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Verslag van het bestuur

1 Verslag van het bestuur

1.1

Ontstaan en doel van de ASN Foundation

Sinds haar oprichting zet ASN Bank de middelen die klanten aan haar toevertrouwen, uitsluitend op maatschappelijk
verantwoorde wijze uit. Haar betrokkenheid reikt echter verder. De bank schenkt een deel van haar winst aan projecten
en organisaties die bijdragen aan haar missie. Bij het 25-jarige jubileum van ASN Bank, in 1985, werd hiervoor het
Jubileumfonds opgericht. Dit fonds doneerde op ad-hoc-basis giften die waren verkregen van ASN Bank. Om het
giftenbeleid van ASN Bank te formaliseren en effectiever te maken, richtte de bank op 9 december 2004 de Stichting ASN
Foundation (ASN Foundation) te Den Haag op. De stichting heeft als doel om duurzame initiatieven en de publiciteit
hierover te bevorderen via de financiële ondersteuning van culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten.
De missie en positie van ASN Bank
ASN Bank bestaat sinds 1960. Vanaf het begin is het onze missie om als bank de duurzaamheid van de samenleving te
bevorderen. Met het geld dat onze klanten ons toevertrouwen, stimuleren we duurzame vooruitgang. Zo dragen we bij
aan een wereld waar mensen veilig en gezond kunnen leven en de natuur wordt beschermd, nu en in de toekomst. Wij
bevorderen duurzaamheid via onze activiteiten als bank en door actief bij te dragen aan duurzame initiatieven, projecten
en organisaties, waaronder ASN Foundation.

1.2

Aandachtsgebieden

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

■
■
■
■
■
■
■
■

duurzame economische ontwikkeling,
conservatie van ecosystemen en biodiversiteit,
ontwikkelingssamenwerking,
mensenrechten,
vrede en ontwapening,
stimulering van culturele ontwikkeling,
zorg en welzijn,
duurzame energie.

De ASN Foundation kan projecten uit de gehele wereld steunen. Zij neemt echter alleen aanvragen in behandeling die
worden gedaan door een organisatie die in Nederland is gevestigd.

1.3

Donateurs

Het voor donaties beschikbare vermogen van de stichting wordt verkregen uit jaarlijkse bijdragen van ASN Bank en uit
donaties en schenkingen van relaties en klanten. Ook medewerkers van ASN Bank voelen zich betrokken en doneren
soms aan de stichting.

1.4

Fiscale aspecten

De stichting is door de Inspecteur van de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals
bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Dit houdt onder meer in dat donateurs hun giften aan de ASN
Foundation mogen aftrekken bij de aangifte van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De particuliere donateur kan eenmalige giften aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting als zij samen meer dan 1% van
het belastbare inkomen bedragen. Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting,
onder twee voorwaarden:

■
■

De schenking wordt vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst of een notariële akte.
De donateur verplicht zich om minstens vijf jaar achter elkaar jaarlijks een vast bedrag te schenken.
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1.5

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestond in 2017 uit:
■ Ewoud Goudswaard (voorzitter), tot 1 juli 2017 algemeen directeur van ASN Bank
■ Ton Bervoets (secretaris-penningmeester).
■ Hansje van der Zwaan
■ Edith Kunath
■ Maudy Stiebing
Edith Kunath en Maudy Stiebing bezetten de medewerkerszetels in het bestuur. Sinds de aanpassing van de statuten per
2 juni 2017 zijn zij volwaardig bestuurslid. Voorheen werden de medewerkerszetels aangemerkt als toegevoegd
bestuurslid, omdat de statuten van de ASN Foundation niet toelieten dat medewerkers van ASN Bank benoemd werden
tot volwaardig bestuurslid.
Ambtelijk secretaris van de stichting is de directiesecretaris van ASN Bank, Radj Jhinkoe. Hij beoordeelt samen met het
bestuur de aanvragen die bij de ASN Foundation binnenkomen.
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden. We stellen dit aantal zelf vast, met een minimum van drie leden.
Bestuurders zijn natuurlijke personen. De voorzitter van het bestuur is directielid van ASN Bank.
Alle bestuurders behalve de voorzitter hebben zitting voor ten hoogste vier jaren. De bestuurders treden af volgens een
rooster dat we zelf opstellen. Bestuurders die volgens het rooster aftreden, zijn hoogstens twee maal onmiddellijk
herbenoembaar. Als een bestuurder is benoemd in een vacature die tussentijds is ontstaan, neemt hij in het rooster van
aftreden de plaats in van degene wiens plaats hij vervult.
Artikel 4 lid 9 van de statuten bepaalt dat de medewerkersbestuurders voor slechts één termijn zitting hebben in het
bestuur en niet herbenoembaar zijn.
Wijzigingen in het bestuur
Ewoud Goudswaard heeft per 1 juli 2017 afscheid als algemeen directeur van ASN Bank. Conform de statuten is hij met
ingang van die datum geen voorzitter meer van het bestuur. De directie van ASN Bank heeft hem gevraagd deze rol te
blijven vervullen tot en met 31 december, en heeft hem hiervoor een mandaat gegeven.
Per 1 januari 2018 is Joyce van der Est, lid van de directie van ASN Bank, formeel voorzitter van het bestuur geworden.
6

Op 31 december 2017 is Ewoud Goudswaard teruggetreden uit het bestuur. Hij was sinds 1 oktober 2001 betrokken bij de
ASN Foundation en haar voorganger, het Jubileumfonds. Op 9 december 2004, bij de oprichting van de ASN Foundation,
trad hij formeel toe tot het bestuur in de functie van voorzitter. We zijn Ewoud Goudswaard zeer erkentelijk voor zijn inzet
voor de ASN Foundation in deze dertien jaar.
Op 6 april 2017 is Hansje van der Zwaan toegetreden als nieuw bestuurslid.
Daarmee bestaat het bestuur uit vijf leden. De directie streef naar diversiteit in het bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit
vier vrouwelijke leden en een mannelijk lid. Daarom gaat bij een toekomstig vacature de voorkeur uit naar een man.
Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2017 drie maal vergaderd. Een van deze vergaderingen vond op locatie plaats bij een van de
projecten, Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Hierna volgt een verslag van dit projectbezoek.
Vergadering op locatie bij de Pauluskerk in Rotterdam
In het kader van de jaarlijkse vergadering op locatie waren we op 8 september 2017 te gast bij de Pauluskerk in
Rotterdam. We werden hartelijk ontvangen door dominee Couvee. Hij nam ons mee in de historie en de werkwijze van de
Pauluskerk. Hij schetste ook onder wat voor moeilijke omstandigheden de mensen van de Pauluskerk hun werk doen voor
mensen die vaak door de maatschappij zijn ‘afgeschreven’ en veelal in de war zijn. De medewerkers krijgen te maken met
geweld en agressie. De Pauluskerk is een open ruimte; iedereen kan naar binnen. De kerk heeft als filosofie: ik keur je
gedrag af, maar ik blijf jou als mens waarderen.
Tijdens de rondleiding was er in het bijzonder aandacht voor het fietsproject dat de ASN Foundation eerder
ondersteunde. Het doel van dit project is deels geld verdienen via fietsreparaties, en deels mensen opleiden.
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We waren zeer onder de indruk van de persoonlijke betrokkenheid en toewijding van de mensen van de Pauluskerk. Ook
waren we blij te horen dat er nazorg is voor de mensen van de Pauluskerk, die onder vaak zware omstandigheden dit zo
noodzakelijke sociaal-maatschappelijke werk blijven doen.

1.6

Projecten in 2017

De ASN Foundation ontvangt verzoeken voor zowel kleine als grote projecten. In 2017 ondersteunde zij 58 projecten voor
een totaalbedrag van € 300.048,-. In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle projecten die de stichting in 2017 heeft
gesteund, gerangschikt naar de omvang van de donatie.
Uitsplitsing per aandachtsgebied van de giften in 2017:
■ Vrede en ontwapening € 2.000
■ Duurzame economische ontwikkeling € 15.500
■ Mensenrechten € 24.000
■ Conservatie van ecosystemen en biodiversiteit € 31.390
■ Stimulering van culturele ontwikkeling € 21.660
■ Ontwikkelingssamenwerking € 108.948
■ Zorg en welzijn € 96.550
Totaal € 300.048
We maken geen begroting per aandachtsgebied vooraf. De verdeling over de verschillende aandachtsgebieden hangt af
van de aanvragen die we ontvangen.
Dertien projecten uitgelicht
Om een beeld te geven van de diversiteit van de projecten die de ASN Foundation ondersteunt, volgt hierna een
beschrijving van dertien van de projecten. Bij elk project is vermeld bij welk aandachtsgebied van de ASN Foundation het
project het meest aansluit.
Project De concertzaal als klaslokaal
Organisatie Stichting Oorkaan
Thema Stimulering van culturele ontwikkeling
OORKAAN maakt met topmusici concerten voor kinderen. De missie van Oorkaan is om zoveel mogelijk kleine en grote
oren de oneindige wereld van muziek te laten ontdekken. Oorkaan richt zich op het mondiale klassieke repertoire met
muziek uit de hele wereld van vroeger en nu. Oorkaan presenteert jaarlijks zo’n tweehonderd voorstellingen op de grote
en kleinere (concert)podia van Nederland en het buitenland.
Met het project De concertzaal als klaslokaal wil Oorkaan van 2018 tot en met 2020 zo’n vijftienduizend kinderen uit alle
lagen van de samenleving op een toegankelijke wijze in aanraking brengen met live uitgevoerde (klassieke) muziek.
Oorkaan biedt een uitgebreid educatieprogramma dat bestaat uit een bezoek aan een concert van Oorkaan en
lesmateriaal en workshops in de klas. Zo draagt Oorkaan bij aan een brede muzikale bagage van vele kinderen door het
gehele land.
Project Towards a sustainable Europe, embracing innovation
Organisatie Stichting Europees Jeugdparlement Nederland
Thema Duurzame economische ontwikkeling
Stichting Europees Jeugdparlement Nederland organiseerde in februari 2018 een jongerenconferentie in de stad Utrecht.
Honderd Nederlandse jongeren gingen onder begeleiding van vijftig Europese vrijwilligers (oud-deelnemers van eerdere
sessies) met elkaar in debat over het thema Towards a sustainable Europe, embracing innovation. Bijzonder was dat
jongeren niet alleen werden uitgedaagd om hun eigen mening te geven, maar ook om te luisteren naar anderen en samen
tot een oplossing te komen. Zo bevordert het Europees Jeugdparlement de sociale en professionele vaardigheden van
jongeren en spoort actief democratisch burgerschap aan. Daarmee wil de organisatie bijdragen aan de generatie die de
problemen van morgen op moet lossen.
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Project Levend erfgoed op z'n plaats
Organisatie Stichting Zeldzame Huisdierrassen
Thema conservatie van ecosystemen en biodiversiteit
De Lakenvelder koe, de Nederlandse landgeit, het Friese melkschaap, Barnevelder kippen en Twentse landganzen: het
zijn enkele van de ruim negentig oorspronkelijke veerassen met de status ‘bedreigd tot kritiek’. Deze veerassen zijn van
onschatbare waarde voor de duurzame toekomst van onze (lokale) voedselproductie. Bovendien hebben ze een
belangrijke cultuur-historische waarde. Ze zijn ook in deze tijd uiterst geschikt om mee te ondernemen in bijvoorbeeld
biologische veehouderij of in natuurbeheer. Ook zijn ze medeverantwoordelijk voor het gevarieerde Nederlandse
cultuurlandschap en de daarbij passende natuur. Ze combineren hun functie in natuurbeheer met het produceren van
regionale producten: het zijn dubbeldoeldieren.
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zet zich in voor het behoud van deze rassen. Zij gaat uit van het ‘behoud door
gebruik’-principe. Daarom stimuleert en ondersteunt de SZH de houders van zeldzame rassen. Ook maakt de SZH
burgers bewust van de betekenis van (de functies van) deze rassen voor ons landschap, ons voedsel en onze cultuur. Met
de bijdrage van ASN Foundation ontwikkelt de SZH een platform voor onder andere natuurbeheerders, medewerkers van
(publieks)boerderijen en particuliere grondeigenaren rond de vraag hoe en waar de zeldzame Nederlandse rassen
kunnen worden ingezet.
Project Remote School Project Kuyawage Papua
Organisatie Stichting HAPIN (Hulp Aan Papua’s In Nood HAPIN)
Thema Ontwikkelingssamenwerking/ duurzame energie/ Stimulering van culturele ontwikkeling
HAPIN staat voor Hulp Aan Papua’s In Nood. West-Papua (Nieuw-Guinea) valt onder Indonesisch bewind. Kinderen krijgen
les in het Indonesisch, hoewel ze dat thuis niet spreken. Dat maakt het voor kinderen moeilijk om goede scholing te
krijgen. Doel van het Remote School Project is om zonnepanelen en tablets te kopen voor dertien lagere scholen in de
afgelegen binnenlanden van West-Papua. Daarmee ondersteunt het project een groter project van het linguïstisch instituut
SIL en de Indonesische overheid. Hierbij krijgen de kinderen van Papua voor het eerst in de geschiedenis onderwijs in de
eigen moedertaal.

8

Het eerste doel van het project is onderwijs te stimuleren, zodat Papua-kinderen makkelijker kunnen doorstromen in het
onderwijs en een betere maatschappelijk positie verwerven. Het tweede doel is bijdragen aan het behoud van de
inheemse culturen, want cultuur begint bij de eigen taal. De zonnepanelen en tablets vervangen de zware boeken, die
lastig naar afgelegen dorpen te vervoeren zijn. Nu kan de leraar twintig tablets en een zonnepaneeltje – voor de nodige
elektriciteit – in zijn rugzak meenemen. De leraren gebruiken de tablets ook voor hun lesprogramma.
Project Bijdragen aan betere omstandigheden voor mensen met een beperking in Myanmar
Organisatie Stichting World Servants Nederland
Thema Zorg en welzijn/Mensenrechten
De steun aan World Servants maakt betere omstandigheden voor mensen met een beperking in Myanmar mogelijk. World
Servants bouwt een doordeweeks verblijf voor kinderen en volwassenen met een beperking. Daardoor kunnen
gehandicapte kinderen en jongeren uit de afgelegen dorpen van Blue Island in Chaungsone naar school. Nu krijgen ze
meestal geen onderwijs omdat de klassen te vol zijn, leerplicht ontbreekt en de weg naar school te lang is of onmogelijk
voor kinderen met een beperking. Met de bouw van het verblijf steunt World Servants de lokale organisatie Leprosy
Mission Myanmar. Deze streeft ernaar de emancipatie en acceptatie van mensen met een beperking in Myanmar te
bevorderen.
Project Women Power Fashion
Organisatie Stichting Schone Kleren Campagne
Thema Mensenrechten/Duurzame economische ontwikkeling
Vrouwen dragen de kledingindustrie: ze kopen de meeste kleding, werken in modezaken en staan op de covers van
modemagazines. Én ze zitten in Aziatische kledingfabrieken achter de naaimachine. Vrouwen hebben de macht om de
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kledingindustrie te veranderen. Want de consumerende vrouwen vragen steeds meer om ‘schone’ kleren. En de
producerende vrouwen komen steeds meer op voor hun arbeidsrechten. Schone Kleren Campagne steunt vrouwelijke
werknemers in de kledingindustrie. Want ook zij hebben recht op een leefbaar loon en een veilige werkplek, zonder
intimidatie.
Het project Women Power Fashion is een samenwerkingscampagne van Mama Cash en Schone Kleren Campagne (Clean
Clothes Campaign). Zij werken samen met netwerken van lokale en nationale vakbonden, arbeidsrechtengroepen en
organisaties van vrouwen in de belangrijkste kleding producerende landen, zoals Bangladesh, India, Pakistan en Sri
Lanka. Naast een campagne in Nederland organiseert Schone Kleren Campagne scholing om jonge vrouwen in ZuidoostAzië te leren op te komen voor een leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden voor zichzelf en hun collega's.
Project Afval krijgt nieuw leven in Niamey, Niger
Organisatie Stichting PUM
Thema Ontwikkelingssamenwerking
In Niamey, de hoofdstad van Niger, is nauwelijks sprake van gestructureerde afvalinzameling en –verwerking. De straten
liggen vol afval. Dat leidt tot risico’s voor de volksgezondheid. Ongedierte tiert welig en vee eet het afval inclusief papier,
karton en plastic. Ook zoeken kinderen zonder goede beschermingsmiddelen in het afval naar herbruikbare spullen. Maar
de afvalproblematiek biedt ook kansen. Een goede afvalinzameling, -verwerking en recycling beperkt de
gezondheidsrisico’s en creëert banen en economische activiteiten. Dat bleek uit twee verkennende missies van PUM
Netherlands senior experts.
Deze organisatie is in 1978 opgericht door VNO-NCW. Zij zet zich in voor duurzame ontwikkeling van het midden- en
kleinbedrijf in opkomende markten onder het motto Vibrant businesses, better lives. Eind 2017 is een Nederlandse PUMexpert op het gebied van afvalverwerking en recycling een pilot gestart met een lokale NGO. Zij testen of het afval in
Niamey gescheiden en deels hergebruikt kan worden. De pilot biedt werk aan ten minste 35 lokale krachten. De pilot
wordt afgerond in mei 2018. Bij succes kan een eventuele uitrol over heel Niamey en andere grote steden duizenden
banen opleveren. Mede dankzij de bijdrage van de ASN Foundation kon de PUM-expert afreizen naar Niger.
Project 1 miljoen bomen voor Jalihal
Organisatie Stichting Jalihal
Thema Biodiversiteit/Ontwikkelingssamenwerking
9
Stichting Jalihal voert, samen met haar lokale partner Yerala Projects Society (YPS) projecten uit voor arme, alleenstaande
vrouwen, kasteloos of uit de laagste kaste, in het Sangli-district op het platteland van de deelstaat Maharashtra in India.
Met het grote bomenproject wil stichting Jalihal de gevolgen van de regionale klimaatverandering in India helpen
opvangen. De klimaatverandering treft het Sangli-district bovengemiddeld: de droogte neemt toe, terwijl het district al arm
is en de grond droog en stenig. Daarom plant Stichting Jalihal samen met YPS en duizenden boeren één miljoen bomen
en struiken op een gebied van zeventien vierkante kilometer. Dat kan een merkbare klimaatverandering veroorzaken in
deze droge regio, die de leefbaarheid substantieel voor een langere periode verbetert. Door vergroening kan er immers
meer regen vallen. Bovendien zorgen bomen voor een uitstekend microklimaat. Zo krijgen de boerenbedrijven weer
toekomst en neemt de leefbaarheid van de regio toe.
Project gezondheidszorg voor de Maasai’s in Oloonkolin in Kenia
Organisatie Stichting Oloonkolin
Thema Zorg en Welzijn/Ontwikkelingssamenwerking
De bewoners van het Maasai-dorp Oloonkolin in Kenya moeten zestig kilometer reizen voor goede medische zorg. Er zijn
geen auto's – vervoer vindt normaal plaats met motoren – en de wegen zijn slecht en soms onbegaanbaar. Zo’n zestig
procent van de kinderen die overlijden, sterven tijdens de bevalling, die meestal thuis begint. Ook overlijden onnodig veel
mensen aan ziektes als difterie, cholera, buiktyfus, tuberculose en malaria. Besmettelijke ziektes zoals chlamydia
trachomatis en hiv worden gemakkelijk verspreid door gebrek aan voorlichting, begeleiding en medische voorzieningen.
Stichting Oloonkolin Kenya wil een eerstelijnsgezondheidscentrum bouwen in Oloonkolin. Dat biedt de Maasai toegang tot
medicatie, vaccinatie en kennis over gezond leven en hygiëne. Niet alleen verbetert hiermee hun gezondheid, ook zal het

Stichting ASN Foundation Jaarverslag 2017

school- en werkverzuim door ziekte afnemen. Het aantal weeskinderen daalt en gezinnen hoeven minder tijd en geld te
besteden aan de verzorging van zieke familieleden. Mede dank zij de steun van onder meer de ASN Foundation en Wilde
Ganzen kon Stichting Oloonkolin Kenya eind 2017 starten met de bouw van het gezondheidscentrum in Oloonkolin.
Project Een pioniersschooltje in Chechali
Organisatie stichting Actie Calcutta
Thema Ontwikkelingssamenwerking
Chechali is een dorpje in het noordoosten van India. Er wonen veel leden van de Santals en de Paharia, omvangrijke
inheemse stammen. De meeste mensen leven onder de armoedegrens en zijn analfabeet. In Chechali is weliswaar een
basisschool, maar voor veel kinderen is de school te ver om te lopen. Daarom besloot de school drie jaar geleden om aan
kinderen die ver weg wonen, onderdak te bieden in de klaslokalen. Dat betekent dat het gebouw nu dient voor onderwijs,
naschoolse opvang en onderdak. Elke ochtend wordt het beddengoed opgeruimd en worden de lokalen weer ingericht
voor de lessen. Toch zijn de ouders zo blij met het onderwijs dat ze steeds meer kinderen naar school sturen.
Daarom wil Stichting Actie Calcutta een apart hostelgebouw neerzetten voor zestig kinderen. De eerste plannen voorzien
in één bouwlaag. Later wil de stichting een verdieping bouwen, zodat meisjes en jongens een aparte ruimte krijgen. En
een muur tegen inbrekers en om dieren uit de groentetuin te houden. In het hostel zullen de kinderen ook
huiswerkbegeleiding, goede voeding en gezondheidszorg krijgen.
Project Ukambani Wateropvang en Irrigatie
Organisatie Stichting Agri Next Level
Thema Ontwikkelingssamenwerking/Duurzame economische ontwikkeling
In Ukambani (Oost-Kenya) voorzien de meeste mensen in hun levensonderhoud met landbouwactiviteiten: ze verbouwen
hoofdzakelijk mais en bonen en houden wat schapen of koeien. Het is vaak erg warm en droog in Ukambani. Regen valt
er onbetrouwbaar en onregelmatig. Het tekort aan regenwater bedreigt de voedselveiligheid en het inkomen van de
bevolking, evenals de drinkwatervoorziening. Als het dan eens (hard) regent stromen de seizoensrivieren vol, maar het
water is snel weer weg.
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NACODEV, een Kenyaanse ngo, heeft ervaring met de bouw van dammen in seizoensrivieren. Een reeks van dammen
achter elkaar kan de rivier het hele jaar nat houden. Als de bedding veel zand bevat, wordt het water daarin opgeslagen.
Daardoor verdampt het niet snel en het zand filtert het water schoon. De drie dorpjes Kaani, Kikaso en Ikalaasa hebben
NACODEV gevraagd hen te helpen. Het plan is om twaalf dammen te bouwen en de boeren te trainen in verbeterde
landbouwmethodes. Zo worden de voedselzekerheid, het inkomen en de drinkwatervoorziening van de gemeenschappen
verbeterd. Bovendien ontstaan langs de riviertjes kleine groene oases. De ASN Foundation heeft via Stichting
AgriNextLevel geld bechikbaar gesteld om een dam te bouwen.
Project Opvang asielzoekers/vluchtelingen
Organisatie ASKV / Steunpunt Vluchtelingen
Thema Mensenrechten
Het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen strijdt al bijna dertig jaar voor bescherming van de rechten van vluchtelingen zonder
verblijfsvergunning. De organisatie ondersteunt vooral uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland. Het ASKV biedt
juridische en maatschappelijke hulpverlening en huisvesting. Ook werkt het aan een structurele verbetering van de positie
van asielzoekers door campagnes, onderzoek, lobby en acties.
Het ASKV wil een volwaardig bestaan voor alle vluchtelingen in Nederland, ook als zij (nog) niet over een
verblijfsvergunning beschikken. Het zet zich nadrukkelijk ook in voor doelgroepen die structureel buiten het
gemeentelijke hulpaanbod vallen. Steun van particuliere fondsen, zoals de ASN Foundation, helpt het ASKV om zijn
autonomie te behouden, zodat het kan helpen in zaken waarin de (lokale) overheid het geloof al heeft opgegeven.
Daarnaast zet het ASKV zich in voor mensen die niet voldoen aan de GGD-definitie van ‘crisis’: kwetsbare mensen die
geen onmiddellijk gevaar voor zichzelf of de samenleving vormen, ongedocumenteerden die in behandeling zijn voor
post-traumatisch stresssyndroom, gezinnen met minderjarige kinderen en jongeren die als minderjarige asielzoeker
aankwamen maar net achttien zijn geworden. Het ASKV wil kwetsbare groepen de hulp bieden die absoluut essentieel is.

1 Verslag van het bestuur

Project Tegengaan van bijensterfte
Organisatie Stichting Bijen en Wilgen
Thema biodiversiteit
Bijen zijn essentieel voor de bestuiving van veel voedingsgewassen. Maar de bijenstand gaat al jaren wereldwijd sterk
achteruit. Een van de oorzaken is de varroamijt, een parasiet. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat de honingbij door
selectie eigenschappen kan ontwikkelen om besmetting door de varroamijt te verminderen. Stichting Bijen en Wilgen is
een initiatief om bijen te telen die resistent zijn tegen de Varroamijt. De stichting geeft enkele Nederlandse imkers de
gelegenheid om deze resistente bijen te telen in een nieuw in te richten teeltstation in de gemeente Lansingerland. Deze
gemeente ondersteunt het initiatief: zij stelt onder meer een terrein beschikbaar en een apparaat voor kunstmatige
inseminatie van bijen. Daarmee kan de stichting resistente bijen kweken.
Stichting Bijen en Wilgen werft inkomsten door bijenvolken en –koninginnen en wilgen ter adoptie te stellen. De wilgen
zijn belangrijk omdat wilgenkatjes al vroeg in het voorjaar voor voedsel voor jonge bijen zorgen. Bovendien zijn jonge
wilgentenen goed geschikt om bio-energie van te maken. Zo ontstaat een win-win-win-situatie: vitale bijen door het
wilgenstuifmeel, betere bestuiving van de wilgen en wilgentenen die bio-energie leveren.

1.7

Toekomst ASN Foundation

De inkomsten van de ASN Foundation bestaan vrijwel volledig uit de donatie van ASN Bank. De directie van ASN Bank
besluit jaarlijks tot deze donatie. Voor 2018 is de donatie wederom begroot op € 300.000. Het bestuur van de ASN
Foundation beslist in de loop van het jaar welke organisaties en projecten in aanmerking komen voor een gift. De
organisaties en projecten moeten vallen in een van de categorieën die in paragraaf 1.2 Aandachtsgebieden zijn genoemd.
We streven ernaar dat het totaal van de giften die de ASN Foundation doet, gelijk is aan het totaal van de donaties die zij
ontvangt.
Den Haag, 18 mei 2018
Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
Joyce van der Est, voorzitter
Ton Bervoets, secretaris-penningmeester
Hansje van der Zwaan
Edith Kunath
Maudy Stiebing
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2 Jaarrekening 2017
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2 Jaarrekening 2017

2.1

Balans

BALANS

in euro’s
ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

Ref.1

31-12-17

(A)
(B)

PASSIVA
Bestemmingsreserves
Kortlopende schulden
Totaal passiva
1

2.2

31-12-16

12.091
12.091

1.250
7.231
8.481

2.390
9.701
12.091

2.481
6.000
8.481

De referenties in de balans en de winst-en-verliesrekening verwijzen naar de toelichtingen op de betreffende posten. U vindt deze toelichting in de paragrafen 4.5
respectievelijk 4.6. Dergelijke referenties staan ook in de hoofdstukken 5 en 6.

Staat van baten en lasten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

In euro’s
Baten van bedrijven
Baten van particulieren
Rentebaten
Som der baten

Realisatie 2017
300.000
9.253
309.253

Begroot 2017
300.000
12.500
312.500

Realisatie 2016
300.000
11.950
311.950

300.048
9.250
309.298

303.500
9.000
312.500

302.250
8.265
310.515

Saldo voor financiële baten en lasten

-45

-

1.435

Bankkosten
Saldo financiële baten en lasten

46
46

-

54
54

Saldo van baten en lasten

-91

-

1.381

Besteed aan doelstellingen
Algemene kosten
Som van de lasten

2.3

Ref.
(E)

Bestemming saldo 2017

Saldo bestemmingsreserve per 31 december 2016
Toevoeging bestemmingsreserve 2017
Totale bestemmingsreserve per 31 december 2017

€
€
€

2.481
-91
2.390
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2.4

Toelichting algemeen

2.4.1

Algemeen

De Stichting ASN Foundation is statutair gevestigd in Den Haag. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
richtlijn RJ 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.

2.4.2

Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting. De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.

2.4.3

Financiële risico’s

Renterisico
Het renterisico is voor de ASN Foundation verwaarloosbaar doordat er slechts zeer beperkt sprake is van rentedragende
activa of passiva.

Kredietrisico
De ASN Foundation verstrekt op dit moment geen kredieten of waarborgen. Het kredietrisico beperkt zich tot de
geldmiddelen die uitstaan bij De Volksbank N.V.

Valutarisico
Alle vorderingen en schulden luiden in euro’s. Er is daardoor geen sprake van valutarisico.

Liquiditeitsrisico

14

Het grootste deel van de inkomsten van de ASN Foundation betreft de gift van ASN Bank die zij in twaalf maandelijkse
gelijke termijnen van € 25.000 ontvangt. De giften van de stichting worden afgestemd op basis van deze inkomsten. Als
gevolg daarvan is het liquiditeitsrisico afgedekt.

Bezoldigingen
De ASN Foundation heeft geen personen in loondienst. De bestuursleden, behalve de voorzitter en bestuursleden in
dienst van ASN Bank of de Volksbank, ontvangen een remuneratie.

2 Jaarrekening 2017

2.5

Toelichting op de balans

Liquide middelen
De liquide middelen staan op een renteloze rekening-courant bij De Volksbank N.V. en zijn direct opvraagbaar.

Bestemmingsreserves
Ultimo 2017 had de stichting een nadelig saldo van € 91. Dit bedrag is onttrokken aan de bestemmingsreserve. Het batige
saldo van de bestemmingsreserve per eind 2017 werd daardoor € 2.390.

Kortlopende schulden
Ultimo 2017 bestonden de kortlopende schulden uit:
Te betalen accountantskosten € 7.000
Te betalen remuneratiekosten € 1.201
Nog te betalen gift aan WRM € 1.500

Verbonden partijen
Identiteit van verbonden partijen
Partijen worden als verbonden beschouwd wanneer de ene partij bij de besluitvorming over financiële of operationele
kwesties zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen over de andere partij. Verbonden partijen kunnen zowel
(juridische) entiteiten zijn als natuurlijke personen.
Transacties met verbonden partijen
In het boekjaar hebben de volgende transacties met verbonden partijen plaatsgevonden:

■
■
■

baten uit fondsenwerving van ASN Bank (€ 300.000);
remuneratie van de bestuursleden, uitgezonderd de voorzitter en bestuursleden in dienst van ASN Bank of de
Volksbank (€ 2.250);
de diensten, waaronder administratie, die ASN Bank om niet ter beschikking stelt aan de Stichting.
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2.6

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten uit eigen fondsenwerving
De baten van de ASN Foundation worden gevormd uit bijdragen van ASN Bank en uit donaties, schenkingen en dergelijke
van geïnteresseerden, onder wie klanten van ASN Bank. In 2017 heeft de ASN Foundation de volgende giften ontvangen.
Giften
(in euro’s)
Bedrijven (ASN Bank)
Particulieren
Totaal

2017

2016

300.000
9.253
309.253

300.000
11.980
311.950

De baten uit fondsenwerving waren in 2017 € 3.247 lager dan begroot. Van de totale baten is in 2017 97% (2016: 97%)
besteed aan de doelstellingen. In 2017 (2016: nihil) zijn geen kosten verantwoord uit eigen fondswerving.

Besteed aan doelstellingen
Een overzicht van de uitgaven aan projecten en programma’s vindt u in bijlage 1.
Algemene kosten
(in euro’s)
Accountantskosten
Remuneratie bestuursleden
Totaal

2017

2016

7.000
2.250
9.250

6.000
2.265
8.265

De algemene kosten zijn in 2017 met € 985 toegenomen ten opzichte van 2016, en met € 250 ten opzichte van de
begroting. De toename van de algemene kosten is toe te schrijven aan de verhoging van de accountantskosten. Deze zijn
gestegen door de aangepaste tariefstelling.
ASN Bank verstrekt de administratieve, secretariële en facilitaire diensten om niet.
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Financiële baten en lasten
(in euro’s)
Bankkosten
Totaal
Den Haag, 18 mei 2018
Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
Joyce van der Est, voorzitter
Ton Bervoets, secretaris-penningmeester
Hansje van der Zwaan
Edith Kunath
Maudy Stiebing

2017

2016

46
46

54
54

Overige gegevens
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3 Overige gegevens

18

3 Overige gegevens

3.1

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting ASN Foundation

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting ASN Foundation te ’s-Gravenhage gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting ASN Foundation op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650.
De jaarrekening bestaat uit:
■ de balans per 31 december 2017;
■ de winst- en verliesrekening over 2017;
■ de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting ASN Foundation zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
■ het bestuursverslag;
■ de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
■ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
■ alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 650 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze
werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ-Richtlijn 650. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650.

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met
RJ-Richtlijn 650. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op
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basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen
en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis
van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
■ het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
■ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
■ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van
de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
■ het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
■ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
■ het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op
en de uitvoering van de controle. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren
werkzaamheden. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de onderdelen of de activiteiten. Op grond
hiervan hebben wij de onderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële
informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing.
Amsterdam, 18 mei 2018
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. A.B. Roeders RA

Bijlage 1 Giften ASN Foundation in 2017

Bijlage 1 Giften ASN Foundation in
2017
Stichting Bashati
Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië
Stichting Solidair met India
Stichting Time to Help Nederland
Stichting World Rainforest Movement /
Movimiento Mundial Bosques
Stichting Fairtrade Gouda
Stichting Wierde

Staaroperaties in Parbatipur, Bangladesh
Welzijns- en gezondheidsproject voor meevoudig gehandicapte kinderen in Roemenië
Aanleg van een waterput en opslaan van regenwater in het dorp Kovilmedu, Tamil Nadu,
India
Fase 2 en 3 van de verbouwing van een schoolgebouw in Mukono, Oeganda
Organisatie van een vergadering over grootschalige oliepalmplantages in DR Congo

‘Wereldreis cacao’, een project voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in Gouda
Inrichting van de binnentuin van het levensloopbestendige woon-zorgcomplex de Wierde
in Breda
Stichting Nacht van de Fooi
Nacht van de Fooi, editie 2017
Stichting Bij de Tijd
Project After the War
Joseph Wresinski Cultuur Stichting
Bouw van een sociaal-culturele ontmoetingsruimte in Zwolle
Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
Praktijkleertraject Fietsenmaken voor ongedocumenteerden in Amsterdam
Stichting Bangalore
Crècheproject in Bangalore, India
Stichting Leprazending Nederland
Vakopleidingen voor jongeren uit gezinnen waar lepra voorkomt of die zelf lepra hebben
Stichting Kolewa
Gezondheidsproject in geïsoleerde gebieden in Indonesië
Stichting Bijen en Wilgen
Bevorderen kruisbestuiving tussen wilgen en bijen
Stichting Wiesje
Schenking ter gelegenheid van het afscheid van Jeroen Jansen als directeur van ASN
Bank
Stichting De Mangoboom
Weeshuis in Burkina Faso
ASKV Steunpunt Vluchtelingen
Ondersteuning van uitgeprocedeerde asielzoekers op sociaal, materieel en juridsch
gebied
Stichting Stop Poverty
Project voor veilig water en sanitatie en voor inkomen in de regio Pulivendula, India
Stichting Europees Jeugdparlement Nederland Amsterdam 2018 - 18th National Selection Conference of EYP the Netherlands
Stichting Opvang Noach
Opvang van inheemse dieren
Stichting Vrienden van Wi Oso
Reparatie dak van plantenkas Stichting Wi Oso
Jongerencultuurfonds Amsterdam
Schenking ter gelegenheid van het afscheid van Ewoud Goudswaard als bestuurder van
de ASN Foundation
Knowledge for Children
Onderwijsproject voor de Lukoweschool in Oeganda
Stichting Leweza
Verzelfstandiging van de las- en metaalopleiding Reach Make It! Skills Academy in
Westkaap, Zuid-Afrika
Stichting Samay
Project voor onderwijs en armoedebestrijding Vide Verde in Bolivia
Stichting Support Yayeme
Biologische moestuin 2.0 in Yayeme, Senegal
Stichting Agri Next Level
Ukambani wateropvang en irrigatie in Oost-Kenia
Stichting Schone Kleren Campagne
Women Power Fashion, leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden
Stichting Actie Calcutta
Bouw van een hostel voor schoolkinderen in Chechali, India
Stichting TitanE
Capaciteitsversterking van kokosboeren op de Molukken, Indonesië
Stichting World Servants Nederland
Afronden van de bouw van een internaat voor kinderen met een beperking in Myanmar
Stichting Geefeenkoe.nl
Ontwikkelings- en gezondheidsproject in Kirgizië
Stichting HAPIN (Hulp Aan Papua's In Nood)
Project voor onderwijs en duurzame ontwikkeling in Papua en West-Papua, Indonesië
Stichting Constru Casa
verbeteren leefomstandigheden van families met een fysiek of mentaal gehandicapt kind
Stichting Biblionef Nederland
Leesbevorderingsproject in de Voltaregio, Ghana
Stichting Mirjam in Malawi
Uitbreiding school voor kinderen met leerproblemen en visuele beperkingen, Malawi
Stichting PUM (PUM Netherlands senior
Afvalverwerkingsproject om gezondheid en werkgelegenheid te bevorderen, Niamey,
experts)
Niger
Stichting Ray of Ligth
Water- en ontwikkelingsproject in Umuoha, Zuidoost-Nigeria
Stichting Interplast Holland
Gezondheidsproject, Burundi
Stichting Bokemei
Bouw voorzieningen voor Bokemei International School, Ghana

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.660
1.750
2.000
2.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.619
3.000
3.000
3.500
3.890
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
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Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse
Musea
Tess Unlimited
Stichting Heifer Nederland
Stichting Flor Ayuda
Stichting Oloonkolin Kenia
Stichting Vrienden Holten-Bedanda (De
Gevulde Waterkruik)
Stichting Wemos
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk
Stichting Oorkaan
Stichting Zeldzame Huisdierrassen
CooP-Africa (Cycling out of Poverty)
Stichting Rising Stars
Van Doorn Stichting
Stichting Dienstencentrum Gered
Gereedschap
Stichting Movies that Matter
Stichting Habitat for Humanity Nederland
Stichting Jalilhal
Totaal
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Cultuurmenu: basisschoolkinderen leren over culturele aanbod in eigen stad

5.000

Gezondheidsproject: behandeling van kinderen met schisis, Guatemala
Ontwikkelingsproject in Ethiopië
Bouw nieuwe leslokalen voor de technische School in Sacoj, Guatemala
Eerstelijns gezondheidscentrum in Oloonkolin, Kenia
Bouw van drinkwatertanks voor rijstboeren in Guinee-Bissau

5.000
7.500
7.500
7.500
7.500

Programma Eerlijke Medicijnen
Breed sociaal-maatschappelijke projecten van de Pauluskerk
Educatieproject ‘De concertzaal als klaslokaal’
Levend erfgoed op zijn plaats: project voor het behoud van zeldzame Nederlandse
huisdierrassen
Aanschaf fietsen voor gezondheidswerkers in Oeganda
Ontwikkeling zorgboerderij Kings and Queens in Offinso, Ghana
Onderwijsproject voor jongens en meisjes in Noukoula, Mali
Opleidingsproject voor jonge werkloze meisjes en vrouwen in Congo

9.300
10.000
10.000
10.000

Movies that Matter Festival 2017
Project Pamwezu: een thuis voor aidswezen en kwetsbare kinderen in Zambia
Bomenproject op het platteland in de deelstaat Maharashtra, India

10.000
10.000
10.500
14.329
15.000
15.000
15.000
300.048

Bijlage 2 Adresgegevens en personalia

Bijlage 2 Adresgegevens en
personalia
ASN Foundation
Bezuidenhoutseweg 153
2594 AG Den Haag
www.asnbank.nl/foundation
foundation@asnbank.nl
Personalia
Joyce van der Est
Sinds 2015 is Joyce van der Est directeur van ASN Bank, met als verantwoordelijkheidsgebied operationele zaken.
Daaronder vallen de ASN Klantenservice, de klant- en rekeningadministratie, ontwikkeling en services. Hiermee schept zij
de voorwaarden om klanten professioneel te bedienen. Zij heeft een jarenlange ervaring in het management van
operationele en ICT-processen in de bancaire dienstverlening. Zij startte in 1988 bij Robeco. Na bijna tien jaar zette zij haar
carrière voort bij Bank Labouchere, waar zij ook de klant- en IT-processen professionaliseerde.
Sinds 2003 geeft Joyce van der Est bij ASN Bank leiding aan de operationele zaken, vanaf 2011 als adjunct-directeur.
Daarbij focust zij op de continue ontwikkeling, professionalisering en innovatie van de interne organisatie, met een
hoogwaardige service en transparante producten als doel.
Edith Kunath
Sinds december 2015 bestuurslid van de ASN Foundation.
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Edith Kunath (1964) werkt sinds 1997 bij ASN Bank, waar zij begon op de afdeling Voorlichting. Zij bekleedt nu de functie
van teammanager op de afdeling ASN Klantenservice. In deze hoedanigheid onderhoudt zij intensieve, veelvuldige
contacten met klanten van de bank. Gezien haar functie is zij betrokken bij alle aspecten van ASN Bank, in het bijzonder
bij het werk van de ASN Foundation. Eerder werkte Edith Kunath als directiesecretaresse en had zij een eigen bedrijf
(drukkerij).
Maudy Stiebing
Sinds december 2015 bestuurslid van de ASN Foundation.
Maudy Stiebing (1969) is sinds mei 2012 senior medewerker reporting bij ASN Bank. Hiervoor werkte zij vele jaren bij
Siemens (in Nederland en Duitsland) in diverse financiële functies. Maudy Stiebing heeft een bachelorgraad in
bedrijfseconomie. Daarnaast heeft zij de postdoctorale opleiding Accountancy afgerond. Zij wil graag van dichtbij
kennismaken met het werk van de ASN Foundation en daar op directere wijze een bijdrage aan leveren.
Ton Bervoets
Sinds december 2016 lid van het bestuur van de ASN Foundation in de functie van secretaris/penningmeester
Ton Bervoets (1955) is sinds 1998 werkzaam als zelfstandig adviseur en interimmanager marketing, fondsenwerving en
communicatie. Hij werkt vooral in de not-for-profitsector. Eerder werkte hij, van 1986 tot 1995, bij ASN Bank; zijn laatste
functie was adjunct-directeur. Hij heeft in het verleden bestuursfuncties vervuld bij onder meer Stichting
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Volkspetitionnement Komitee Kruisraketten Nee, Fair Trade Original, Vereniging van Beleggers voor Duurzame
Ontwikkeling en Stichting ZAM-Net. Bij de laatste organisatie is hij nog betrokken als senior adviseur.
Sinds medio dit jaar zit hij in het bestuur van Stichting Creating Edges met als functie bestuurslid. Op dit moment is het
belangrijkste project van Stichting Creating Edges het project Bloei & Groei in Amsterdam.
Hansje van der Zwaan-Plagman
Sinds april 2017 bestuurslid van de ASN Foundation.
Hansje van der Zwaan-Plagman (1978) werkt als senior beleidsmedewerker IMVO bij de SER. Voorheen werkte zij in 2017
bij UNICEF Nederland als senior adviseur kinderrechten en bedrijven, van begin 2011 tot eind 2016 als senior adviseur
mensenrechten bij ASN Bank en in diverse functies van 2004 tot en met eind 2010 bij de NGO Aim for human rights.
Centraal in haar werkzaamheden staan mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij studeerde
rechten aan de Universiteit Maastricht en specialiseerde zich verder in de mensenrechten tijdens het postdoctorale
European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation (E.MA).
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Bijlage 2 Adresgegevens en personalia

Over de foto's
De foto’s in dit jaarverslag zijn van BOREALIS. Jeroen Toirkens & Jelle Brandt Corstius geven de volgende toelichting.
"Wat is het toch met het bos? Zodra je een stap tussen de bomen zet, verandert er iets. De lucht wordt anders, de
geluiden klinken anders. Het bos is een plek waar je je veilig kan voelen, omringd door hoge bomen, het rustgevende
geruis van de bladeren, de koelte op een hete zomermiddag. Maar een bos is ook een plek die mysterieus kan zijn,
angstaanjagend zelfs. Kinderen liggen wakker na het horen over donkere bossen waar bandieten zich verschuilen. Sinds
onze voorvaderen uit de bomen klommen en de savanne in trokken is de mensheid gefascineerd door het bos.
Niet alleen in het tropisch regenwoud staan bomen. Dertig procent van alle bomen staat in de boreale zone, een cirkel
van voornamelijk naaldbomen die zich uitstrekt over Europa, Azië en Noord-Amerika. Het boreale woud vormt het
grootste ecosysteem van onze planeet. Deze Boreale-bossen, ook wel taiga genoemd, zetten op grote schaal
koolstofdioxide om in zuurstof. Een gemiddelde boom produceert in honderd jaar genoeg zuurstof om een persoon
twintig jaar van te laten ademen. En toch is minder dan twaalf procent van deze bossen beschermd gebied.
Fotograaf Jeroen Toirkens en journalist Jelle Brandt Corstius bezoeken voor Borealis die bossen en gaan op zoek naar de
verhalen van de mensen die er leven. Wie wonen hier? Hoe wonen ze? En hoe verhouden de inwoners zich tot het woud?
Daarbij richten zij zich op de boreale zone van het Noordelijk Halfrond, een cirkel van voornamelijk naaldbomen die zich
uitstrekt over Europa, Azië en Noord-Amerika. In Noorwegen troffen zij een eenzame houtzager in de middernachtzon. In
Japan spraken zij wetenschappers die onderzoek doen naar de Boreale bossen in een veranderende wereld. In Schotland
is de natuur de afgelopen paar honderd jaar veranderd van een bosrijk land naar kale vlakten.
Jelle Brandt Corstius en Jeroen Toirkens werkten al eerder samen aan het project NomadsLife waarin zij op zoek gingen
naar de laatst levende nomaden op het noordelijk halfrond. Uit deze samenwerking verscheen het prijswinnende boek
Nomad en diverse gezamenlijke reportages voor dagblad Trouw en Amnesty International. De samenwerking van Toirkens
en Brandt Corstius kenmerkt zich door een zoektocht naar verdieping binnen de gekozen onderwerpen. Intensieve
langdurige projecten waarin het onderwerp vanuit zoveel mogelijk kanten belicht wordt. Met een open blik zoeken zij de
menselijke kant achter de verhalen die ze maken."
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