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Bij de foto’s in dit jaarverslag
FairMail is een fairtradefotografiebedrijf. Vrijwilligers van FairMail leren jongeren in Peru en India
om creatieve foto’s te maken. FairMail verkoopt de beste foto’s van de jongeren als wenskaart of
stockfoto. De fotografen krijgen de helft van de winst van hun foto’s. Zij worden ondergebracht bij
een ziektekostenfonds en ontvangen begeleiding bij het maken en uitvoeren van hun toekomstplan.
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Foto cover:
David Rojas Medina uit Peru (23 jaar) fotografeerde van juni 2006 tot maart 2009 voor FairMail.
Daarna ging hij werken bij een mijnbouwbedrijf in de bergen. Hij heeft daar inmiddels een middelhoge
functie, is getrouwd en heeft twee zoontjes.
Foto Links:
Resham Kumari uit India (21 jaar) fotografeerde van mei 2009 tot januari 2011 voor FairMail.
Sindsdien is zij veel thuis. Resham helpt haar broer en diens gezin met het huishouden. Met het geld
van FairMail knapt ze het huis op; ook heeft ze het besteed aan eigendomspapieren. Helaas is
Resham niet heel gemotiveerd voor school. Vanwege haar groei- en hersenafwijking vindt zij het
moeilijk in een toekomstplan te geloven. We blijven haar aanmoedigen om weer naar school te gaan.
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Cinthia Vega Ingia uit Peru (22 jaar) fotografeerde van 1 juni 2006 tot mei 2009 voor
FairMail. Daarna maakte zij haar studie tot toeristengids af. Cinthia is al drie jaar
assistent-manager bij FairMail. Daarnaast volgt ze een cursus Engels en werkt ze soms
als gids.
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Verslag van het Bestuur
Ontstaan en doel van de
ASN Foundation

De ASN Foundation kan projecten uit de
gehele wereld steunen. Zij neemt echter
alleen aanvragen in behandeling die worden

Sinds haar oprichting leent de ASN Bank de

gedaan door een organisatie die in Nederland

haar toevertrouwde middelen uitsluitend op

is gevestigd.

maatschappelijk verantwoorde wijze uit. Haar
betrokkenheid reikt echter verder. De bank

Fiscale aspecten

schenkt een deel van haar winst aan projecten

De stichting is aangewezen als een instelling

en organisaties die bijdragen aan haar missie.

zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de

Bij het 25-jarige jubileum van de ASN Bank, in

Successiewet 1956. Dit houdt in dat giften

1985, werd hiervoor een Jubileumfonds opge-

aan de stichting kunnen worden afgetrokken

richt. Dit fonds financierde op ad-hocbasis

van de vennootschapsbelasting of inkomsten-

de giften door de ASN Bank. Om het giften-

belasting.

beleid van de ASN Bank te formaliseren en
nog effectiever te maken, richtte de bank op

Donateurs

9 december 2004 de Stichting ASN Foun-

Het vermogen van de stichting wordt ge-

dation te Den Haag op. De stichting heeft als

vormd uit jaarlijkse bijdragen van de

doel om duurzame initiatieven en de publici-

ASN Bank en uit donaties en schenkingen van

De missie van de ASN Bank: De ASN Bank is een onderneming die de duurzaamheid
van de samenleving wil bevorderen en laat zich in haar economische handelen daardoor
leiden. Het bevorderen van de duurzaamheid van de samenleving wordt gezien als het
meewerken aan veranderingen die zijn bedoeld om een einde te maken aan processen
waarvan de nadelige gevolgen worden verschoven naar de toekomst of worden afgewenteld op het milieu, de natuur en kwetsbare bevolkingsgroepen.
teit hierover te bevorderen via de financiële

onze relaties. Ook medewerkers van de

ondersteuning van culturele, sociale, educa-

ASN Bank voelen zich betrokken en doneren

tieve en charitatieve activiteiten.

soms aan de stichting. De ASN Foundation

Aandachtsgebieden
Organisaties en projecten in de volgende
aandachtsgebieden komen in aanmerking
voor een gift van de ASN Foundation:

kan jaarlijks een bedrag van circa € 300.000
besteden. De stichting beschikt over een
ANBI-verklaring.

Bestuur

• multiculturele samenleving en integratie,

Het bestuur van de stichting bestaat uit de

• duurzame economische ontwikkeling,

algemeen directeur van de ASN Bank, voorzit-

• conservatie van ecosystemen en bio-

ter Ewoud Goudswaard, secretaris/penning-

diversiteit,

meester Michel Negenman en de bestuurs

• ontwikkelingssamenwerking,

leden Robert Rubinstein en Mariëtta Smid.

• mensenrechten,

Ambtelijk secretaris van de stichting is de

• vrede en ontwapening,

directiesecretaris van de ASN Bank, Radj

• stimulering van culturele ontwikkeling,

Jhinkoe. Hij beoordeelt samen met het

• gezondheidszorg.

bestuur de aanvragen die bij de ASN Foun
dation binnenkomen.
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Clever Huaripata Julca uit Peru (16 jaar) fotografeerde van april 2011 tot april 2012 voor
FairMail. Clever is helaas vroeg bij FairMail vertrokken. Hij is wees en woont bij zijn broer
en diens gezin in een klein huis. Omdat hij wil bijdragen aan het gezinsinkomen verliet hij
FairMail en school om te gaan werken bij een melkveebedrijf. We proberen contact te
houden met Clever en willen hem graag terug naar school en naar FairMail laten gaan. Zijn
inkomsten uit FairMail helpen hier zeker bij.
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Werkzaamheden 2012
Het bestuur heeft in 2012 drie keer verga-

of Anjali, stichting Raja, stichting ICFON
Nederland en stichting Mitra.

derd.
In het ASN Foundation Jaarbericht 2012 leest
Net als in voorgaande jaren bezocht het
bestuur een organisatie in Nederland die
financiële ondersteuning van de ASN Foundation heeft gekregen. Dit bezoek heeft als doel
nader kennis te maken met de organisatie, en

u meer over deze projecten.

Bezoek aan Habitat for
Humanity

zelf te zien hoe zij in de praktijk werkt. In

Zoals gebruikelijk hield het bestuur zijn

2012 bezochten wij Habitat for Humanity.

zomervergadering ‘op locatie’, dit jaar als
gast van Habitat for Humanity te Haarlem.

Naast het jaarverslag verscheen in 2012 het

Wij werden ontvangen door mevrouw

ASN Foundation Jaarbericht 2011, met

Jennifer Lemke, de directeur van Habitat for

uitgebreide informatie over enkele onder-

Humanity, en mevrouw Karin Nas, verant-

steunde projecten. Deze nieuwsbrief is zowel

woordelijk voor fondsenwerving. Mevrouw

in gedrukte vorm verschenen als gepubliceerd

Nas gaf een presentatie over het werk en de

op www.asnbank.nl > Wat doen wij > Hoe

aanpak van Habitat for Humanity. Zij illu-

vullen we duurzaamheid in? > ASN Founda-

streerde dit werk met informatie over een

tion.

doorlopend bouwproject voor aidswezen en
kwetsbare kinderen in Lesotho, waarvoor de

Van de mogelijkheid om verzoeken voor

ASN Foundation een bijdrage van € 20.000

ondersteuning ook per e-mail in te dienen

heeft verstrekt.

wordt steeds vaker gebruikgemaakt. Overige
informatie-uitwisseling over (ondersteunde)

Habitat for Humanity Nederland (Habitat

projecten en aanvragen vindt nagenoeg

Nederland), opgericht in 1993, is een zelf-

uitsluitend via e-mail plaats.

standige, financieel onafhankelijke fondsenwervende organisatie. De missie van Habitat

De ASN Foundation heeft in 2012 132 projec-

is mensen een betere toekomst te bieden met

ten ondersteund, voor een totaalbedrag van

een degelijk, veilig huis als basis. De organisa-

€ 299.880.

tie wil mensen een steun in de rug geven om

Thema 2012 ‘tegen
kinderarbeid’

zelfstandig een beter bestaan op te bouwen.
Zij gelooft dat een goed onderkomen hét
middel hiervoor is.
Daarom bouwt Habitat, samen met de nieuwe

Op advies van de afdeling Communicatie

huiseigenaren, eenvoudige, betaalbare

heeft het bestuur in 2011 besloten om

huizen. Habitat verstrekt hiervoor leningen

jaarlijks een van de duurzame thema’s van de

zonder winstoogmerk, die de eigenaren via

ASN Bank tot thema van de ASN Foundation

een maandelijkse aflossing terugbetalen. Van

te kiezen. Voor 2012 kozen wij het thema

dit geld worden weer nieuwe huizen ge-

‘tegen kinderarbeid’.

bouwd. Zo kan Habitat steeds meer mensen

In dit kader hebben onder meer de volgende

ondersteunen om zelfstandig hun leefruimte

organisaties een bijdrage ontvangen: Terre

te verbeteren.

des Hommes, stichting Kinderpostzegels
Nederland (Yojana in Orissa), stichting

Projecten in 2012

YuvalokChild, stichting Meraih Bintang,

De ASN Foundation ontvangt verzoeken voor

Friends Indeed Foundation, stichting Friends

zowel kleine als grote projecten. Hierna vindt
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Yuli Silva Acuña uit Peru (18 jaar), begon voor FairMail te fotograferen in juni 2008 en
stopt in juli 2013. Zij heeft twee jaar hard gestudeerd voor het strenge toelatingsexamen
voor de talenstudie aan de nationale universiteit. De tweede keer slaagde zij voor het
examen. Zij wil graag professional worden om haar familie te helpen. Bij FairMail leerde
zij niet alleen fotograferen, maar ook open te zijn en voor een groep te spreken.

Schenken voor de wereld van morgen

u een overzicht van alle projecten die de

donatie. Meer informatie over enkele van

stichting in 2012 heeft gesteund, gerang-

deze projecten leest u in het ASN Foundation

schikt op omvang van het bedrag van de

Jaarbericht 2012.
Bijdrage
in €

Organisatie

Project

Ch. Sampimom en S. Neumann

Sponsorloop HanRun voor de organisatie Spieren
voor Spieren

100

Global Exploration Milou
Bastings

Straatkinderproject in Ayacucho, Peru

150

J.M.L. van der Laan-Post

PC Awareness Day op 2 juni, informatiedag over de
huidziekte pachyonychia congenita

250

Stichting Ondersteuning
Roemeense kinderen

Voor het door brand verwoeste pleeghuis Casa
Speranta in Bihor, Roemenië

250

Lukas Sprengers

Fietstour Alpe d’HuZes, waarvan de opbrengst
gaat naar de strijd tegen kanker

500

Verkaart Development Team

Sponsoring fietstocht door Kenia voor Keniaanse
weesmeisjes

500

Doorbraak Leiden

Steuncampagne voor vluchtelingen die met
tentenkampen protesteren tegen het strenge
migratiebeleid

500

LPB Award 2012

LPB Award 2012, de prijs voor het meest
inspirerende wijkinitiatief

600

Stichting 1 euro per dag (i.o.)

Opzetten van een online community voor mensen
die elke maand 1 euro per dag doneren aan een
goed doel

630

Vlug Trug 4 Life/Stichting EMO

Tour for Live, wielertocht van Turijn naar Nederland
voor Artsen zonder Grenzen

750

Stichting Vrienden van Mariënhof Zelfstandig woonproject voor jongeren met een
stoornis in het autistische spectrum

1.000

Stichting Bangalore

Aanschaf vervoermiddel voor de activiteiten van de
stichting in India

1.000

Stichting Kinderhuis Cambodia

Kinderhuis OPCO in Siem Reap in Cambodia

1.000

Stichting Timalawi

Multipurpose Development Center in Chipoka,
Malawi

1.000

Stichting Vrienden van
Straatkinderen

Opvang van en onderwijs aan wezen en straatkinderen in Wau, Zuid-Soedan

1.000

Stichting Bouw een School in
Herat

Bouw school voor voortgezet onderwijs aan meisjes
in Herat, Afghanistan

1.000

Stichting Hoedje van Papier

Diverse activiteiten van Pasa La Voz voor (straat-)
kinderen in Cusco, Peru

1.000

Stichting Samen in Actie

Waterproject in Rwanda

1.000

Stichting Fundacion
PAZ-Holandesa

Medisch werk voor Peruaanse kinderen met een
geboorteafwijking

1.000

Stichting SARI

Aanschaf personenbusje voor vervoer van gehandicapte kinderen, Tamil Nadu, India

1.000
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Project

Vakgroep economische geschiedenis Universiteit Utrecht

Promotie van het boek ‘Geschiedenis van de
biologische landbouw’

1.000

Stichting Aman-Iman

Project voor schoon drinkwater in Niger

1.000

Stichting Strohalm Foundation

10

Bijdrage
in €

Organisatie

Aanschaf van honderd lessenaartjes voor de
kinderen van de Sri Sai Vidyalaya School in Puttaparthi, in de Zuid-Indiase deelstaat Andhra Pradesh

1.000

Stichting Missieprocuur
Abdij van Berne

Inkomensgenerend project voor vrouwen in
Narasimharajapura in Karnataka, India

1.000

Future 4 All

Schooltuinproject in Toubakolong, Gambia

1.000

Stichting Kindertehuizen
Bulgarije

Renovatie kindertehuis in Stara Zagorrea in
Bulgarije

1.000

Stichting Marijn

Bibliotheekproject van de stichting in Nicaragua

1.000

Stichting Initiat

Bouw en ingebruikname van een ‘multipurpose
training center’ in Monrovia, Liberia

1.000

Stichting it Lijsket

Bouw van een kapschuur voor veertien jongeren
met een (meervoudige) beperking in Oentsjerk,
Friesland

1.000

Stichting Watu Wangu

Inkomensgenerend project voor kindertehuis Watu
Wangu in Tulia, Kenia

1.000

Stichting Abrazos

Begeleiden van kinderen met een stoornis in het
autismespectrum in Cusco, Peru

1.000

Stichting Samen voor Sri Lanka

Bouw Montessorischool Little Flowers in
Kurunegale, Sri Lanka

1.000

Stichting Voice of Afghan Women Opzetten gemeenschapscentrum annex
bibliotheek in Badakhshan in Afghanistan

1.000

Stichting FEMI

Opzetten krediet-spaargemeenschappen voor
vrouwelijke ondernemers in Iquitos, Peru

1.000

Stichting De Twaalf Ambachten

Workshop voor vrijwillige reparateurs van Repair
Café en Kringloopwinkels

1.000

HIDT, Help International Dental
Technicians

Fit For School-programma in Benin

1.000

Stichting Race voor een Wees

Bouw nieuw kindertehuis in Semarang aan de
noordkust van Java, Indonesië

1.000

Stichting Kinderhulp Burkina Faso Beroepsopleidingsproject voor opgevangen
jongeren in Kaya, Burkina Faso

1.000

Stichting Damwoude-Maeriste

Boomkas voor bloemkwekerij van de dagopvang
van jongeren met een verstandelijke beperking

1.000

Stichting HIDT

Project op het gebied van tandtechniek in Kandi,
Benin

1.000

Stichting Lutoban

Verscheping gereedschap naar Lutoban, Filipijnen

1.000

Stichting Vrienden van SELVA
in NL

Aanschaf rivierambulance voor de inheemse
bevolking in Sucumbios, Ecuador

1.000

Stichting Take Care of the
Children

Project voor kinderen met autisme in Kinshasa,
Congo

1.000
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Bijdrage
in €

Organisatie

Project

Stichting Sight for the Poor

Aidsbestrijding, preventie, opvang en onderwijs
van kwetsbare kinderen in Ethiopië

1.000

Wereldwinkel Leerdam

Verhuizing wereldwinkel Leerdam

1.000

Stichting Friends of Anjali

Onderwijsprogramma voor het opvanghuis Anjali
House voor kinderen in Cambodja

1.000

Max Foundation

Project voor schoon drinkwater, sanitatie en
hygiëne in Bangladesh

1.000

Stichting FloorGhana

Project voor schoon drinkwater in het noorden van
Ghana

1.000

Stichting Kenchaan

Armoedebestrijding en bevorderen van natuurbehoud Unity Trails in Zuid-Afrika

1.000

Stichting Eritrea Hagez

Aanleg voorziening voor schone energie voor een
gezondheidskliniek in Keren, Eritrea

1.000

Stichting Loka

Projecten voor onderwijs en biologische landbouw
in Bihar, India

1.000

Stichting Samay

Plaatsen van zonnelampen bij boeren en scholen in
geïsoleerde dorpen in Bolivia

1.000

Stichting Mwana na Mama

Bouw en inrichting van het multifunctionele
weeshuis Les Enfants de Marie, Musigati, Burundi

1.000

Alertis, Stichting voor beer en
natuur

Educatie en bewustwordingsproject ter bescherming van beren in Myanmar

1.000

Stichting Fracarita Netherlands

Geestelijkegezondheidsproject op Flores,
Indonesië

1.000

Platform Aarde Boer Consument

Duurzaam initiatief Platform Aarde Boer
Consument

1.000

Stichting Ondersteuning
Landbouw in Kilangala

Landbouwproject in Tanzania

1.000

CLM Onderzoek en Advies

Praktijknetwerk ‘Boer zoekt vleermuis’: natuurlijke
plaagbestrijding door vleermuizen

1.000

Friends Indeed Foundation

Bouwen van twaalf scholen in vissersdorpen in
Ananthagiri, Andhra Pradesh, India

1.000

ZOA

Landbouwproject in veertien dorpen in Fizi, Congo

1.000

Stichting Meraih Bintang

Schoolproject voor weeskinderen en kinderen in de
regio Pangandaran, West-Java, Indonesië

1.000

MetaMeta Circular Economy

Steenmeelproject voor beter leven voor boeren en
mijnwerkers in Ethiopië

1.000

Stichting De Samaritaan

Biozandwaterfilter voor schoon drinkwater in de
regio Kinoni Sub Colony, Oeganda

1.000

Stichting New Day Impact

Multifunctioneel wijkcentrum in de wijk Bathore in
Tirana, Albanië

1.000

Stichting Ayni Bolivia Nederland

Realiseren van computerlokalen in dorpen en
sloppenwijken in Bolivia

1.000

Stichting Shadrach Maloka

Gezondheidszorgproject in Malawi

1.000
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Bijdrage
in €

Organisatie

Project

Stichting MOV Woensel Oost

Onderwijsproject voor meisjes van het herdersvolk
de Boran in Noord-Kenia

1.000

Stichting Rhiza

Vakopleidingsproject in de sloppenwijk Alexandra
in Johannesburg, Zuid-Afrika

1.000

Stichting Los Cachorros

Straatkinderproject in Ayacucho, Peru

1.000

Stichting Up4s

Uitbreiding van de middelbare praktijkschool in
Bukomansimbi, Oeganda

1.000

Stichting ABA ‘Voor het dorp’

Schoondrinkwaterproject op het eiland Nias, Indonesië

1.000

Stichting Vrouw en Arbeidsmarkt Vakopleidingsproject via leerwerkbedrijven voor
VAM
vrouwen Mali

1.000

Natuurtuin ‘t Loo

Aanpassing en uitbreiding cursus- en ontmoetingscentrum van natuurtuin ‘t Loo in Bergeijk

1.000

Stichting Raja

Kledingproject voor straatkinderen in Bangalore en
Calcutta, India

1.000

Stichting YuvalokChild

Aanschaf schoolbus voor sloppenwijkkinderen in
Bangalore, India

1.000

Stichting Blaricum Sumatra
Medan

Weeshuis Abdi Kasih voor kinderen met het
syndroom van Down in Medan, Indonesië

1.000

Stichting Eyes on Ghana
Foundation

Bouw plattelandsziekenhuis in Asuoso, Ghana

1.000

Ubuntu Streetkids Foundation

Straatkinderenproject door theater in Kaapstad

1.000

Stichting Kinderpostzegels
Nederland

Voorkomen van kinderarbeid door onderwijs in Puri
te Orissa, India

1.000

Stichting Theater in
Kinderziekenhuizen

Theater in kinderziekenhuizen

1.250

Stichting Raja

Vakopleidingsproject voor straatkinderen in
Calcutta, India

1.250

De Fabel van de Illegaal

Spreekuuractiviteiten voor mensen zonder verblijfsvergunning

1.500

Stichting Kaalo Nederland

Waterproject: de bouw van acht ‘berkads’ in
Budunbuto, Puntland, Somalië

1.500

Les Amis de Gambie

Realiseren duurzame groene energie voor weeshuis
in Sinchu Alhajie, Gambia

1.500

Stichting Leren van Elkaar

Ontwikkelingsproject Leren van de Besten voor
25 dorpen in Cusco, Peru

1.500

Stichting Hulp aan Nubra

Medisch kamp voor de nomadische bevolking van
Ladakh, India

1.500

Stichting Let’s Care

Opvang voor elf straatjongens op de Filipijnen

1.500

Stichting Mucolim Nederland

Praktijkopleiding voor minderjarige alleenstaande
moeders in Kinshasa, Congo

1.500

Stichting Ananda Bhavan

Ontwikkelingsproject voor verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen, India

Dokters van de Wereld

Zorgrecht II: toegang tot medische zorg voor
kwetsbare migranten in Nederland

Schenken voor de wereld van morgen
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1.500

Bijdrage
in €

Organisatie

Project

Stichting Bantan Woro

Opzetten vakschool in Abene, Senegal

1.500

Stichting Vrienden Holten
Bedanda De Gevulde Waterkruik

Bouw drinkwatertanks, opleiding tankbouwers
voor rijstboeren in Guinee-Bissau

1.500

Stichting ISOB

Aanschaf van schoolspullen en beddengoed voor de
armste studenten van het Wolaitta LIQA Internaat

1.500

Nederlands Helsinki Comité

Sponsoring essaywedstrijd tijdens mensenrechtencongres Nederlands Helsinki Comité

1.500

Stichting ONE WORLDcitizens

Internationaal platform voor sociaal ondernemen
en duurzame samenleving

1.500

PBI Nederland

Organiseren nieuwe reeks Human Rights Cafés

2.000

Justitia et Pax Nederland

Shelter City Initiatief

2.000

Stichting School is cool

Mentoraat risicoleerlingen in Amsterdam om succesvolle, maar kwetsbare kinderen te begeleiden

2.000

Stichting Vredeswetenschappen

Jaarlijkse scriptieprijs 2010

2.000

Stichting Vredeswetenschappen

Jaarlijkse scriptieprijs 2012

2.000

Kessler Stichting

De Soepbus, aanschaf maatschappelijk certificaat

2.000

Stichting Guacamaya

Kinderproject planten van eigen bos

2.000

Stichting Samenscholen

Bouw orkaanbestendige school

2.000

Stichting Wiesje

Ondersteunen van mensen met dementie in
Suriname

2.000

Stichting Ascend Panti Rini

Meisjesweeshuis Panti Rini in Purworedjo te Java,
Indonesië

2.400

Stichting Force

Masaka Resource Centre for the Blind in Rwanda,
start brailleproductiecentrum

2.500

Stichting Sengerema

Activeren van jonge ondernemers in Tanzania IV

2.500

Stichting Sharing Worlds

Capaciteitsontwikkelingsprogramma’s in relatie
tot hiv-aids in Tanzania

2.500

Stichting Terre des Hommes

Ontwikkelingsproject in Kanchipuram in Tamil
Nadu, India

2.500

Iranian Progressive Youth

Iran e-learning universiteitsproject

2.500

Le Foundation

Beroepsopleiding voor de toeristensector in
Bumthang, Bhutan

2.500

Stichting Vialisa

Vakopleidingsproject voor jongeren uit de sloppenwijken van Dhaka, Bangladesh

2.500

Stichting LEPRAzending
Nederland

Operaties voor mensen met lepra in India

2.500

Stichting Niketan

Professionaliseren van dagactiviteitencentrum
voor gehandicapte kinderen in Bangladesh

2.500

Landelijke India Werkgroep

Diverse activiteiten met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen

2.500

Joseph Wresinski Cultuur
Stichting

Aanschaf instrumentarium voor deelnemers aan
muziekworkshops

2.500

Stichting Energie en Samenleving Activiteiten van de Bezinningsgroep Energie

2.500
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Bijdrage
in €

Organisatie

Project

Stichting Loka

Zonnepanelen voor een hostel voor arme kinderen
in Bihar, India

3.000

VSO Nederland

Jongeren in Bangladesh werken aan een betere
toekomst

4.000

Kinderkoor De Mussen

Kinderkoor De Mussen, een talentontwikkelingsprogramma voor kinderen en jongeren uit de
Haagse Schilderswijk

5.000

Stichting Diaconaal Centrum
Pauluskerk

Inrichting Nieuwe Pauluskerk voor
maatschappelijke doelen

5.000

Stichting Vredeswetenschappen

Leerstoel Economics of Conflict and Peace

6.000

We Women Foundation

Universitaire opleiding voor vluchtelingenvrouwen n Chiang Mai, Thailand

6.250

Stichting Heifer Nederland

Diverse lopende projecten

7.500

ICFON Nederland

Integrale dorpsontwikkeling in het district Sindhupalchowk, Nepal

7.500

Stichting Gered Gereedschap

Opleiden vluchtelingenkinderen uit Rwanda,
kinderen met een handicap en albinokinderen

9.750

Stichting SmartKids Foundation

Onderwijsproject in Ghana

10.000

Stichting Nationale
Boomfeestdag

Nationale Boomfeestdag 2012: planten van bomen
door basisschoolkinderen

10.000

Stichting Movies that Matter

Movies that Matter Festival

15.000

Stichting Mitra

Bouw van twee melkveestallen voor de locaties
Anandwan en Hemalkasa, India

18.750

Habitat for Humanity

Doorlopend bouwproject voor aidswezen en
kwetsbare kinderen in Lesotho

20.000

Stichting Terre des Hommes

Vier ontwikkelingsprojecten in Azië

Totaal

25.000
299.880

Toekomst
De inkomsten van de ASN Foundation bestaan vrijwel volledig uit de gift van de ASN Bank. Deze
gift is een jaarlijks discretionair besluit van de directie van de ASN Bank en is voor het komende
jaar wederom begroot op € 300.000,-. Het bestuur van de foundation beslist gedurende het jaar
welke organisaties en projecten in aanmerking komen voor een gift. Deze dienen te vallen in de
volgende categorieën:
• multiculturele samenleving en integratie,

• mensenrechten,

• duurzame economische ontwikkeling,

• vrede en ontwapening,

• conservatie van ecosystemen en biodiversiteit,

• stimulering van culturele ontwikkeling,

• ontwikkelingssamenwerking,

• gezondheidszorg.

Het streven is om het totaal van de donaties gelijk te laten zijn aan het totaal van de giften. Deze
giften hebben grotendeels een eenmalig karakter. Voor het jaar 2013 is er voor totaal € 31.000,aan giften toegezegd die voortvloeien uit een meerjarige verbintenis waar geen ontbindende
voorwaarden op rusten. Mocht er desondanks in enig jaar een overschot ontstaan dan wordt dit
toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
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Jaarrekening 2012
Balans per 31 december 2012
In euro’s

2012

2011

29.348

89.898

4

23

29.352

89.921

ACTIVA
Liquide middelen
Overige vorderingen
Totaal activa
PASSIVA
Bestemmingsreserve

9.702

4.121

Crediteuren

19.650

85.800

Totaal passiva

29.352

89.921

Winst- en verliesrekening
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In euro’s

Werkelijk 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2011

304.526

300.000

303.052

4

25

23

304.530

300.025

303.075

298.880

300.000

301.000

69

25

35

298.949

300.025

301.035

5.581

0

2.040

BATEN
Opbrengsten fondsenwerving
Interestbaten
Totale baten
LASTEN
Projecten en programma’s
Overige kosten
Totale lasten
Resultaat
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Toelichting op de jaarrekening 2012
Algemeen
De Stichting ASN Foundation is statutair gevestigd in Den Haag. Deze jaarrekening is opgesteld
in overeenstemming met de richtlijn RJ 650 Fondsenwervende instellingen. Bij deze jaarrekening
heeft KPMG Accountants N.V. een goedkeurende controleverklaring afgegeven.
Tenzij anders is aangegeven, zijn bedragen vermeld in euro’s.
Waarderingsgrondslagen
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het tijdvak waarop zij betrekking hebben.

Financiële instrumenten
Er worden geen materiële financiële instrumenten gehanteerd.
Renterisico
Het renterisico is verwaarloosbaar.
Kredietrisico
De ASN Foundation verstrekt op dit moment geen kredieten of waarborgen. Het kredietrisico is
niet materieel.
Valutarisico
16

Alle bedragen luiden in euro’s. Er is daardoor geen sprake van valutarisico.

Bezoldigingen
De ASN Foundation heeft geen personen in loondienst.
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Toelichting op de balans
per 31 december 2012
Crediteuren
Ultimo 2012 moest betaling van de volgende giften die in 2012 waren toegezegd, nog
geëffectueerd worden:
Kessler Stichting

€ 2.000

Stichting ONE WORLDcitizens

€ 1.500

Ubuntu Streetkids Foundation

€ 1.000

Stichting Kinderpostzegels Nederland

€ 1.000

Stichting Loka

€ 3.000

Stichting Guacamaya

€ 2.000

Stichting SamenScholen

€ 2.000

Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk

€ 5.000

Global Exploration inzake stichting LVO

€

Stichting Wiesje

€ 2.000

Totaal

€ 19.650

150

Bestemmingsreserve
In 2011 is een positieve bestemmingsreserve ontstaan van € 4.121. De Stichting ASN Foundation
ontving in 2012 in totaal € 300.000 van de ASN Bank en € 4.526 van particulieren. Zij heeft een
post te vorderen interest van € 4. In 2012 heeft de stichting voor in totaal € 298.880 aan giften
voldaan. De overige kosten bedroegen € 69. De Stichting ASN Foundation eindigt het jaar 2012
met een positieve bestemmingsreserve van € 9.702.
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Beleggingen
De overtollige liquide middelen zijn op een rekening ASN Sparen Zakelijk geplaatst, tegen een
rentepercentage van 2,2% per 31 december 2012.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De ASN Foundation heeft zich verplicht om aan enkele instellingen jaarlijkse giften te verstrekken:
• Stichting Vredeswetenschappen in 2013 en 2014 jaarlijks een gift van € 6.000;
• Stichting Smart Kids Foundation in 2013 een gift van € 10.000;
• Movies that Matter in 2013 jaarlijks een gift van € 15.000.
Op deze verplichtingen rusten geen ontbindende voorwaarden.
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Elmer Machuca Chacon uit Peru (20 jaar), fotografeerde van mei 2007 tot februari 2012
voor FairMail. Daarna studeerde Elmer een jaar communicatiewetenschappen aan een
privé-universiteit. Omdat hij dit niet praktisch genoeg vond, stapt nu hij over naar een
opleiding grafisch ontwerpen. Hij werkt ook voor FairMail als assistent-fotomanager.
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Toelichting op de winst- en
verliesrekening over 2012
Opbrengst fondsenwerving
Het vermogen van de ASN Foundation wordt gevormd uit jaarlijkse bijdragen van de ASN Bank en
de SNS Bank en, op termijn, uit donaties, schenkingen en dergelijke van klanten van de
ASN Bank. In 2012 heeft de ASN Foundation de volgende giften ontvangen.

ASN Bank

€ 300.000

Particulieren

€

Totaal

€ 304.526

4.526

Een overzicht van de uitgaven aan projecten en programma’s staat op pagina 9 tot en met 14.
Den Haag, [datum] 2013
Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
De heer E.Ph. Goudswaard, voorzitter
De heer M.S. Negenman, secretaris-penningmeester
Mevrouw M.L.J. Smid
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De heer R.J. Rubinstein
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Rosita Plasencia Gonzalez uit Peru (22 jaar) fotografeerde van juni 2006 tot mei 2009
voor FairMail. Rosita woont nu met haar vriend samen en heeft een zoontje. Ze heeft een
eigen winkeltje en verkoopt onder andere schoonheidsproducten. Haar foto’s worden
soms nog verkocht. Het geld dat ze hiervoor krijgt, investeert ze voornamelijk in haar
winkel.
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: het bestuur van Stichting ASN Foundation
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting ASN Foundation te Den
Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de
winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen 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 resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn
voor de jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 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.
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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 afwijking 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 getrouwe 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 gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid 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
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van
het vermogen van Stichting ASN Foundation per 31 december 2012 en van het resultaat over
2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende
instellingen.
Amstelveen, [datum] 2013
KPMG Accountants N.V.
P.A.M. de Wit RA
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ASN Bank
Postbus 93514
2509 AM Den Haag
telefoon 070 - 356 93 33
fax 070 - 361 79 48
Accountant
KPMG Accountants N.V.
Laan van Langerhuize 1
1186 DS Amstelveen
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