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De	Voorzitter	aan	het	woord	
 
Dit	 jaarverslag	geeft	u	een	overzicht	van	de	activiteiten	van	het	NASF	 in	2015,	alsmede	
een	financiële	verantwoording.		
 
Het	 Nederlands	 Albert	 Schweitzer	 Fonds	 (NASF)	 steunt	 kleinschalige	
gezondheidsprojecten	in	landen	in	Sub‐Sahara	Afrika.	De	aanvragen	voor	steun	komen	in	
grote	 getale	 binnen.	 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.		
	
In	 een	 strategische	 sessie	 heeft	 het	 bestuur	 de	 lijnen	 voor	 de	 komende	 jaren	 uitgezet.	
Besloten	 is	 tot	 een	 gefaseerde	 groei,	 waarbij	 samenwerking	 gezocht	 zal	 worden	 met	
gelijkgestemde	organisaties	bij	het	steunen	van	projecten,	de	uitvoering	van	de	backoffice	
en	 de	 controle	 op	 de	 uitvoering	 van	 de	 projecten	 om	 een	 goede	 verantwoording	 te	
kunnen	waarborgen.	
	
	
	
	
	
De	 samenwerking	 met	 het	 Albert	 Schweitzer	 Ziekenhuis	 (ASz)	 in	 Dordrecht	 is	
geïntensiveerd.	Er	heeft	een	Albert	Schweitzer	dag	plaatsgevonden	in	Dordrecht,	waarbij	
aspecten	 van	 Albert	 Schweitzer	 als	 arts	 werden	 belicht	 door	 verschillende	 medische	
sprekers	 en	 de	 bekende	 organist	 Christiaan	 de	 Gier	 orgelwerken	 uitvoerde	 in	 de	
Augustijnenkerk.	 Voor	 het	 NASF	 biedt	 de	 samenwerking	 met	 het	 ASz	 goede	
mogelijkheden	om	bekendheid	te	geven	aan	de	projecten,	die	door	ons	worden	gesteund	
en	aan	het	gedachtengoed	van	Albert	Schweitzer.	
	
De	jaarlijkse	uitreiking	van	de	Albert	Schweitzer	Prijs	vond	dit	jaar	ook	in	het	ziekenhuis	
plaats.	Het	was	de	zesde	keer.	 Jongeren	onder	de	30	 jaar	kunnen	een	 startsubsidie	van	
€5.000	 winnen	 om	 samen	 met	 de	 bevolking	 hun	 gezondheidsproject	 in	 Afrika	 op	 te	
zetten.	Het	gastjurylid	Prof	de	Roel	Couthino	reikte	de	prijs	uit	aan	Vera	van	Rijn	met	het	
project	Clean	Cooking,	Healthy	Lungs.		
	
Dank	
Ik	wil	de	directie	van	het	ASz	hartelijk	danken	voor	de	gastvrijheid	en	de	samenwerking.	
In	2015	hebben	wij	afscheid	genomen	van	ons	bestuurslid	Paul	Schaik,	arbeidsjurist,	die	
vele	jaren	op	diverse	posten	in	het	bestuur	actief	is	geweest.	Ik	wil	hem	hartelijk	danken	
voor	zijn	inzet.	Zijn	plek	is	ingenomen	door	Barbara	Voermans,	ook	arbeidsjurist.	Namens	
het	bestuur	wil	 ik	met	name	de	staf	en	de	vrijwilligers	hartelijk	danken	voor	hun	 inzet.	
Zonder	 hen	 zou	 het	 NASF	 niet	 kunnen	 doen,	wat	 het	 nu	 heeft	 gedaan.	 Ik	 dank	 ook	 de	
donateurs,	subsidiegevers	en	sponsors.	Wij	hopen	op	hun	steun	in	de	toekomst	voor	ons	
werk,	 om	 in	 de	 geest	 van	 Albert	 Schweitzer,	 een	 gezond	 leven	 voor	 velen	 in	 Afrika	
mogelijk	te	maken.	
	
U.F.	Hiddema	
Voorzitter	Nederlands	Albert	Schweitzer	Fonds	

Samenwerking	met	het	Albert	Schweitzer	
Ziekenhuis	in	Dordrecht	is	geïntensiveerd 
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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.	
	
Mei	2016	
	
	
	
	
U.F.	Hiddema		 	 	 B.	Voermans	 	 	 P.	N.	Lincklaen	Arriëns	
Voorzitter	 	 	 	 Secretaris	 	 	 Penningmeester	
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1. Het	Nederlands	Albert	Schweitzer	Fonds	
(NASF)	in	2015	

Kinderen	in	de	ADPK	rehabilitation	clinic	in	Kenia.
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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. Verlenen	 van	 steun	 in	 de	 vorm	 van	 microgiften	 aan	 kleinschalige,	 lokale	
initiatieven	die	gerelateerd	zijn	aan	gezondsheidszorg	in	Afrika	ten	zuiden	van	de	
Sahara	(projectsteun);		

2. Instandhouden	van	het	gedachtegoed	van	Albert	Schweitzer	binnen	Nederland,	in	
het	bijzonder	in	relatie	tot	ontwikkelingssamenwerking	(“bewustwording”).	

	

	

Wij	maken	het	verschil	
door	ons	te	richten	op	
kleinschalige,	lokale	
gezondheidszorg	

gerelateerde	initiatieven	
in	Afrika.	En	door	het	

gedachtengoed	van	onze	
naamgever,	Albert	
Schweitzer,	levend	te	

houden. 
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Samenvatting	van	de	belangrijkste	gebeurtenissen	in	2015	

 

	
 
 

Geplande	activiteiten	in	2016	

 
 

 Ondersteuning	van	30	projecten	voor	een	totaal	bedrag	van	€	162.010	
 Uitreiking	 van	 de	 Albert	 Schweitzer	 Prijs	 2015	 aan	 Vera	 van	 Rijn	 voor	 het	

project	Clean	Cooking,	Healthy	Lungs,	Uganda	
 Intensieve	 inzet	van	sociale	media	‐	Tientallen	 facebook	en	twitter	berichten	

over	project	steun	en	NASF	activiteiten	
 1	Editie	van	het	Albert	Schweitzer	Magazine		
 3	Digitale	nieuwsbrieven		
 Vernieuwde	website	
 Intensiveren	van	de	samenwerking	met	het	Albert	Schweitzer	ziekenhuis	
 Aanbod	om	een	specifiek	project	te	steunen	met	een	iDeal	betaling	
 Ontvangst	van	een	legaat	van	€	6.036		
 Verschillende	 donateurswerving	 acties;	 aantal	 advertenties	 geplaatst	 in	

gidsen,	Albert	Schweitzer	straten	actie		
 Film	opgenomen	voor	RTL	4	consumentenprogramma	in	het	AS	ziekenhuis		
 Nieuwe	folder	van	het	NASF	
 De	 eind	 2014	 ontvangen	 legaten	 zijn	 deels	 al	 besteed	 aan	 extra	 project	

ondersteuning.	Hiermee	 besteden	we	 op	 geschikte	wijze	 de	 extra	 verkregen	
giften.		

 Verdere	 uitwerking	 van	 samenwerking	 met	 partners	 op	 het	 gebied	 van	
projectsteun	

 Minimaal	30	projecten	steunen	voor	een	bijdrage	van	€	160.000		
 Nieuwe	donateursacties	
 Start	van	Project	in	de	Spotlight	
 Nieuwe	look	van	het	Albert	Schweitzer	Magazine	
 Organisatie	en	uitreiking	van	de	jaarlijkse	Albert	Schweitzer	Prijs	
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2. Projectsteun	
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Het	werk	van	Albert	Schweitzer	in	zijn	kliniek	in	Lambaréné	(Gabon)	is	de	inspiratiebron	
voor	 de	 hoofddoelstelling	 van	 het	 NASF:	 het	 bieden	 van	 projectsteun	 in	 Sub‐Sahara	
Afrika.	 Het	 NASF	 biedt	 steun	 aan	 lokale,	 kleinschalige,	 particuliere	 initiatieven	 die	 de	
gezondheid	van	de	lokale	bevolking	duurzaam	verbeteren.	
	
	

Projectsteun	en	criteria		
Kleinschalige,	lokale	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	subsidie	van	het	NASF	kan	de	lokale	organisatie	met	haar	project		een	
zo	groot	mogelijk	resultaat	bereiken.		
	
Doorgaans	steunt	het	NASF	projecten,	die	nog	niet	eerder	door	de	aanvragende	persoon	
of	 groep	 zijn	 uitgevoerd.	 Dankzij	 de	 subsidie	 van	 het	 NASF	 krijgen	 kleinere,	 vaak	
beginnende	 organisaties	 de	 kans	 om	 een	 project	 uit	 te	 voeren	 en	 zich	 verder	 te	
ontwikkelen.		
	
Sub‐Sahara	Afrika		
Sinds	2009	heeft	het	NASF	ervoor	gekozen	zich	te	richten	op	projecten	in	landen	in	Sub‐
Sahara	Afrika.		
	
Projectaanvragen	
Projectaanvragen	 kunnen	 elk	 kwartaal	 gedaan	 worden	 door	 het	 indienen	 van	 een	
projectvoorstel	 in	 een	 standaard	 NASF	 format	 en	 bijbehorend	 budget.	 Gezien	 de	 grote	
hoeveelheid	van	projectaanvragen,	heeft	het	NASF	moeten	besluiten	elk	kwartaal	alleen	
de	 eerste	 50	 aanvragen	 in	 behandeling	 te	 nemen.	 Tot	 en	 met	 2015	 dienden	
projectaanvragen	 bij	 voorkeur	 aan	 te	 sluiten	 op	 de	 toen	 geldende	 Millennium	
Ontwikkelingsdoelen	4,	5	en	61.	Deze	ontwikkelingsdoelen	zijn	eind	2015	vervangen	door	
17	 Sustainable	 Development	 Goals.	 Vanaf	 2016	 ziet	 het	 NASF	 de	 ondersteunde	
initiatieven	 bij	 voorkeur	 aansluiten	 op	 deze	 nieuwe	 duurzame	 ontwikkelingsdoelen,	 in	
het	bijzonder	de	doelen	gerelateerd	aan	gezondheid,	moeder‐	en	kindzorg	en	hygiëne	en	
sanitatie.	
	
Behalve	 het	 inhoudelijke	 gezondheidsaspect	 vormen	 participatie	 en	
medeverantwoordelijkheid	 of	 ownership	 van	 de	 lokale	 doelgroep	 belangrijke	
toetsingscriteria.	In	principe	zijn	alle	aanvragen	welke	het	NASF	ondersteunt,	opgezet	en	
uitgevoerd	 door	 de	 doelgroep	 zelf.	 Het	 NASF	 kiest	 voor	 rechtstreekse	 steun	 aan	 lokale	
organisaties.	Bij	uitzondering	wordt	steun	gegeven	via	stichtingen	in	Nederland,	die	een	
duidelijke	relatie	hebben	met	een	organisatie	in	een	land	in	Sub‐Sahara	Afrika.		
	
	

                                                       
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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Projectselectie,	monitoring	en	evaluatie	
 
Selectieproces	projectaanvragen	
Slechts	 compleet	 ingevulde	aanvraagformulieren	worden	door	het	NASF	 in	behandeling	
genomen.	 Het	 aanvraagformulier	 wordt	 beoordeeld	 aan	 de	 hand	 van	 een	 daarvoor	
opgestelde	 lijst	 van	 toetsingscriteria.	 Uit	 de	 lijst	 van	 50	 projectaanvragen	 wordt	 een	
voorselectie	 gemaakt	 voor	 de	 algemene	 bestuursvergadering.	 Deze	 voorselectie	 wordt	
voorbereid	in	overleg	met	het	bestuurslid	dat	projectsteun	in	haar	portefeuille	heeft.		
	
Bij	 een	 positieve	 eerste	 beoordeling	 wordt	 er	 contact	 opgenomen	 met	 de	
projectaanvrager	voor	aanvullende	informatie.	In	veel	gevallen	is	het	voor	de	beoordeling	
van	 een	 aanvraag	noodzakelijk	 een	project	 te	 laten	bezoeken	door	 een	 contactpersoon.	
Het	 NASF	 krijgt	 daarmee	 een	 beter	 beeld	 van	 de	 aanvragende	 organisatie,	 de	
projectinhoud	 en	de	 haalbaarheid	 van	het	 projectvoorstel.	Met	 deze	 informatie	 kan	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	
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.		
	

Pilotsamenwerking	met	andere	organisaties	
Vanuit	 de	 ambitie	 van	 het	 NASF	 om	 haar	 projectsteun	 verder	 uit	 te	 bouwen	 en	 aan	
efficiëntie	 te	winnen,	 heeft	 het	 NASF	 in	 2015	 een	 aantal	 pilotsamenwerkingen	 opgezet	
met	 andere	 organisaties.	 Voorwaarde	 is	 dat	 de	 projecten	 die	 voortkomen	 uit	 de	
samenwerkingen,	direct	aansluiten	bij	de	basiscriteria	van	het	NASF.	Op	deze	wijze	zou	
het	NASF	met	 een	 relatief	 beperkte	 capaciteitsinvestering	 in	 het	 proces	 van	 selectie	 en	
monitoring,	méér	projecten	kunnen	financieren.	Voor	deze	projecten	gelden	dus	dezelfde	
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toetsingscriteria	 als	 voor	 de	 reguliere	 projecten	 van	 het	 NASF	 :	 het	 moet	 gaan	 om	
kleinschalige	 lokale	 initiatieven	 die	 een	 duurzaam	 effect	 beogen	 op	 het	 gebied	 van	
gezondheidszorg	in	Sub‐Sahara	Afrika.	
	
Op	 twee	 niveaus	 is	 het	 NASF	 in	 2015	 aan	 de	 slag	 gegaan	 met	 dit	 soort	
samenwerkingsverbanden:	

1. samenwerking	met	 grotere	 Nederlandse	 organisaties,	 zoals	Wilde	 Ganzen	 en	 de	
Leprazending;	

2. samenwerking	met	 lokale	partnerorganisaties	via	Nederlandse	stichtingen/ngo’s:		
ASAP	in	Burkina	Faso,	Matata	Foundation	in	Kenia	en	LiveBuild	in	Kameroen.	

	
Wilde	 Ganzen	 en	 de	 Leprazending	 hebben	 in	 het	 kader	 van	 deze	 pilotsamenwerking	
verschillende	 projectvoorstellen	 gedaan,	 die	 zo	 goed	mogelijk	 aansluiten	 op	 de	 criteria	
van	het	NASF.	Deze	voorstellen	zijn	vervolgens	in	de	bestuursvergadering	van	het	NASF	
besproken	en	al	dan	niet	goedgekeurd.		
	
Met	de	lokale	organisaties	ASAP,	LiveBuild	en	Matata	Foundation	is	het	NASF	in	contact	
gekomen	 via	 de	 bijbehorende	 Nederlandse	 stichtingen.	 Het	 idee	 is	 dat	 deze	 lokale	
organisaties	een	rol	gaan	spelen	in	het	netwerk	van	het	NASF	in	de	betreffende	landen	om	
reguliere	projectaanvragen	te	beoordelen	en	mogelijk	nieuwe	projecten	te	 identificeren.	
Tegelijkertijd	 financiert	 het	 NASF	 kleinschalige	 gezondheidsprojecten	 van	 deze	 lokale	
organisaties.	 In	 2016	 zal	 het	 resultaat	 van	 deze	 pilotsamenwerkingen	 geëvalueerd	
worden	en	zal	besloten	worden	of	en	hoe	het	NASF	hier	mee	verder	gaat. 
 

Projecten	in	2015	
Het	NASF	heeft	in	2015	aan	30	projecten	subsidie	verleend.	In	totaal	zijn	er	447	
(reguliere)	subsidieaanvragen	ingediend	bij	het	NASF.	Van	deze	projectaanvragen	komt	
een	groot	deel	uit	Uganda,	waar	het	NASF	een	grote	naamsbekendheid	heeft.		
In	2015	is	aan	30	projecten	een	bedrag	van	in	totaal	€	162.010	uitgekeerd.	Deze	kunnen	
als	volgt	worden	ingedeeld	:	
- 18	directe	NASF‐projecten		 	 	 €	108.931	
- 3	projecten	via	Wilde	Ganzen		 	 	 €			15.687	
- 2	projecten	via	de	Leprazending		 	 €			11.000	
- 4	projecten	via	ASAP,	LiveBuild,	Matata	 €			19.892	
- 3	projecten	via	de	Albert	Schweitzerprijs	 €					6.500	
	
Albert	Schweitzer	Prijs	
Drie	projecten	hebben	via	de	Albert	Schweitzer	Prijs	2015	financiële	steun	gekregen	voor	
een	 totaal	bedrag	van	€	6.500.	Als	eerste	het	winnende	project	 ‘Clean	Cooking,	Healthy	
Lungs’	in	Oeganda	met	€	5.000	en	twee	projecten	in	Oeganda	(Owangai	Health	Centre)	en	
Ghana	(Kangaroo	Mother	Care	Project)	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.	
	
Reguliere	projecten	
De	overige	27	projecten	beschouwen	we	als	reguliere	projectaanvragen.	Al	deze	projecten	
bevinden	zich	in	Sub‐Sahara	Afrika	en	worden	uitgevoerd	door	lokale	organisaties.	Bij	25	
van	de	27	projecten	gaat	het	om	een	eerste	subsidie	van	het	NASF.	Alleen	de	Association	
of	Small	African	Projects	(ASAP)	in	Burkina	Faso	kreeg	in	2014	al	twee	projectsubsidies	
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en	 ontving	 in	 2015	 opnieuw	 ondersteuning	 voor	 twee	 projecten.	 Van	 alle	 reguliere	
projecten	die	in	2015	werden	gesteund	geeft	de	volgende	tabel	weer	in	welke	sector	de	
steun	gegeven	werd.	
	
	
	
Tabel:	 Soort	projectondersteuning	2015	
Sector		 	
water	,	sanitatie	en	hygiëne	(WASH)	 13
gezondheidszorg	 9
voeding	/	inkomengenerering	/	aids	 5
Overig	(Albert	Schweitzer	Prijs)	 3
Totaal	 27
	
	
	
	
Grafiek:	Verdeling	in	totale	bijdrage	in	euro’s	per	project	per	land	in	2015	
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Tabel:	Overzicht	projectsteun	2015	
	

Nr. project organisatie project titel Land bedrag 
1 First African Bicycle Information Organisation 

(Fabio)

Bike4Care Iganga      Uganda 6.103,00€       

2 Set Action Against Poverty Initiative Mushroom cultivation project to boost the hiv/aids victims and pregnant 

mothers immunity

Uganda 4.000,00€       

3 Vulnerable Aid Organization (VAO) Construction of sanitary and well Ghana 7.340,00€       

4 United Action for Children (UAC) Provision of hygienic sanitation facilities and services to needy and poor 

rural primary schools in Tinto municipality

Kameroen 7.325,00€       

5 Wasweta Women Group  Food security for improved health of rural vulnerable marginalized Kenia 5.357,00€       

6 Action Charité et Développement Construction d’un puits d’eau potable à grand diamètre doté d’un système 

de puisage par  treuil 

Togo 9.329,00€       

7 Community Hope Development Foundation Water hygiene and sanitation Uganda 5.618,00€       

8 Twegatte for Health and Development (THAD) Integrated Clean Water and  Sanitation Project   Uganda 7.500,00€       

9 Maganjo Farmers  Association Improve health among orphaned children in St Mugagga Junior Primary 

School through construction of latrines, installation of water harvesting 

tanks and promotion of nutrition security 

Uganda 4.041,00€       

10 Vicony's  Global  Succes  World Health & wash project for primary school children in Mbengwi Kameroen 5.211,00€       

11 ASAP / Associations des  femmes de Sissa et Fina Projet électrification Fina Sissa Burkina Faso 4.959,00€       

12  Mulanje Mission Hospital   Water & sanitatievoorzieningen in Mulanje Ziekenhuis Malawi 6.224,94€       

13 Women Emancipation and Development Agency 

(WOMEDA)

Kyerwa District Marginalized Households Access to Nutritious Food and 

Health Services 

Tanzania 5.190,00€       

14 Matata Foundation Awach Kibuon Integrated Watershed Management and Conservation 

Agricultural to increase productivity for improved livelihood

Kenia 3.617,00€       

15 Fountain Youth Initiative  One chicken one girl project Kenia 7.130,00€       

16 APDK Rehabilitation Clinic  Solar Lighting System Kenia 4.677,00€       

17 Muzigiti  Foundation for Rural  Development  Opzet kraamkliniek Uganda 6.461,69€       

18 Rural  Health Care Foundation Integrated water, hygiene and sanitation improved project Uganda 6.573,00€       

19 Angels  Center of Hope Foundation Promoting education and improving children’s health through provision of 

safe drinking water in rural schools 

Kenia 4.244,00€       

20 Actions  Pour le Développement Social  et la 

Protection de l ’Environnement (ADSPE)

Latrine publique VIP de 6 cabines à double fosse par cabine pour la 

commune rurale de Badjadodji  

Togo 7.153,00€       

21 Vulnerable Aid Organization  Construction of borehole Ghana 5.280,00€       

22 Adventist Development and Relief Agency (ADRA)  Vier ziekenzalen voor kliniek Kwa Ugoru Tanzania 3.000,00€       

23 Partner Vision (PAVIS)  Early Childhood School Environment Health Program (ECSEHP) Kameroen 6.098,00€       

24 Mission Evangélique contre la Lèpre (MECL) Geïntegreerd voedselzekerheidsprojekt voor gehandicaptenverenigingen in 

de departementen van Ab Touyour en de Guéra in de Guéra‐regio

Tsjaad 5.000,00€       

25 Centre de Sante la Solidarite de Natta Koutchagou 

(CSSK) Kuweeri

Spectrophotomètre pour le laboratoire du Centre Sanitaire de Santé et de 

Solidarité de Natta‐Koutchagou 

Benin 6.860,00€       

26 Association of Small  African Projects  (ASAP) Projet moustiquaires pour des associations de femmes au Burkina Faso Burkina Faso 5.218,00€       

27 The Leprosy Mission Congo (TLM Congo)  Help leprapatiënten aan nieuwe schoenen DR Congo 6.000,00€       

155.509,63€  

Albert Schweitzer Prijs  winnaar Clean Cooking, Healthy Lungs Uganda 5.000,00€       

Albert Schweitzer Prijs  genomineerde Owangai Health Centre Uganda 750,00€          

Albert Schweitzer Prijs  genomineerde Kangaroo Mother Care Project Ghana 750,00€          

162.009,63€   	
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3.		 Albert	Schweitzer	Prijs	
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Albert	Schweitzer	Prijs	2015	
Dit	 jaar	 is	 de	 Albert	 Schweitzer	 Prijs	 voor	 de	 zesde	 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.		
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Jury		
De	 jury	 bestond	 dit	 jaar	 uit	 Frans	 Hiddema,	 arts	 en	 voorzitter	 van	 het	 NASF	 bestuur,	
Pieter	 van	 Thiel,	 arts	 en	 bestuurslid	 van	 het	 NASF,	 Martin	 Teunissen/Daan	 Verbaan,	
Impulsis,	 Kees	 Hogewoning,	 Albert	 Schweitzer	 ziekenhuis	 en	 gastjurylid	 prof.	 dr.	 Roel	
Coutinho.	

	
Vanaf	 begin	 september	 tot	11	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	
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Sponsors	
De	prijs	en	de	uitreiking	zijn	een	groot	succes,	mede	dankzij	de	sponsors,	die	ook	dit	jaar	
weer	 veel	 mogelijk	 gemaakt	 hebben.	 Het	 Albert	 Schweitzer	 ziekenhuis	 was	 dit	 jaar	
gastheer	van	de	uitreiking.	Zij	hebben	het	auditorium	beschikbaar	gesteld	en	de	uitreiking	
uitstekend	verzorgd	met	catering.	Het	prijzengeld	van	de	Albert	Schweitzer	Prijs	 is	met	
€2.500	gedeeltelijk	gefinancierd	door	Impulsis.	
 
Uitreiking	
De	uitreiking	vond	op	donderdag	10	december	2015.		
	
De	 winnaar	 van	 de	 Albert	 Schweitzer	 Prijs	 2015	 is	
Gezondheidswetenschapper	Vera	van	Rijn	uit	Utrecht,	met	
het	 project	 'Clean	 Cooking,	 Healthy	 Lungs'	 in	 Uganda.	 Zij	
ontving	 €5.000	 voor	 haar	 project	 dat	 schoner	 koken	 in	
Oeganda	verder	zal	ontwikkelen.	Binnenshuis	koken	op	vuur	
in	 sloppenwijken	 levert	 veel	 longschade	 op.	 Onderdeel	 van	
het	project	 is	voorlichting	voor	vrouwen,	 ter	bewustwording	
dat	 deze	 rook	 in	 huis	 erg	 slecht	 voor	 de	 gezondheid	 is.	
“Moeders	weten	dit	simpelweg	niet”,	vertelde	ze	tijdens	haar	
presentatie	voor	de	jury.	Het	project	stimuleert	buiten	koken	
onder	 afdakjes	 en	 de	 herkenning	 van	 longklachten	 door	 de	
mensen	zelf.		
	
	
	

De	twee	andere	genomineerden,	Werner	
van	 der	 Wolf	 met	 het	 Owangai	 Health	
Centre	 in	 Uganda	 en	 Albertine	 Visbeek	
met	 het	 Kangaroo	 Mother	 Care	 project	
in	 Ghana	 ontvingen	 ieder	 een	
aanmoedigingsprijs	 van	 €750.	 De	
kwaliteit	 van	 zowel	 de	 prijsaanvragen	
als	de	presentaties	was	hoog.	
	

	
Op	 de	 uitreiking	 is	 ook	 een	 terugblik	 gegeven	 op	 de	 winnaar	 van	 vorig	 jaar,	 Niek	
Versteegde	met	zijn	project	“Lucht	voor	Leven”,	in	Tanzania.	Zijn	toekomstige	opvolgster	
liet	zien	hoe	ver	het	project	gevorderd	is.	Zelf	zat	Niek	nog	in	Tanzania.	Het	project	groeit	
gestaag	 en	 sinds	 drie	maanden	beschikt	 het	 Sengerema	Hospital	 in	Tanzania	 zelfs	 over	
een	neonatale	intensive	care	unit	(NICU).	Er	zijn	inmiddels	46	baby’s	behandeld	in	de	vier	
couveuses,	waarmee	een	flinke	stap	is	gemaakt	in	de	zorg	voor	pasgeborenen.	
	
Dit	 jaar	heeft	de	prijs	ook	weer	veel	aandacht	gekregen	op	de	nieuwe	website	en	via	de	
sociale	media.	Via	de	publieksstemming	op	onze	website	hebben	1020	geïnteresseerden	
op	 hun	 favoriete	 project	 gestemd,	 met	 het	 project	 van	 Albertine	 Visbeek	 –	 Kangaroo	
Mother	Care	in	Ghana	als	publiekswinnaar.		
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4.	 Fondsenwerving	
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De	inkomsten	van	het	NASF	bestaan	uit	donaties,	legaten,	nalatenschappen,	subsidies	en	
de	 opbrengsten	 van	 campagnes,	 sponsoring	 en	 de	 beleggingsportefeuille.	
Fondsenwerving	bestond	in	2015	voor	het	NASF	uit	de	volgende	activiteiten:	
	

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

	

	
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	relaties;	

 Verstrekken	 van	 een	 algemene	 informatiefolder	 inclusief	 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	samenwerking	uit	te	breiden;		
 Vermelding/	 advertentie	 plaatsing	 in	 verschillende	 gidsen	 van	 goede	 doelen	 en	

fondsenwervende	instellingen;	
 De	 ‘Stratenactie’:	aanschrijven	van	bewoners	van	Albert	Schweitzer	straten,	 lanen	

en	pleinen,	plus	andere	potentiële	donateurs,	met	een	direct	mailing.	
	
In	 het	 jaar	 2015	 telde	 het	 NASF	 384	 actieve	 donateurs.	 Het	 donateursbeleid	 is	 erop	
gericht	 om	 voornamelijk	 het	 aantal	 donateurs	 te	 vergroten,	 maar	 ook	 de	 gemiddelde	
donatie	te	verhogen.		
	
Tabel:	Overzicht	donateurs		
	
	 2010		 2011		 2012	 2013	 2014	 2015	
Actieve	donateurs	 516	 478	 377	 374	 355	 384	
	
Het	NASF	heeft	 in	 totaal	€	49.408	ontvangen	aan	donaties,	plus	een	 legaat	van	€	6.036	
ontvangen.		

	
Tabel:	Inkomsten	uit	donaties	en	legaten/schenkingen	(euro’s)	

	
	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Donaties	 55.023	 90.624	 73.042	 89.551 42.924	 49.408	
Legaten/Schenking	 	 	 	 	 406.380	 6.036	
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Albert	Schweitzer	straten/lanen/pleinen	actie	
Met	 een	 direct	mailingsactie	 hebben	we	 dit	 jaar	 iedereen	 die	 in	 een	 Albert	 Schweitzer	
straat,	 ‐laan	 of	 ‐plein	 woont	 aangeschreven.	 Het	 NASF	 dacht	 een	 positieve	 respons	 te	
krijgen	van	onze	zogenaamde	naamgenoten.	De	directe	donaties	waren	echter	niet	zoals	
verwacht.	 Een	 nog	 te	 plannen	 follow	 up	 actie	 zal	 mogelijk	 respondenten	 motiveren	
buurtacties	op	 te	zetten	en	zo	het	NASF	direct	 te	ondersteunen	en	naamsbekendheid	te	
vergroten.	
	

	
	
	

Vermelding		in	gidsen	
Het	NASF	heeft	dit	jaar	ook	met	bijdrages	in	verschillende	gidsen	en	magazines	gestaan.	
Dit	 om	 naamsbekendheid	 te	 vergroten	 en	 potentiële	 donateurs	 en	 erfgenamen	 te	
enthousiasmeren.	Een	advertentie	nodigde	lezers	uit	contact	met	het	NASF	op	te	nemen	
en	 moedigde	 hen	 aan	 een	 donatie	 te	 doen	 of	 ons	 op	 te	 nemen	 in	 legaten	 en	
nalatenschappen.	
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Subsidies	
In	 2015	 heeft	 het	 NASF	meerdere	 subsidies	 ontvangen	 voor	 activiteiten	 en	 veelal	 voor	
specifieke	projecten.	In	totaal	werd	op	deze	wijze	€	13.301,‐	geworven.	
	
Het	Oogziekenhuis	in	Rotterdam	heeft	de	Eye	Care	loop	georganiseerd,	gekoppeld	aan	de	
marathon	van	Rotterdam,	waarvan	de	opbrengst	van	€	4.301	voor	het	Kwale	District	Eye	
Care	Centre	in	Kenia	is.	De	Raad	van	Bestuur	van	het	Albert	Schweitzer	ziekenhuis	(ASz)	
heeft	met	€	5.000	het	fietsambulance	project	 in	Kenia	ondersteunt.	Dit	 in	het	kader	van	
het	jubileum	jaar	2015,	50	jaar	na	het	overlijden	van	Albert	Schweitzer.	Van	de	Vereniging	
van	 Vrijzinnige	 Hervormden	 kregen	 wij	 wederom	 €	 1.500	 voor	 een	 specifiek	 project.	
Verder	 is	 dit	 jaar	 opnieuw	 de	 helft	 van	 de	 hoofdprijs	 van	 €	 5.000	 voor	 de	 Albert	
Schweitzer	Prijs	2015	gefinancierd	door	Impulsis.		
	
Tabel:	Verkregen	subsidies	2015	
Organisatie	/	Fonds	 Bedrag	(€)	 Voor	
Oogziekenhuis	in	
Rotterdam	 4,301	

Sponsorloop	Eye	Care	loop	tbv	Kwale	District	Eye	Care	
Centre,	Kenia	

Impulsis	 2.500	 AS	Prijs	2015	
Albert	Schweitzer	
Ziekenhuis	 5.000	

Sponsoring	COOP	Africa,	fietsambulance	project	ihkv	
50	jaar	overlijden	Albert	Schweitzer	

VVH	Kampen	 1.500	 APDK	Rehabilitation	Clinic	
TOTAAL	 13.301	 		

	
 

Sponsoring	
NASF	is	gedeeltelijk	afhankelijk	van	sponsoring,	in	het	bijzonder	bedrijfssponsoring.	Een	
aantal	 sponsoractiviteiten	 is	 al	 in	 voorgaande	 jaren	 ontwikkeld	 en	 werd	 ook	 in	 2015	
gecontinueerd.	
	
Tabel:	
Overzicht	
van	
gesponsord
e	
activiteiten	
in	
2015Organi
satie	

Periode	 Type	sponsoring Activiteit	 Bijdrage	
	

Silvia	
Agterhof	

2007	 –	
heden	

Bedrijfsponsoring Vormgeving	AS	Magazine	en	PR	
materiaal	

Gereduceerd	
uurtarief		

YouBeDo	 2010	 –	
heden	

Online	doneren Sponsoring	via	boekwebwinkel	 10%	van	
verkoop	NASF	

Kessels	
Kramer	

2010	 ‐	
heden	

Bedrijf	sponsoring Nieuwe	huisstijl,	
communicatiecampagne		

Inzet	
medewerkers	
100%	korting	

IBuro	 2011	 ‐	
heden	

Bedrijf	sponsoring Bouw,	hosting,	beheer	en	
onderhoud	website	

70%	korting

Albert	
Schweitzer	
ziekenhuis	

2015	 ‐	
heden		

Partners	 Gastheer	voor	de	uitreiking	van	
de	AS	Prijs	–	auditorium,	catering,	
ondersteuning	en	begeleiding	

100%	korting
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Beleggingen	
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	2015	
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5.		 Communicatie	
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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	 2015	 gepubliceerd	 en	 verstuurd	 aan	 zo’n	 800	
donateurs	en	andere	geïnteresseerden.			
	
Het	magazine	geeft	aandacht	aan	de	verschillende	projecten	
die	het	NASF	ondersteunt.	Ook	wordt	aan	het	gedachtegoed	
van	 Albert	 Schweitzer	 inhoud	 gegeven	 in	 verschillende	
artikelen.	Verder	staan	er	eigentijdse	artikelen	over	Afrika	
en	gezondheidszorg	in.	En	vooral	worden	bevlogen	mensen	
die	een	bijdrage	leveren	aan	de	verbetering	van	de	situatie	
van	de	lokale	bevolking	aan	het	woord	gelaten.		
	
Het	 magazine	 heeft	 een	 nieuwe	 binnenpagina	 waarin	 alle	
projecten	 op	 een	 overzichtelijke	 manier	 gepresenteerd	
worden.		
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Dit	 jaar	 is	 besloten	 om	 het	 gebruikelijke	 tweede	 jaarlijkse	 ASM	 later	 te	 publiceren	 in	
verband	 met	 de	 verslaglegging	 van	 de	 ASP.	 Vanaf	 2016	 zal	 het	 ASM	 daarom	 in	 de	
maanden	januari	en	september	worden	uitgegeven.		
	
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.	

	
Website	
De	 NASF	 website,	 www.nasf.nl,	 is	 in	 2015	
volledig	vernieuwd	en	ook	goed	 toegankelijk	
gemaakt	 voor	 tablets	 en	 mobiele	 telefoons.	
Het	 geeft	 informatie	 aan	de	NASF	 achterban,	
andere	 geïnteresseerden	 en	 (potentiële)	
donateurs.	De	website	wordt	 bijna	wekelijks	
van	 updates	 voorzien.	 In	 2015	 is	 er	 vooral	
veel	aandacht	gegeven	aan	het	publiceren	van	
achtergrondinformatie	 over	 de	 gesteunde	
projecten.		

	
Het	 totaal	 aantal	 bezoekers	 liep	 in	 2015	 op	
tot	meer	dan	70.000.	Een	vrijwilliger	geeft	de	
NASF	website	ondersteuning.		
	

	
Digitale	nieuwsbrief	
	
De	digitale	nieuwsbrief	 is	 in	2015	driemaal	verschenen.	 In	deze	e‐nieuwsbrief	geeft	het	
NASF	informatie	over	nieuwe	en	afgeronde	projecten.	Ook	brengen	we	evenementen	en	
activiteiten	 van	 het	 NASF	 onder	 de	 aandacht,	 plus	 andere	 externe	 evenementen.	 De	
nieuwsbrieven	 komen	 tot	 stand	 met	 medewerking	 van	 een	 vrijwilliger.	 Bijna	 500	
belangstellenden	ontvangen	de	nieuwsbrief.		
	

	
Sociale	Media	 	 	
	
In	2015	heeft	het	NASF	steeds	vaker	gebruik	
gemaakt	 van	 sociale	 media,	 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.	 Het	 aantal	 volgers	
bedroeg	eind	2015	 circa	270	voor	Facebook,	
166	 LinkedIn‐connecties	 en	 120	 volgers	 op	
Twitter.	
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Nieuwe	NASF	informatie	folder			
 
In	2015	is	een	nieuwe	folder	vormgegeven	en	gedrukt.		
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
RTL	Film	
	
Het	 NASF	 is	 in	 april	 te	 gast	 geweest	 in	 het	 Albert	 Schweitzer	 ziekenhuis	 (ASz)	 in	
Dordrecht	voor	de	opnames	van	een	informatie	item	over	het	NASF	voor	het	programma	
RTL	LifeStyleExperience.	NASF	bestuursvoorzitter	Frans	Hiddema	vertelde	wat	het	NASF	
doet.	Verder	heeft	 een	originele	 leunstoel,	waarop	Albert	 Schweitzer	 zelf	 in	 Lambaréné	
(Gabon)	heeft	gezeten,	een	prominente	rol	in	het	item.	Deze	leunstoel	heeft	het	NASF	een	
aantal	 jaren	 geleden	 geërfd	 en	 is	 nu	 tijdelijk	 in	 bruikleen	 gegeven	 aan	 het	 ASz.	 De	
uitzending	is	op	zondag	26	april	uitgezonden	op	RTL	4.		
	

	
Theaterstuk	‘Schweitzer’	door	Engagement		
	
Op	zaterdagavond	3	oktober	zijn	alle	belangstellenden	van	het	NASF	uitgenodigd	voor	het	
theaterstuk	Schweitzer,	dat	plaatsvond	 in	Oud‐Velsen.	Dit	was	onderdeel	van	een	reeks	
van	 voorstellingen	 gedurende	 het	 jaar	 2015	 van	 het	 prachtige	 theaterstuk	 over	 Albert	
Schweitzer.	‘Schweitzer’	is	een	productie	van	Stichting	Engagement.	Het	NASF	heeft	in	het	
kader	van	onze	communicatie	doelstelling	een	financiële	bijdrage	van	€	1.000	gedaan	aan	
de	stichting	voor	de	productie	van	het	theaterstuk.		
	

	
Overige	evenementen	
	
Orgelconcert,	film	en	expositie 	
Op	zaterdag	22	augustus	is	in	de	basiliek	van	Oudenbosch	een	orgelconcert	ter	
herdenking	van	Albert	Schweitzer	gehouden.	NASF	project	manager	Monique	
Mekenkamp	heeft	een	presentatie	over	het	NASF	gehouden	in	de	Basiliek	van	
Oudenbosch	gehouden.	In	het	Natuurhistorisch	en	Volkenkundig	Museum	(NVMO)	was	
die	dag	ook	een	speciale	expositie	met	voorwerpen	en	foto’s	uit	Lambaréné	en	’s	avonds	
werd	een	film	gedraaid	over	het	leven	van	de	tropenarts.		
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Concerten	‐	In	t	spoor	van	Schweitzer	
Tijdens	 zijn	 leven	 is	 Albert	 Schweitzer	 onvermoeibaar	 bezig	 geweest	 om	 geld	 in	 te	
zamelen	voor	zijn	ziekenhuis	in	Lambaréné.	Het	geven	van	orgelconcerten	was	één	van	de	
vele	activiteiten	daarvoor.	Als	eerbetoon	hield	organist	Gerrit	Christian	de	Gier	dit	jaar	in	
verschillende	 plaatsen	 orgelconcerten	 “In	 ’t	 spoor	 van	 Schweitzer”.	 Daarvan	 was	 één	
gepland	 op	 vrijdag	 4	 september	 in	 de	 Jacobikerk	 te	 Utrecht,	 een	 bijzonder	
herdenkingsconcert	 op	 de	 sterfdag	 van	 Albert	 Schweitzer.	 Bestuurslid	 Rob	 Drukker	
maakte	gebruik	van	deze	gelegenheid	om	voor	de	aanwezigen	een	presentatie	over	het	
NASF	te	geven.		
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6.		 Organisatie	
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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,	wat	in	2015	opnieuw	voor	3	jaar	is	toegekend.	
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.	 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	2015	uit	 zeven	 leden.	Het	AB	vergadert	minimaal	 vier	maal	
per	jaar	in	aanwezigheid	van	de	staf.	De	voorzitter,	penningmeester	en	secretaris	vormen	
in	de	praktijk	het	Dagelijks	Bestuur	(DB).	Het	Bestuur	als	zodanig	is	zowel	uitvoerend	als	
toezichthoudend.	
	
Artsen	 vertegenwoordigd	 in	 het	 bestuur	 hebben	 de	 benodigde	medische	 kennis	 om	 de	
vele	 projectsteunaanvragen	op	het	 gebied	 van	de	 gezondheidszorg	 adequaat	 te	 kunnen	
beoordelen.	Verder	is	in	het	bestuur	deskundigheid	vertegenwoordigd	op	het	gebied	van	
organisatieadvies,	media,	 financiële	en	 juridische	zaken.	Het	bestuur	 laat	zich	adviseren	
door	een	–	deels	externe	–	beleggingscommissie.	
	
De	samenstelling	van	het	bestuur	in	2015	was	als	volgt:	

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

 Mr	P.R.W.	(Paul)	Schaink,	advocaat	te	Amsterdam	(secretaris)	tot	juli	2015	
 Mr.	B.	(Barbara)	Voermans,	advocaat	(secretaris)	vanaf	juli	2015	
 Drs.	P.N.	(Peter)	Lincklaen	Arriëns,	bedrijfseconoom	(penningmeester)	
 Drs.	A.M.J.H.	(Annemieke)	Diekman,	zelfstandig	journalist	
 Drs.	R.J.	(Rob)	Drukker,	bedrijfskundige	
 Drs.	L.F.	(Liesbeth)	Mieras,	arts	infectieziektebestrijding	
 Dr.	P.P.A.M.	(Pieter)	van	Thiel,	internist‐infectioloog		

	

Kantoor	en	personeel	
Het	kantoor	van	het	NASF	 is	gehuisvest	 in	het	Landelijk	Dienstencentrum	(LDC)	van	de	
Protestantse	Kerken	 in	Nederland	 (PKN)	 in	Utrecht.	 Het	NASF	 heeft	 drie	medewerkers	
parttime	in	dienst.	Monique	Mekenkamp	als	project	manager	is	verantwoordelijk	voor	het	
beleid	 en	 de	 publiciteit	 (24	 uur).	Het	 secretariaat	wordt	 bemand	door	Martha	Roes	 als	
secretariaatmedewerkster	 aangesteld	 voor	 16	 uur	 per	 week.	 De	 medewerkster	
projectsteun,	 Sandra	 van	 der	 Berg,	 richt	 zich	 op	 de	 selectie	 en	 monitoring	 van	 de	
projecten	 (12	 uur)	 Het	 kantoor	 is	 elke	 dinsdag	 en	 donderdag	 bemand	 en	 telefonisch	
bereikbaar.	
	
Sinds	 enige	 jaren	 is	 het	 NASF	 partner	 van	 OneWorld.	 In	 november	 2015	 is	 het	 NASF	
officieel	 lid	 geworden	 van	 de	 Vereniging	 van	 Fondsenwervende	 Instellingen	 (VFI),	
recentelijk	van	naam	veranderd	in	Goede	Doelen	Nederland.	Via	beide	 lidmaatschappen	
hoopt	het	NASF	als	kleine	organisatie	deel	te	kunnen	zijn	van	een	grotere	overkoepelende	
brancheorganisatie	en	daarmee	voordeel	te	doen	met	de	aanwezige	expertise	en	kennis.	 
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De	financiële	administratie	is	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	 inzichtelijk.	 De	 algehele	 verantwoording	 door	 het	
bestuur	 is	hiermee	gewaarborgd.	Het	NASF	leeft	de	corporate	governance	richtlijnen	op	
deze	wijze	voldoende	na.		
 

Vrijwilligers	
Het	NASF	wordt	 als	 kleine	 organisatie	 die	 ondersteund	wordt	 door	 een	 beperkt	 aantal	
vrijwilligers.	 Voor	 ondersteuning	 en	 medewerking	 op	 het	 gebied	 van	 sociale	 media	 &	
website,	 het	 archief	 en	 voor	 de	 AS	 Magazine	 redactie	 zijn	 in	 totaal	 drie	 vrijwilligers	
betrokken.		

	
 

Marco van den Doel: “Al ruim 5 
jaar ben ik bij het NASF 
verbonden als webredacteur en 
social media adviseur. Ik vind het 
belangrijk om mijn kennis en 
ervaring voor een goed 
doel/charitatieve instelling in te 
zetten. De gedrevenheid van de 
medewerkers en bestuur 
waarderen die inzet en dat zorgt 
er voor dat het NASF ook in 2015 
een toegevoegde waarde heeft 
gehad en Albert Schweitzer nog 
steeds inspireert”.   
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Partners 
	

Albert	Schweitzer	Ziekenhuis		
Het	 NASF	 en	 het	 Albert	 Schweitzer	 Ziekenhuis	 (ASz)	 in	 Dordrecht	 werken	 sinds	 2013	
samen.	Het	ASz	 is	 sinds	1999	vernoemd	naar	Albert	Schweitzer.	Echter	 tot	2013	 leidde	
zijn	naam	een	sluimerend	bestaan	bij	het	ziekenhuis.	In	dat	jaar	startten	het	NASF	en	ASz	
een	veelbelovende	samenwerking.	Het	NASF	helpt	het	ASz	de	naam	van	Albert	Schweitzer	
voelbaarder	 en	 herkenbaarder	 te	 maken	 binnen	 het	 ziekenhuis.	 En	 het	 ASz	 helpt	 het	
NASF	met	aandacht	en	steun	bij	haar	activiteiten.	Een	echte	win‐winsituatie.	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
In	2015	is	een	aantal	activiteiten	samen	ontplooit.		
	
Symposium	Albert	Schweitzer	als	arts	
In	het	ASz	is	op	zaterdag	26	september	een	mini‐symposium	over	Albert	Schweitzer	als	
arts	 georganiseerd,	 met	 sprekers	 uit	 de	 medische	 wereld.	 Gerrit	 Christiaan	 de	 Gier,	
samensteller	van	de	orgel‐cd	‘In	het	spoor	van	Schweitzer’,	zorgde	voor	intermezzo’s	op	
het	 orgel	 van	 het	 ziekenhuis,	 met	 typische	 Schweitzer‐interpretaties	 van	 het	werk	 van	
Bach.		
	
Sponsoring		
De	 Raad	 van	 Bestuur	 van	 het	 ASz	 heeft	 in	 september	 besloten	 het	 door	 NASF	
goedgekeurde	fietsambulance	project	in	Kenia	te	steunen	met	€5000.	Dit	in	het	kader	van	
het	jubileum	jaar	2015,	50	jaar	na	het	verlijden	van	Albert	Schweitzer.	Daarmee	spreekt	
het	 ASz	 haar	waardering	 uit	 over	 de	 toewijding	 en	 betrokkenheid	 van	 het	NASF	 bij	 de	
persoon	van	Albert	Schweitzer,	de	naamgever	van	het	ziekenhuis.		
	
Geboortecentrum	Rhena	
De	 verlos‐	 en	 kraamafdeling,	 vernoemd	 naar	 Rhena,	 de	 dochter	 van	 Albert	 Schweitzer,	
heeft	 vanaf	 november	 tijdelijk	 een	 nieuwe	 kraamkliniek	 in	 Oeganda	 ‘geadopteerd’.	 Dit	
project	 is	 een	 goedgekeurd	 NASF	 project.	 Ouders	 die	 in	 het	 geboortecentrum	
bevallen/verblijven	 wordt	 gevraagd	 vrijblijvend	 een	 kleine	 donatie	 te	 doen	 door	 alle	
gasten	een	donatie‐envelopje	uit	te	delen	met	een	flyer.	Het	idee	is	dat	er	zo	gezamenlijk	
een	bijdrage	geleverd	wordt	aan	veilige	kraamzorg	op	een	plek	waar	alles	minder	goed	
geregeld	is	dan	op	de	afdeling	in	Dordrecht.		
	
Albert	Schweitzer	Prijs	2015	
Het	hoogtepunt	van	onze	samenwerking	in	2015	is	de	uitreiking	van	de	Albert	Schweitzer	
Prijs	 2015	 geweest,	 waarbij	 het	 ASz	 de	 rol	 van	 gastheer	 vervulde.	 Het	 was	 een	 zeer	
inspirerende	bijeenkomst	en	uitstekend	verzorgd	en	georganiseerd.		
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“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.	
	
	

Comité	van	Aanbeveling	
In	2015	is	een	start	gemaakt	om	het	Comité	van	Aanbeveling	(CvA)	actiever	in	te	zetten	in	
de	 activiteiten	 van	 het	 NASF.	 Een	 aantal	 leden	 van	 het	 CvA	 hebben	 naar	 aanleiding	
hiervan	 besloten	 zich	 terug	 te	 trekken,	 voornamelijk	 vanwege	 hun	 hoge	 leeftijd	 en	
dalende	netwerk	mogelijkheden.	Eind	2015	is	het	CvA	als	volgt	samengesteld:		

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



	
Nederlands	Albert	Schweitzer	Fonds	(NASF)	–	Jaarverslag	2015	

35 

Voor	 een	 gedetailleerde	 financiële	 verslaglegging	 over	 2015	 wordt	 verwezen	 naar	 de	
Jaarrekening.		
	
	
Tabel:	Meerjarenoverzicht	2011	–	2015	
	

Gemiddeld 

(Euro) 2011 2012 2013 2014 2015 5 jaar

Baten en eigen fondswerving 420.624 61.565 89.551 449.304 55.444 215.298

‐ donaties en giften 90.624 73.042 89.551 42.924 49.408 69.110

‐ nalatenschappen 330.000 ‐11.477 406.380 6.036 146.188

Baten uit acties derden

Baten uit beleggingen ‐50.849 175.483 187.322 222.624 145.797 136.076

Overige baten 10 655 1.511 58 72 461

Totale baten 369.785 237.703 278.384 671.986 201.313 351.834

Doelstelling bewustmaking 28.387 29.332 32.561 33.742 44.693 33.743

Doelstelling ondersteuning 128.853 160.630 112.249 165.019 201.050 153.560

Totaal besteed aan doelstellingen 157.240 189.962 144.810 198.760 245.743 187.303

% totale baten besteed aan doelstellingen 42,5% 79,9% 52,0% 29,6% 122,1% 65,2%

% totale lasten besteed aan doelstellingen 72,1% 73,3% 68,4% 69,0% 74,0% 71,4%

Kosten fondswerving 18.556 19.534 19.987 31.983 40.451 26.102

%kosten fondswerving t.o.v. baten eigen fondswerving 4,4% 31,7% 22,3% 7,1% 73,0% 27,7%

Overige kosten 42.158 49.765 46.956 57.419 45.953 48.450

Totale lasten 217.954 259.261 211.753 288.162 332.147 261.855

Resultaat 151.831 ‐21.558 66.631 383.824 ‐130.834 89.979 	
	
	
Toelichting	op	negatief	resultaat	in	2015	
De	legaten	en	nalatenschappen	verkregen	in	2014	(ruim	€	400.000),	zijn	door	het	bestuur	
in	2015	al	gedeeltelijk	besteed	aan	het	extra	steunen	van	projecten.	Daarnaast	zijn	nieuwe	
wervingsactiviteiten	 in	2015	opgestart,	die	naar	verwachting	de	 inkomsten	uit	donaties	
en	legaten	in	de	komende	jaren	zullen	verhogen.		Het	doel	is	bewust	interen	op	het	eind	
2014	sterk	gegroeide	vermogen.	
	
Daarnaast	 is	 de	 ratio	 kosten	 van	 fondsenwerving	 ten	 opzichte	 van	 baten	 van	
fondsenwerving	 boven	 de	 grens	 van	 25%	 uitgekomen	 door	 de	 extra	 investeringen.	 Dit	
CBF	criterium	wordt	overigens	vanaf	2016	door	nieuwe	spelregels	vervangen.		
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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	

	
Mr.	B.	(Barbara)	Voermans		

 advocaat,	Van	Doorne	N.V.	
 voorzitter	medezeggenschapsraad,	Montessorischool	De	Meidoorn		
 voorzitter	bestuur,	Stichting	Nieuwe	Helden	

	
Drs.	P.N.	(Peter)	Lincklaen	Arriëns	

 ondernemers	coach,	Stichting	de	Consularis	
 partner,	International	Business	Coaches	
 sparring	partner	&	moderator,	The	Interaction	Factory	
 business	coach,	Space	Business	Incubation	Centre	Noordwijk	
 tijdelijk	bestuurder	Ondernemingskamer	

	
Drs.	A.	(Annemieke)	Diekman	

 partner,	Taaltantes	
 zelfstandig	journalist/eindredacteur	

	
Drs.	R.J.	(Rob)	Drukker	

 ondernemerscoach,	Stichting	de	Consularis	‐	Consularis	
 bestuurslid/secretaris,	Stichting	de	Consularis		
 senior	expert,		BrownCow	BV	
 ambassadeur	van	het	Statenjacht	‘De	Utrecht’	
 voorzitter	‘Tafel	van	Amerpoort’,	resp.	deelverwantenraad	‘Amerpoort’	

	
Drs.	L.F.	(Liesbeth)	Mieras	

 technical	consultant,	Nederlandse	Leprastichting		
	
Dr.	P.P.A.M.	(Pieter)	van	Thiel		

 consulent,	Centrum	voor	Tropische	Geneeskunde	en	Reizigersgeneeskunde,	
Divisie	Infectieziekten,	Afdeling	Inwendige	geneeskunde,	AMC,	UvA	

 tutor	geneeskunde‐studenten,	Fac.	Geneeskunde/AMC/UvA	
 internist,	Executive	Health	management	(EHM)	
 docent,	diverse	''postgraduate	courses''	(NSPOH,	SCEM,	KIT,	etc.)	
 gastconsulent	en	–docent,	Department	of	Medicine,	College	of	Medicine,	Univ.	of	

Malawi,	Blantyre,	Malawi		
 voorzitter,	Kwaliteitsconcilium	LCR	(Landelijk	Coordinatiecentrum	

Reizigersadvisering)		
 lid	''KleineWerkgroep''	(reizigersvaccinaties),	LCR		
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 voorzitter,	Concilium	Opleiding	Tropische	Gezondheidszorg	(COTG),	Ned	Ver	Trop	
Geneesk	en	Int	Gezondheidszorg	(NVTG)	

 secretaris,	Concilium	Internationale	Gezondheidszorg	en	Tropengeneeskunde	
(CIGT),	NVTG		

 lid	adviescommissie	NTC	(Ned.	Tropencursus)	,	KIT	
 bestuurslid,	VIZ	(Ver	voor	Infectieziekten)	
 voorzitter	Werkgroep	Tropische	Geneeskunde,	NVTG		
 voormalig	secretaris,	SANO	(Stichting	Artsen	Terug	naar	Ontwikkelingslanden)	
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Deel	II	
	

Jaarrekening	2015	
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ALGEMENE	TOELICHTING		
Algemene	toelichting	op	het	financieel	verslag	en	de	gehanteerde	waarderings‐grondslagen.	
	
Algemene	toelichting	
	
De	 balans	 en	 het	 overzicht	 van	 baten	 en	 lasten	 van	 de	 stichting	 Nederlands	 Albert	 Schweitzer	
Fonds	 is	 qua	 indeling	 opgesteld	 in	 overeenstemming	 met	 de	 "Richtlijn	 Verslaggeving	
Fondsenwervende	Instellingen"	van	de	Raad	voor	de	Jaarverslaggeving,	richtlijn	650.		
	
Op	de	afzonderlijke	balansposten	en	op	die	van	de	baten	en	lasten	is	–waar	nuttig‐	een	toelichting	
vermeld.		
	
Waarderingsgrondslagen	
	
BELEGGINGEN	
De	beleggingen	 zijn	 gewaardeerd	 tegen	marktwaarde.	De	hieruit	 resulterende	koerswinsten	 en	 –
verliezen	worden	ten	gunste	resp.	ten	laste	gebracht	van	het	resultaat.		
	
BEDRIJFSMIDDELEN	
Grondslag	 van	 de	 waardering	 is	 de	 aanschafwaarde.	 Tenzij	 anders	 is	 aangegeven,	 worden	 de	
middelen	in	vijf	jaar	lineair	ten	laste	van	het	resultaat	afgeschreven.	
	
BEDRIJFSVOORRADEN	
Het	 betreft	 eventuele	 voorraad	 van	 kantoorartikelen,	 zoals	 papier,	 enveloppen	 e.d.	 Afschrijving	
heeft	plaats	in	relatie	tot	de	normale	geschatte	verbruiksperiode.		
	
VOORRAAD	MATERIAAL	BESCHIKBAAR	VOOR	DE	DOELSTELLINGEN	
Het	betreft	eventuele	voorraad	van	brochures,	C.D.'s	e.a.	Waardering	heeft	plaats	op	basis	van	de	
aanschaf‐	(aanmaak)waarde.	Afschrijving	geschiedt	overeenkomstig	het	tempo	van	de	verkoop,	met	
een	maximum	van	drie	jaar.	
	
RESERVES	EN	FONDSEN	
Reserves	betreffen	gelden	ter	vrije	besteding	van	de	Stichting.	Door	het	bestuur	kunnen	
doelreserves	worden	aangehouden	voor	aanwending	aan	een	specifiek	doel.	
	
Fondsen	betreffen	gelden	die	besteed	moeten	worden	in	het	kader	voor	de	doelstelling	waarvoor	
deze	ter	beschikking	zijn	gesteld.		
	
PERSONEELSBELONING	
Salarissen	en	sociale	lasten	worden	toegerekend	aan	de	verslagperiode	waarin	deze	verschuldigd	
zijn,	in	overeenstemming	met	de	arbeidsovereenkomsten.	
	
De	Stichting	heeft	aan	haar	personeel	een	pensioen	toegezegd	op	basis	van	middelloon/	toegezegde	
bijdrage.	De	pensioenregeling	is	ondergebracht	bij	het	pensioenfonds	Zorg	en	Welzijn.	In	de	
jaarrekening	wordt	de	jaarlijkse	pensioenpremie	als	last	verantwoord.	

Voor	per	balansdatum	nog	niet	betaalde	premies	wordt	een	schuld	opgenomen.	De	risico’s	voor	
prijsindexatie	en	beleggingsrendement	kunnen	mogelijk	leiden	tot	aanpassing	van	de	toekomstige	
bijdragen	aan	het	Pensioenfonds	Zorg	en	Welzijn.	Deze	risico’s	komen	niet	tot	uitdrukking	in	een	
in	de	balans	opgenomen	voorziening.	In	geval	van	een	tekort	bij	het	Pensioenfonds	Zorg	en	
Welzijn	heeft	de	Stichting	geen	verplichting	tot	het	doen	van	aanvullende	bijdragen	anders	dan	
toekomstig	hogere	premies.		

Het	pensioenfonds	PFZW	heeft	een	dekkingsgraad	van	97%	ultimo	2015	(2014:	102%).	PFZW	
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heeft	op	1	juli	2015	het	nieuwe	herstelplan	ingediend	bij	De	Nederlandsche	Bank	(DNB).	In	het	
herstelplan	staan	de	maatregelen	die	genomen	worden	om	te	zorgen	dat	de	dekkingsgraad	weer	
op	het	vereiste	niveau	komt.	PFZW	heeft	12	jaar	de	tijd	om	weer	op	de	dekkingsgraad	van	127%	
te	komen.		

	

Dit	zijn	de	maatregelen	die	nu	in	het	herstelplan	zijn	opgenomen:	

 de	pensioenen	niet	verhogen	bij	een	dekkingsgraad	onder	de	110%;	
 de	 pensioenen	 verhogen	 met	 slechts	 een	 deel	 van	 de	 loonstijging	 (indexeren)	 bij	 een	

dekkingsgraad	hoger	dan	110%;	
 een	opslag	 voor	herstel	 in	de	premie	 van	2%,	deze	opslag	 is	 al	 opgenomen	 in	de	huidige	

premie.	

Als	de	aannames	onder	het	herstelplan	niet	uitkomen	en	het	echt	niet	anders	kan,	is	PFZW	
genoodzaakt	de	pensioenen	te	verlagen	en	zal	tijdelijke	een	extra	premie	van	2,5%	worden	
gevraagd.	

	
OVERIGE	ACTIVA	EN	PASSIVA	
Vorderingen,	schulden	e.a.	worden	opgenomen	tegen	de	geamortiseerde	kostprijs.			
	
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	2015	
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Staat	van	Baten	en	Lasten	
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Staat	van	herkomst	en	besteding	van	middelen	
	
(Euro) 2015 2014

Saldo baten en lasten ‐130.834 383.823

Ontvangen gelden direct verantwoord in eigen vermogen 0 0

Non‐cash mutaties

Afschrijvingen 0 0

Mutatie vorderingen 1.860 2.684

Mutatie schulden 13.842 18.152

15.702 20.836

Saldo ongerealiseerd koersresultaat ‐125.250 ‐180.243

Saldo gerealiseerd koersresultaat 217 ‐14.770

Saldo aan‐ en verkopen beleggingen ‐17.638 ‐47.141

‐142.671 ‐242.154

Kasstroom uit operationele activiteiten ‐257.803 162.505

Aansluiting mutatie liquide middelen

Liquiditeiten 31‐12 684.544 942.347

Liquiditeiten 01‐01 942.347 779.842

Mutatie liquide middelen ‐257.803 162.505 	
	
Verdeling	totale	lasten	naar	bestemming	
	
De	kosten	van	personeel	en	huisvesting	zijn	verdeeld	over	de	twee	doelstellingen	(Bewustwording	
30%,	Ondersteuning	40%),	Eigen	Fondsenwerving	(15%)	en	Beheer	en	Administratie	(15%).	Deze	
verdeling,	gebaseerd	op	een	schatting	van	de	gemiddelde	tijdsbesteding	van	het	personeel,	is	voor	
2015	aangepast.	Door	uitbesteding	van	de	administratie	 is	de	werkverdeling	van	de	staf	opnieuw	
bekeken.		
	
Bes temming Doels tellingen Werving baten Beheer en T otaal Begroot T otaal

Adminis tratie 2015 2015 2014

A B E igen Beleg-
Bewus t- Onder- fonds - gingen
making s teuning werving 1 2 3

7.500€     155.510€  163.010€  142.764€  
-€          2.349€      
-€          67€           
-€          

10.074€   10.074€    
23.143€   30.858€    11.572€  11.572€       77.144€    78.573€    
3.975€     5.300€      1.988€    1.988€         13.251€    13.067€    

9.383€      15.017€  11.875€  31.503€       67.778€    50.342€    
890€            890€         1.001€      

T otaal 44.693€   201.050€  28.576€  11.875€  45.953€       332.147€  -€      288.162€  

Verdeling personeel en huisvesting: 30% 40% 15% 15% 100%

Huis ves tings kos ten
Kantoor- en algemene kos ten
Afs chrijvingen en rente

Las ten

S ubs idies  en bijdragen
Afdrachten
Aankopen en verwervingen
Uitbes teed werk
Publiciteit en communicatie
Pers oneels kos ten

	
	



	
Nederlands	Albert	Schweitzer	Fonds	(NASF)	–	Jaarrekening	2015	

 43 

Noot:	De	kolommen	1	(gezamenlijke	acties),	2	(acties	van	derden),	en	3	(subsidies)	onder	Werving	baten	zijn	nihil.			
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	PFZW‐	een	pensioenregeling	voor	het	personeel	getroffen.	Bestuursleden	
krijgen	geen	bezoldiging.	
	

Totaal Totaal

2015 2014

Gemiddeld aantal personeelsleden 3 (1,3 fte)

Totale bezoldiging bestuursleden en toezichthouders nihil nihil 	
	
De	totale	personeelskosten	kunnen	als	volgt	worden	gespecificeerd:	
	
Personeelskosten

(Euro) 2015 2014

Bruto salaris  49.054 50.009

Sociale lasten 9.277 10.124

Vakantie uitkering 4.007 3.791

Eindejaars uitkering 4.797 4.483

ZVW 360 371

Pensioenpremie 4.881 5.355

Reiskostenvergoedingen 2.622 2.358

Verzekeringen  2.148 1.999

Overige personeelskosten 83

77.144 78.573 	
	
De	personeelskosten	bleven	in	2015	nagenoeg	gelijk	aan	2014.	
	
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	11),	uit	kosten	van	Beleggingen	(12)	en	uit	kosten	voor	Beheer	en	Administratie	(13).	
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Toelichting	jaarrekening	2015	
	
A.	Toelichting	op	de	balans	
	
1.	Fianciële	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	2015	was	87%	(2014:	78%)	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	60%	(2014:	54%)	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	2015	zag	er	als	volgt	uit:	
	

Marktwaarde Asset‐mix Asset‐mix Asset Mix

(Euro) 2015 2015 Target Bandbreedte

Aandelen en aandelenfondsen 1.319.753 54,19% 45% 30%‐55%

Obligaties en obligatiefondsen 631.573 25,93% 40% 30%‐50%

Totale financiële vaste activa 1.951.326 80,12% 85%

Liquiditeiten 484.285 19,88% 15% 10%‐30%

Totale waarde 2.435.611 100,00% 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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Gegeven	de	lage	rentestanden	zijn	de	rendementsverwachtingen	voor	obligaties	laag.	Hoewel	de	
spaarrentes	ook	omlaag	gaan,	 levert	 sparen	op	dit	moment	een	vergelijkbaar	direct	rendement,	
met	minder	risico	op	waardeverlies.	Besloten	wordt	om	vooralsnog	de	allocaties	naar	obligaties	
en	liquiditeit	samen	te	voegen	en	het	minimum	percentage	voor	deze	categoriën	samen	op	45%	te	
bepalen.	
	
2.	Vorderingen	
	
Het	bedrag	van	de	vorderingen	en	vooruitbetaalde	kosten	bestaat	uit:	
	
(Euro) 2015 2014

Niet gelukte donatie incasso's 190

Nog te ontvangen rente effecten

Nog te ontvangen rente deposito's 691 2.704

Nog te ontvangen rente op bankrekeningen 221 2.628

Vordering dividendbelasting

ARBO contract 486

Pensioenpremie

Voorschotten 700

Vooruitgefactureerde huur 1.086

Waarborgsom postbus 70 70

Wga verzekering 460 638

Overige verzekeringen 1.135 480

4.850 6.710 	
	
	
3.	Liquide	middelen	
	
De	aanwezige	geldmiddelen	werden	als	volgt	aangehouden:	
	
(Euro) 2015 2014

Kasboek 89 89

ING RC 2.505 10.108

ING spaarrekening 99.837 102.127

ABN Amro RC 13.111 6.251

ABN Amro spaarrekening 187.060 434.060

van Lanschot RC  75 182

Van Lanschot effectenrekening 91.092 1.928

Van Lanschot premiesparen 66.016 165.664

ASN spaarrekening 122.224 120.638

Robeco direct spaarrekening 102.536 101.301

684.544 942.347 	
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4.	Reserves	en	fondsen	
	
De	Reserves	en	Fondsen	zijn	op	grond	van	de	mate	van	besteedbaarheid	uitgesplitst	in	een	aantal	
bestanddelen.	Het	verloop	kan	als	volgt	worden	weergegeven:	
	
(Euro) 2015 2014

Reserve als bron van inkomsten per 1‐1‐ 2.574.847 2.035.353

Resultaatbestemming ‐130.834 539.494

Reserve als bron van inkomsten per 31‐12‐2015 2.444.013 2.574.847 	
	
De	continuïteitsreserve	is	vrij	beschikbaar	voor	besteding	aan	de	doelstellingen.	In	2015	is	deze	
reserve	in	lijn	met	2014	vastgesteld	op	basis	van	een	salarispost	ad.	€	108.000	en	2	jaar	huur	ad.		
€	24.000.	Hiermee	blijft	het	NASF	binnen	de	door	Goede	Doelen	Nederland	gestelde	norm	van	
maximaal	1,5	keer	de	jaarlijkse	kosten	van	de	werkorganisatie	(€	134.000).	
	
(Euro) 2015 2014

Continuïteitsreserve per 1‐1‐ 132.000 287.671

Resultaatbestemming ‐155.671

Continuïteitsreserve per 31‐12‐2015 132.000 132.000 	
	
5.	SCHULDEN	
	
De	schulden	bestaan	uit	de	volgende	posten:	
	
(Euro) 2015 2014

Toegezegde projectsteun 28.540 16.442

Vakantiegeld 2.607 1.936

Loonheffing en premies 4.305 4.329

Crediteuren 8.410 13.689

Nog te betalen prijzengeld AS prijs 6.500

Nog te betalen afdracht AISL 7.500 7.500

Nog te betalen accountants‐ en administratiekosten 3.000 4.235

Nog te betalen kosten effectenbeheer 3.002 2.383

Overige schulden 841 349

64.705 50.863 	
	
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.	Toelichting	op	de	staat	van	baten	en	lasten	
	
6.	Baten	uit	eigen	fondsenwerving	
	
Het	 betreft	 het	 totaal	 van	 donaties,	 giften,	 opbrengsten	 van	 mailingacties	 en	 van	 tijdens	
kerkdiensten	of	bij	andere	gelegenheden	gehouden	collectes.	De	bedragen	worden	geboekt	 in	het	
jaar	waarin	zij	worden	ontvangen.		
	
De	 op	 deze	wijze	 ontvangen	 gelden	 bedroegen	€	 49.408	 (2014:	 €	 42.924).	 Deze	 geringe	 stijging	
werd	nog	aangevuld	met	een	klein	bedrag	aan	nalatenschappen/legaten	(zie	paragraaf	7).	
	
Aantal giften en donaties

(Euro's) < 25 25 < 50 50 < 100 100 < 10.000 > 10.000 Totaal

Aantal 205 177 99 72 553

Totaal 2.159 5.097 5.606 36.546 49.408

Gemiddeld 89 	
	
In	2015	werden	553	individuele	giften	en	donaties	gedaan	(dus	niet	per	persoon:	een	persoon	kan	
meerdere	donaties	doen).	Gemiddeld	werd	er	ruim	€	89	gestort.	
	
7.	Baten	uit	legaten	en	schenkingen		
	

Totaal ontvangen

(Euro) 2015

Nalatenschappen/legaten 6.036

Schenkingen

6.036  
	
8.	Baten	uit	beleggingen‐	beleggingsportefeuille	
	
Het	NASF	houdt	haar	middelen	voor	een	groot	deel	aan	in	de	vorm	van	beleggingen.	Het	resultaat	op	
deze	beleggingen	vertoont	de	laatste	jaren	een	positief	beeld.	
	
(Euro) 2015 2014

Rente obligaties 0 2.452

Rente bankrekeningen en deposito's 2.654 3.835

Dividend 16.801 15.253

Totaal directe belegginsopbrengsten (A) 19.455 21.539

Gerealiseerd koersresultaat ‐217 14.770

Niet gerealiseerd koersresultaat 125.250 180.243

Totaal koersresultaat (B) 125.033 195.013

Baten uit beleggingen 144.488 216.552  
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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’	zijn	in	2015	sterk	gestegen	
ten	opzichte	van	2014,	omdat	de	korting	van	de	drukker	helaas	ten	einde	liep.	Daarnaast	is	er	een	
film	door	RTL4	gemaakt	over	Albert	Schweitzer	in	het	Albert	Schweitzer	ziekenhuis.	
	
De	kosten	van	eigen	activiteiten	kunnen	als	volgt	worden	gespecificeerd:	
	
(Euro) 2015 2014

Albert Schweizer Magazine 5.072 2.349

Kosten Albert Schweitzer DVD

Kosten lezingen etc.

Overige kosten t.b.v. bewustmaking 5.003 67

10.074 2.415 	
	
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	 30%	 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	2015	werden	circa	27	nieuwe	projecten	gesteund	voor	een	totaalbedrag	van	€	155.510	(2014:		
€	135.264).	De	stijging	is	in	lijn	met	de	verwachting	die	in	het	jaarverslag	van	2014	is	uitgesproken.		
	
De	kosten	doelstelling	projectsteun	bedroegen	in	2015	€	45.541	(2014:	€	29.755).	Naast	40%	van	
de	 personeels‐	 en	 huisvestingskosten	 betreft	 het	 hier	 ook	 bankkosten	 en	 lokale	 reiskosten	 die	
gemaakt	worden	voor	het	vooral	vooraf	bezoeken	van	projecten	door	vrijwilligers.		
	
11.	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	15%	van	de	personeels‐	en	
huisvestingskosten	toegerekend	aan	‘kosten	eigen	fondsenwerving’.	
	



	
Nederlands	Albert	Schweitzer	Fonds	(NASF)	–	Jaarrekening	2015	

 49 

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:	
	
(Euro) 2015 2014

Kantoor en secretariaatskosten 13.279 5.081

Reiskosten bestuur en kosten vergaderingen 962 511

Kosten loonadministratie en accountant 6.787 9.710

Kosten financiële administratie 7.388 6.505

Overige kosten 3.977 5.371

Doorbelasting van personeels‐ en huisvestingskosten 13.559 30.241

45.953 57.419 	
	
De	daling	wordt	grotendeels	verklaard	door	de	eerder	genoemde	wijziging	in	overhead	percentage	
van	33%	naar	15%.	Basis	hiervoor	is	de	wijziging	in	bestede	uren	door	de	staf.	
De	stijging	 in	kantoor	en	secretariaatskosten	wordt	voornamelijk	veroorzaakt	door	verbeteringen	
aan	 de	 website	 (+	 €	 3.500)	 en	 wijziging	 van	 het	 lidmaatschap	 van	 Goede	 Doelen	 Nederland	
(voorheen	VFI)	van	aspirant	naar	volledig	lid	(+	€	3.300).	
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C.	Verschillen	analyse	begroting	2014	versus	realisatie	
(Euro) 2015

Inkomsten (verschil met begroting)

Baten uit eigen fondsenwerving  ‐50.592

Baten uit legaten en schenkingen 6.036

Baten uit beleggingen‐belegginsgportefeuille 19.488

Baten uit beleggingen‐werkkapitaal 1.309

Overige baten 72

Totale inkomsten meer dan begroot ‐23.687

Kosten (verschil met begroting)

Totaal besteed aan bewustmaking ‐15.193

Totaal besteed aan ondersteuning ‐3.550

Kosten eigen fondsenwerving ‐3.576

Kosten van beleggingen ‐5.875

Beheer en administratie ‐2.953

Totale kosten minder dan begroot ‐31.147

Resultaat lager dan begroot: ‐54.834 	
	
Giften/donaties	
De	in	2015	ontvangen	giften	en	donaties	bedroegen	minder	dan	begroot.	
	
Baten	uit	legaten	en	schenkingen	
In	totaal	is	er	in	2015	voor	€	6.036	ontvangen	aan	kleine	legaten.		
	
Baten	beleggingsportefeuille	
Zoals	toegelicht	in	het	verslag	houdt	de	begroting	rekening	met	een	rendement	van	5	%	op	het	
belegd	vermogen.	In	2015	was	sprake	van	een	licht	hoger	rendement.	Begroot	was	€	125.000,	de	
baten	bedroegen	echter	€	144.488.	
	
Aanwending	doelstelling	ondersteuning	
Er	zijn	conform	plan	meer	projecten	goedgekeurd	in	2015.	Hierdoor	is	de	begroting	licht	
overschreden.	
	
Kosten	beleggingen	
Door	de	stijging	in	beurswaarde		van	de	beleggingsportefeuille	gedurende	2015	is	de	te	betalen	
vergoeding	per	kwartaal	ook	gestegen.	Daarnaast	hebben	een	aantal	transacties	plaatsgevonden.	
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Voorstel	voor	resultaatsbestemming		
 
Voorgesteld	wordt	om	het	saldo	baten	en	lasten	in	2015	als	volgt	te	bestemmen:	
 

(Euro) 2015 2014

Mutatie continuïteitsreserve ‐155.671

Mutatie reserve als bron van inkomsten ‐130.834 539.495

Saldo baten en lasten ‐130.834 383.824 	
 
 

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.	B.	(Barbara)	Voermans		 	
	
	
	
	
	
Drs.	P.N.	(Peter)	Lincklaen	Arriëns	 Drs.	A.M.J.H.	(Annemieke)	

Diekman	
	
	
	
	
	
	
Drs.	L.F.	(Liesbeth)	Mieras	 	 	 	 	 Drs.	R.J.	(Rob)	Drukker	
	
	
	
	
	
	
Dr.	P.P.A.M.	(Pieter)	van	Thiel	
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Begroting	2016	
 
B: S taat van baten en lasten

Baten:

- Baten uit eigen fonds enwerving 117.720€    
- Baten uit legaten en s chenkingen
- Baten uit gezamenlijke acties
- Baten uit acties  van derden
- S ubs idies  van overheden
- Baten uit beleggingen-beleggins gportefeuille 98.000€      
- Baten uit beleggingen-werkkapitaal -€           
- Overige baten

T otale baten 215.720€    

L asten:

BE S T E E D AAN DOE LS T E LLINGE N

- Doels telling bewus tmaking

Vers trekte s teun 7.500€        
Kos ten eigen activiteiten -€           
Kos ten doels telling bewus tmaking 37.660€      

T otaal besteed aan bewustmaking 45.160€      

- Doels telling onders teuning
Vers trekte s teun 150.000€    
Kos ten doels telling onders teuning 43.500€      

T otaal besteed aan ondersteuning 193.500€    

T otaal besteed aan doelstellingen 238.660€    

WE RVING BAT E N

- Kos ten eigen fonds enwerving 30.730€      
- Kos ten gezamenlijke acties
- Kos ten acties  derden
- Kos ten verkrijging s ubs idies  overheden
- Kos ten van beleggingen 10.000€      

T otaal besteed aan werving baten 40.730€      

BE HE E R E N ADMINIS T RAT IE

-Beheer en adminis tratie 38.230€      

T otaal besteed aan beheer en administratie 38.230€      

T otale lasten 317.620€    

Resultaat -101.900€   

begroot 2016
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Toelichting	op	verwacht	negatief	resultaat	in	2016	
Het	bestuur	kiest	er	in	2016	,	net	als	in	2015,	bewust	voor	om	de	sterke	stijging	van	het	vermogen	
van	 eind	 2014	 door	 de	 ontvangen	 legaten	 in	 te	 zetten	 voor	 extra	 activiteiten.	 Hierdoor	 zal	 het	
vermogen	naar	verwachting	dit	jaar	met	ca.	€	100.000	verder	afnemen.	
 
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	4	%	op	de	
beleggingsportefeuille.	
	
3.	DOELSTELLING	BEWUSTMAKING	
	
In	2016	worden	geen	wijzigingen	verwacht.		
	
4.	DOELSTELLING	ONDERSTEUNING	
	
Er	wordt	een	gelijk	niveau	in	goed	te	keuren	projecten	verwacht	als	gerealiseerd	in	2015.		
	
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,	door	een	andere	tijdsbesteding	van	de	
stafleden.	
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Beleggingen	per	31	december		
 

(in €)

Fonds

Aantal KoersBeurswaarde KoersBeurswaarde

‐ Obligaties 31/12/15 31/12/15 31/12/14 31/12/14

A FLRAO AEGON 95‐15/49

Totaal obligaties

‐ Obligatiefondsen

Oikocredit 49 203,00 9.873 * 203,10 10.026

B Triodos Sustainable Bond Fund 0 * 27,38 88.574

C Robeco Sustainable Credit Bonds 1.385 124,85 172.917 * 125,68 174.067

D Standard Life Corporate Bond Fund 17.670 10,25 181.038 10,31 182.125

E Bluebay Inv. Gr. Euro GBD 1.047 112,23 117.490 110,28 115.449

F Kempen Global Index Fund 2.760 54,44 150.254 54,09 149.288

Totaal obligatiefondsen 631.573 719.529

Totaal Obligaties: 631.573 719.529

‐ Aandelenfondsen

G ASN Duurzaam aandelenfonds 3.730 107,17 399.744 * 90,05 335.887

H Triodos Sustainable Equity Fund 3.308 36,86 121.941 * 31,89 105.499

I ING Duurzaam aandelenfonds 10.824 29,25 316.602 * 26,49 286.728

J A Vanguard SRI EUR Stock (C(RV 1.330 120,75 160.595 *

K Kempen Sustainable Small Cap Fund 1.859 41,92 77.737 * 34,06 63.312

L ETF Ishare FT Eurofirst 80 0 10,12 63.725

M Vanguard Global Stock Index Fund 587 134,92 79.249 122,37 71.833

N Vanguard EM MKTS Stock Index Fund 910 104,77 95.343 110,57 100.617

O Rsam Sustainable Water Fonds 416 164,81 68.542 * 147,90 61.526

Totaal aandelenbelegginsfondsen 1.319.753 1.089.127

Totaal Effecten 1.951.326 1.808.656

‐ Liquiditeiten

ING rekening courant 2.505 10.108

ING spaarrekening 99.837 102.127

Van Lansschot rekening courant 75 182

Van Lansschot effectenrekening 91.092 1.928

Van Lanschot premiumsparen 66.016 165.664

ASN optimaalrekening 122.224 * 120.638

Robeco Direct 102.536 101.301

Van Lanschot deposito

Totaal liquiditeiten 484.285 501.948

2.435.610 2.310.604

waarvan duurzaam 60% 54%

in % aandelen 87% 78%

* Beleggingen op basis van duurzame criteria  
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds gecontro-
leerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 (met een balanstotaal van € 2.640.719) en de 
staat van baten en lasten over 2015 (met een resultaat van € 130.834 negatief) met de toelichting, waarin zijn opgeno-
men een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resul-
taat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming met 
Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheer-
sing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materi-
eel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben 
onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit 
vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en 
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de 
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwij-
king van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de 
accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het ge-
trouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de Stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de door het 
bestuur van de Stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor 
ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming 
met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. 
 
Verklaring betreffende andere voorschiften 
Wij melden dat het bestuursverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals 
vereist in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. 
 
Was getekend, 
Sliedrecht, 11 mei 2016 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 


