorte bedrag en een verslag van de activiteiten. Via het Albert Schweitzer Magazine
worden donateurs over deze activiteiten geïnformeerd.
In 2014 werden circa 26 nieuwe projecten gesteund voor een totaalbedrag van € 135.264 (2013:
€ 95.762). De stijging is in lijn met de verwachting die in het jaarverslag van 2013 is uitgesproken.

De kosten doelstelling projectsteun bedroegen in 2014 € 29.755 (2013: € 18.204). Naast 18% van
de personeels- en huisvestingskosten betreft het hier ook bankkosten en lokale reiskosten die
gemaakt worden voor het vooral vooraf bezoeken van projecten door vrijwilligers.
11. 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’.

Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) – Jaarrekening 2014
32

12. KOSTEN VAN BELEGGINGEN

De kosten van Beleggingen bestaan uit provisie, bewaarloon in rekening gebracht door banken en
fondsbeheerders.
13. BEHEER EN ADMINISTRATIE

De kosten voor Beheer en Administratie kunnen als volgt worden gespecificeerd:

In 2014 is de financiële administratie uitbesteed aan een derde partij. De in 2014 verantwoorde
kosten hebben betrekking op de eenmalige implementatiekosten en de operationele kosten.
Daarnaast zijn de kosten voor de accountantscontrole over 2014 nu ook meegenomen. Hierdoor
worden in 2014 twee controles verantwoord.
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C. VERSCHILLEN ANALYSE BEGROTING 2014 VERSUS REALISATIE

Giften/donaties
De in 2014 ontvangen giften en donaties bedroegen minder dan begroot.

Baten uit legaten en schenkingen
In totaal is er in 2014 voor € 322.603 ontvangen aan legaten. Daarnaast is er ook een schenking
ontvangen van € 83.777.

Baten beleggingsportefeuille
Zoals toegelicht in het verslag houdt de begroting rekening met een rendement van 5 % op het
belegd vermogen. In 2014 was sprake van een aanzienlijk hoger rendement. Begroot was € 120.000,
de baten bedroegen echter € 216.552.
Aanwending doelstelling ondersteuning
Er zijn weliswaar meer projecten goedgekeurd in 2014, maar de beoogde inhaalslag kon niet
helemaal worden gerealiseerd.

Kosten beheer en administratie
Door het uitbesteden van de financiële administratie hebben opstartkosten plaatsgevonden.
Daarnaast hebben de kosten voor de accountantscontrole over 2013 fors hoger uitgepakt. En zijn de
kosten voor de accountantscontrole voor 2014 hier ook in meegenomen (conform matching
principe).
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VOORSTEL VOOR RESULTAATSBESTEMMING
Voorgesteld wordt om het saldo baten en lasten in 2014 als volgt te bestemmen:

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. P.N. (Peter) Lincklaen Arriëns

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

Drs. L.F. (Liesbeth) Mieras

Drs. R.J. (Rob) Drukker

Dr. P.P.A.M. (Pieter) van Thiel
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BEGROTING 2015
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1. BATEN UIT EIGEN FONDSEN WERVING

De geplande wervingsactiviteiten zijn hierin opgenomen.
2. BATEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Conform het beleid wordt uitgegaan van een gemiddeld rendement van 5 % op de
beleggingsportefeuille.
3. DOELSTELLING BEWUSTMAKING

In 2015 worden geen wijzigingen verwacht.
4. DOELSTELLING ONDERSTEUNING

Er wordt minimaal een lichte stijging in goed te keuren projecten verwacht.
5. KOSTEN FONDSENWERVING EN BEHEER & ADMINISTRATIE

Door een verhoogde inspanning aan fondsenwervende activiteiten zullen deze kosten licht stijgen.
Daarnaast kunnen de beheer & administratie kosten dalen, omdat de opstartkosten voor het
uitbesteden van de financiële administratie al in 2014 hebben plaatsgevonden.
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BELEGGINGEN PER 31 DECEMBER
(in €)
Fonds
Aantal

- Obligaties
A

Koers
31-12-2014

Beurswaarde
31-12-2014

FLRAO AEGON 95-15/49

Koers
31-12-2013

Beurswaarde
31-12-2013

68,99

40.698,19

Totaal obligaties

40.698,19

- Obligatiefondsen

B
C
D
E
F

Oikocredit
Triodos Sustainable Bond Fund
Robeco Sustainable Credit Bonds
Standard Life Corporate Bond Fund
Bluebay Inv. Gr. Euro GBD
Kempen Global Index Fund

49
3.235
1.385
17.670
1.047
2.760

203,10
27,38
125,68
10,31
110,28
54,09

10.026 *
88.574 *
174.067 *
182.125
115.449
149.288

203,10
29,74
117,32
16,16
130,71
50,02

10.026
81.785
137.264
143.369
101.300
138.055

Totaal obligatiefondsen

719.528

611.800

Totaal Obligaties:

719.528

652.498

- Aandelenfondsen
G
H
I
J
K
L
M
N
O

ASN Duurzaam aandelenfonds
Triodos Sustainable Equity Fund
ING Duurzaam aandelenfonds
Skagen Kon-Tiki
Kempen Sustainable Small Cap Fund
ETF Ishare FT Eurofirst 80
Vanguard Global Stock Index Fund
Vanguard EM MKTS Stock Index Fund
Rsam Sustainable Water Fonds

3.730
3.308
10.824
1.859
6.300
587
910
416

90,05
31,89
26,49

335.887 *
105.499 *
286.728 *

34,06
10,12
122,37
110,57
147,90

63.312 *
63.725
71.833
100.617
61.526 *

77,55
28,18
22,49
74,31
33,68
9,95
102,36

289.262
90.176
243.432
52.761
62.606
62.685
60.123

192,57

52.957

Totaal aandelenbelegginsfondsen

1.089.126

914.001

Totaal Effecten

1.808.654

1.566.499

- Liquiditeiten
ING rekening courant
ING spaarrekening
Van Lansschot rekening courant
Van Lansschot effectenrekening
Van Lanschot premiumsparen
ASN optimaalrekening
Robeco Direct
Van Lanschot deposito

10.108
102.127
182
1.928
165.664
120.638 *
101.301

Totaal liquiditeiten

501.948

322.994

2.310.602

1.889.493

54%
78%

58%
81%

waarvan duurzaam
in % aandelen
*

66

118.585
100.343
104.000

Beleggingen op basis van duurzame criteria
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CONTROLE VERKLARING
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