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Teken mee tegen kinderarbeid
‘Arme gezinnen hebben nu eenmaal de hulp van hun kinderen nodig, anders komen ze geld tekort.’
‘Als de armoede verdwijnt, verdwijnt ook de kinderarbeid.’
‘Het kan geen kwaad kinderen al op jonge leeftijd te laten werken. Dan leren ze een vak.’
Dit zijn enkele populaire argumenten in de discussie over kinderarbeid. Ze pleiten ervoor kinderarbeid te laten
bestaan. Het zijn verhullende argumenten, die worden gebruikt door mensen die er belang bij hebben dat kinder
arbeid blijft bestaan. Zoals fabrikanten, koppelbazen en handelaren die weigeren volwassenen een goed loon te
betalen. Zo houden ze hun producten goedkoop door vals concurrentievoordeel.
Overheden kunnen kinderarbeid verbieden, regels invoeren voor minimumlonen en dat controleren. Maar in landen
waar kinderarbeid veel voorkomt, gebeurt dat niet omdat de rechtsstaat slecht functioneert, vanwege corruptie of
andere prioriteiten. Een land dat zijn kinderen niet naar school stuurt, blijft arm. De vicieuze cirkel van ongeletterde
kinderen en volwassenen die zich tegen wil en dank laten uitbuiten, blijft in stand. Daarom is het van belang dat er
mensen en organisaties zijn die nee zeggen tegen kinderarbeid.
In dit verslag ziet u geen trieste foto’s van kinderarbeid zelf. Wel ziet u oplossingen: tweedekansonderwijs in Venezuela
voor ex-kinderarbeiders en een particulier initiatief in de Filipijnse hoofdstad Manila. Daar leert de Koreaanse Koa
Namsik Kim kinderen voor wie geen onderwijsfaciliteiten zijn, op straat lezen. Ze doet dat ‘zomaar’, omdat ze het
belangrijk vindt.
Dit zijn geen projecten die de ASN Foundation steunt. Maar de ASN Foundation en de ASN Bank steunen wel andere
initiatieven en organisaties die zich inzetten voor de strijd tegen kinderarbeid. Ook de uitzettingen van de ASN Bank
en de ASN Beleggingsfondsen weerspiegelen dit uitgangspunt. Als de gelegenheid zich voordoet, komt de ASN Bank
zelf in actie. Zo wijst zij de chocolade- en hazelnootindustrie – waar veel kinderarbeid voorkomt – op haar verant
woordelijkheid door de handtekeningenactie Teken tegen Kinderarbeid te ondersteunen.
Tekent u mee via www.kinderarbeid.nl? Meer dan 21.000 mensen zijn u voorgegaan. U ontvangt als dank het e-book
van Een wereld voor kinderen - Opgroeien zonder kinderarbeid van Peter de Ruiter. Deze tekst en de foto’s in dit verslag
zijn van zijn hand.
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1.1 Ontstaan en doel van de ASN Foundation
Sinds haar oprichting zet de ASN Bank de middelen die klanten 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 de ASN Bank, in 1985, werd hiervoor een
Jubileumfonds opgericht. Dit fonds doneerde op ad-hoc-basis de giften door de ASN Bank. Om het giftenbeleid van de
ASN Bank te formaliseren en effectiever te maken, richtte de bank op 9 december 2004 de Stichting 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 van de ASN Bank
De ASN Bank is een onderneming die de duurzaamheid van de samenleving wil bevorderen. Zij laat zich in haar eco
nomische 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.

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
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Het voor donaties beschikbare vermogen van de stichting wordt verkregen uit jaarlijkse bijdragen van de ASN Bank
en uit donaties en schenkingen van relaties en klanten. Ook medewerkers van de ASN Bank voelen zich betrokken en
doneren soms aan de stichting. De ASN Foundation kan jaarlijks een bedrag van circa € 300.000 besteden.

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 inkomsten
belasting, 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.
In het jaarverslag over 2014 gaven wij aan dat wij deze vereenvoudiging onder de aandacht van klanten en andere
belangstellenden zouden brengen. In 2015 hebben wij informatie hierover opgenomen op de website van de
ASN Foundation (asnbank.nl/foundation). Ook hebben we de mogelijkheden om te schenken toegelicht in een
artikel van twee pagina’s over de ASN Foundation in het decembernummer van ons klantenmagazine Ideaal.
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1.5 Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de algemeen directeur van de ASN Bank, Ewoud Goudswaard (voorzitter),
secretaris-penningmeester Michel Negenman en bestuurslid Robert Rubinstein. Ambtelijk secretaris van de stichting
is de directiesecretaris van de ASN Bank, Radj Jhinkoe. Hij beoordeelt samen met het bestuur de aanvragen die bij
de ASN Foundation binnenkomen.
Werkwijze bestuur
Het bestuur bestaat uit een door het bestuur zelf vast te stellen oneven aantal leden en zal bestaan uit ten minste drie
leden. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn.
De Algemeen Directeur van de ASN Bank N.V. zal te allen tijde een lid van het bestuur zijn alsmede voorzitter van het
bestuur.
Een bestuurder, uitgezonderd de voorzitter, heeft zitting voor de tijd van ten hoogste vier jaren. De bestuurders treden
af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aldus afgetreden bestuurders zijn onmiddellijk herbenoembaar,
doch worden voor ten hoogste twee maal herbenoemd. Een bestuurder, die in een tussentijds ontstane vacature is
benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene, wiens plaats hij vervult.
Vacature in het bestuur
In het bestuur participeren twee medewerkers van de ASN Bank als ‘toegevoegd bestuurder’. Zij worden aangemerkt
als ‘toegevoegde bestuurder’ omdat de statuten van de ASN Foundation niet toelaten dat medewerkers van de
ASN Bank benoemd worden tot volwaardig bestuurslid. Zij denken en praten wel mee over de giften die worden gedaan.
Het bestuur weegt hun mening mee bij het stemmen. In 2015 heeft de directie ASN Bank twee nieuwe medewerkers
leden benoemd. Als een van deze twee medewerkers onverhoopt de bank verlaat, blijven de medewerkers toch
vertegenwoordigd in het bestuur. Met het oog op de diversiteit breidde het zittende bestuur het bestuur uit met
twee vrouwelijke medewerkers van ASN Bank. Edith Kunath en Maudy Stiebing traden op 10 december 2015 toe
tot het bestuur.
Eind 2016 treden de leden Negenman en Rubinstein terug. Het bestuur streeft bij de invulling van deze vacatures
naar voldoende diversiteit in het bestuur, rekening houdend met de huidige samenstelling.
Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2015 twee maal vergaderd. Daarnaast bezocht het bestuur één van de projecten, te weten
Terre des Hommes. Hieronder een verslag van dit projectbezoek.
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Projectbezoek aan Terre des Hommes
Op 28 augustus 2015 bracht het bestuur een bezoek aan Terre des Hommes. De bestuursleden werden ontvangen
door Florian Andriessen (fondsenwerving), Liesbeth Zonneveld (hoofd programma’s) en Sander Hanenberg (hoofd
marketing & communicatie). Zij lichtten de ontstaansgeschiedenis van Terre des Hommes toe, alsmede de missie,
visie en werkwijze. De geschiedenis begon bij Antoine de Saint-Exupéry, een Franse schrijver en piloot in de Tweede
Wereldoorlog, die ook boven Afrika vloog. Vastberaden door alles wat hij in de oorlog gezien en ervaren had,
schreef hij Terre des Hommes. In dit boek riep hij ‘de mensen der aarde’ op hun verantwoordelijkheid te nemen en
solidair te zijn. Saint-Exupéry benadrukte dat er geen ‘derde wereld’ is: er is maar één wereld, waar iedereen voor
verantwoordelijk is.
In de geest van Saint-Exupéry richtte de Zwitser Edmond Kaiser de hulporganisatie Terre des Hommes op. Het gedachte
goed van Saint-Exupéry zit verweven in de dagelijkse strijd tegen kinderuitbuiting en is het fundament van de iden
titeit van de organisatie: Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitings
situaties en zorgt ervoor dat zij zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Terre de Hommes werkt aan een
wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen.
Terre des Hommes heeft 32 medewerkers in Den Haag en 64 lokale collega’s in de vier regio’s waar het actief is. Daar
naast krijgt de organisatie steun van ongeveer 1.800 vrijwilligers in Nederland, die helpen om het werk mogelijk te maken.
Terre des Hommes heeft veertig winkels in Nederland, die worden gerund door vrijwilligers. In deze winkels kunnen men
sen tweedehands artikelen van goede kwaliteit kopen en brengen. De opbrengsten komen ten bate van Terre des Hommes.
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De projecten van Terre des Hommes zijn verspreid over vier regio’s: Azië, Oost-Afrika, Zuid-Amerika en Europa. Terre
des Hommes werkt altijd samen met lokale programmapartners. Deze partners weten precies wat er in een land
speelt, begrijpen de cultuur en weten hoe ze kinderen het beste kunnen bereiken en helpen.
De ASN Foundation steunt Terre des Hommes sinds 2012 bij projecten op het gebied van vakopleidingen en beroeps
onderwijs voor jongeren in Cambodja, Bangladesh, Indonesië, India en Mali. In 2015 heeft de ASN Foundation een
bijdrage toegekend voor een project dat beroepsopleidingen verzorgt voor jongeren in Vietnam.

1.6 Projecten in 2015
De ASN Foundation ontvangt zowel verzoeken voor kleine projecten als verzoeken voor grote projecten. In 2015 on
dersteunde de ASN Foundation 76 projecten voor een totaalbedrag van € 315.933. In bijlage 1 vindt u een overzicht
van alle projecten die de stichting in 2015 heeft gesteund, gerangschikt op de omvang van de donatie.
Uitsplitsing per aandachtsgebied van de giften in 2015
Duurzame economische ontwikkeling

€

0

Conservatie van ecosystemen en biodiversiteit

€

35.500

Ontwikkelingssamenwerking

€

127.200

Mensenrechten

€

36.160

Vrede en ontwapening

€

0

Stimulering van culturele ontwikkeling

€

17.500

Zorg en welzijn

€

94.573

Duurzame energie

€

5.000

Totaal

€

315.933

Vooraf wordt geen begroting per aandachtsgebied gemaakt. De verdeling over de verschillende aandachtsgebieden hangt af van de ontvangen aanvragen.
Binnen de aandachtsgebieden waaraan in 2015 niet is geschonken, zijn geen geschikte aanvragen binnengekomen.

Lopende toezeggingen tot herhaalde ondersteuning
Het bestuur heeft in 2015 geen nieuwe besluiten tot herhaalde ondersteuning toegekend.
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De giften die de ASN Foundation de komende jaren uitbetaalt vanuit toezeggingen in de afgelopen jaren, komen ten
laste van het resultaat in het jaar van uitbetaling.
13 projecten uitgelicht
Om een beeld te geven van de diversiteit van de projecten die de ASN Foundation ondersteunt, volgt hierna een
beschrijving van dertien projecten. Bij elk project is vermeld bij welk aandachtsgebied van de ASN Foundation het
project het meest aansluit.
Project
Capaciteitsversterking van nootmuskaatboeren op de Molukken
Organisatie
Stichting TitanE
Thema
Ontwikkelingssamenwerking
Vanaf 1969 houdt TitanE zich bezig met non-profit activiteiten, met als doel een bijdrage te leveren aan de armoede
bestrijding op de Molukken. Daarbij hanteert het de Millenniumdoelstellingen als richtsnoer. In 2010 startte TitanE
het ‘Palaplan’ (nootmuskaatplan), dat bedrijfsmatige activiteiten koppelt aan activiteiten met een non-profitbasis.
De bedrijfsmatige opzet draait erom dat Palaplan ‘sociaal ondernemerschap’ realiseert op de Molukken. Daarbij kunnen
de bewoners op duurzame wijze hun inkomen genereren en werkgelegenheid scheppen.
TitanE richt zich op de meest kwetsbare groepen op de Molukken. De organisatie versterkt de capaciteiten van deze
mensen met opleidingsprogramma’s:
• op het gebied van duurzame landbouw;
• voor de certificering van nootmuskaatboeren op basis van de Global Organic-standaard voor de duurzaamheid;
• op het gebied van empowerment om de zelfredzaamheid van de boeren te bevorderen.
Dit project vormt de basis om eerlijke handel in nootmuskaat te ontwikkelen, een belangrijk landbouwproduct van
de Molukken. Tweehonderd nootmuskaat- en kruidnagelboeren hebben zich hiertoe in coöperatieverband verenigd.
Zij willen ongeveer 35.000 bomen aanplanten. Dit project moet uiteindelijk leiden tot verbetering van hun inkomsten.
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Project
Inkomen voor 28 jongeren met een mentale handicap
Organisatie
Stichting Liliane Fonds
Thema
Ontwikkelingssamenwerking
Het Liliane Fonds verzocht namens partnerorganisatie Arche Nongr’massem om een bijdrage voor de uitbreiding van
een moestuin en varkenshouderij in Ouagadougou (Burkina Faso). Bij dit zelfvoorzienende project werken 28 jongeren
met een mentale handicap. Het doel is dat de jongeren sociale vaardigheden verwerven en activiteiten leren waarmee
ze een inkomen kunnen verwerven. Ook acceptatie en integratie in de samenleving zijn een doel.
De jongeren werken in een moestuin en een varkenshouderij. Met de middelen die nu beschikbaar zijn, kunnen zij echter
niet de hele gemeenschap van 85 personen van voedsel voorzien. Daarnaast zou het goed zijn als er een overschot
aan producten was dat de jongeren kunnen verkopen op de markt, zodat Nongr’massem een eigen inkomen heeft.
De moestuin en varkenshouderij liggen aan de rand van het stuwmeer van Ouagadougou en zijn daarom geschikt
voor tuinieren. Het project voorziet in de aanschaf van varkens en de bouw van varkensstallen, (bij)scholing van
docenten in nieuwe technieken in de varkenshouderij en tuinderij, de aankoop van landbouwwerktuigen en werk
kleding, en vernieuwing van wateraanvoer en technische installaties.
Project
Wooninitiatief Parzival, geef ons een dak boven ons hoofd
Organisatie
Stichting De Vijf Ridders
Thema
Zorg en welzijn
Wooninitiatief Parzival wil (jong)volwassenen met een ernstige verstandelijke en lichamelijke beperking een zinvol,
gelukkig leven bieden in een kleinschalige woon-werkomgeving. Uitgangspunt is dat mensen die zo kwetsbaar zijn,
het beste tot hun recht komen in een omgeving waar natuur, menselijke kracht en spirituele impuls hun een langdurig
thuis biedt, en waar de bewoners worden benaderd vanuit gelijkwaardigheid en respect, als mensen met iets extra’s
in plaats van met een beperking.
Het aanbod van de overheid in grootschalige instellingen en instituten laat nogal eens te wensen over en omvat geen
24 uur per dag persoonlijke zorg. Daarom regelt Stichting De Vijf Ridders de zorg en ondersteuning van deze jongeren
zelf. De stichting wil mensen met een beperking een zo volwaardig mogelijke plaats in de samenleving bieden.
De basisprincipes van de stichting zijn: zinvol en gelukkig leven, nuttig werk, respect en continue ontwikkeling.
De ASN Foundation draagt bij de bouw van een woonvoorziening voor negen jongvolwassenen tussen 19 en 23 jaar
met een meervoudige handicap.
Project
Programma over de beeldvorming rond mensen met een beperking
Organisatie
Stichting ZieZO
Thema
Zorg en welzijn
Met het project Heroes, Victims & Villains wil Stichting ZieZo de verbeelding van mensen met een beperking bijstellen
en daarmee hun emancipatie en participatie versterken. ZieZo vindt de geringe, vertekende zichtbaarheid van mensen
met een beperking maatschappelijk onaanvaardbaar. Zij vindt dat van mensen met een beperking te weinig realistische
rolmodellen voorhanden zijn en een vals wereldbeeld in stand blijft. Als de samenleving gelijke kansen wil bieden aan
iedereen, is het hoog tijd dit aan de orde te stellen. Media spelen daarin een cruciale rol: zij bieden identificatie
mogelijkheid, kennismaking en erkenning en zijn een spiegel van de samenleving.
Het programma bestaat uit drie fasen. De eerste was de ontwikkeling van het plan met ‘het veld’. In fase twee (2016)
vindt verdieping van het thema plaats. Dit gebeurt allereerst door jongeren te betrekken, opleidingen te stimuleren
en thema’s als ‘inclusiviteit’ en ‘diversiteit & beeldvorming’ in het onderwijs te integreren. Ook worden aanbevelingen
voor de media geformuleerd. In de laatste fase (2017) zullen manifestaties voor het grote publiek plaatsvinden in
verschillende steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen. In deze fase zoekt het programma ook de
aandacht van de landelijke pers en tv.
De titel van het programma, Heroes, Victims & Villains, verwijst naar de drie rollen die mensen met een beperking
toebedeeld krijgen in films: die van helden, slachtoffers en schurken.
Project
Meisjes veilig naar school in Mozambique
Organisatie
Action Aid
Thema
Ontwikkelingssamenwerking
Meisjes en vrouwen in Mozambique worden van jongs af aan ongelijk behandeld. Uit geldgebrek worden meisjes
minder vaak naar school gestuurd dan hun broers. Ze krijgen er bovendien vaak te maken met geweld: 29% van de
meisjes is op school wel eens geconfronteerd met een vorm van geweld, van ongewenste intimiteiten tot verkrachting.
Dat is kwalijk, want (angst voor) geweld blijkt een van de belangrijkste redenen te zijn om niet naar school te gaan of
school vroegtijdig te verlaten.
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De ASN Foundation helpt ActionAid om geweld op scholen in Mozambique terug te dringen en meisjes te stimuleren
op school te blijven. Het project vindt plaats in en rond tien scholen in Pebane, Zambézia, de armste provincie van
Mozambique. ActionAid zet in op beter lesmateriaal, een kindertelefoon waar geweld anoniem kan worden gemeld,
en cursussen over kinderbescherming voor leraren en schoolbesturen. Daarnaast geeft ActionAid cursussen aan ouders
en helpt gezinnen om meer te verdienen, zodat ze geld hebben om hun dochters naar school te laten gaan.
Het project is volledig lokaal ingebed: de bewoners van Pebane waren de initiatiefnemers en alle belanghebbenden
werken eraan om van het project een blijvend succes maken.
Project
Bescherming zeeschildpadden in Suriname
Organisatie
Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname
Thema
Conservatie van ecosystemen en biodiversiteit
Jarenlang werden in de Matapica Wetlands in Suriname schildpaddeneieren op grote schaal van het strand geroofd
voor de commerciële visserij en consumptie. Daarom startten Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname
(d’ONS) en de afdeling Natuurbeheer van ’s Lands Bos Beheer (LBB) Suriname in maart 2015 een pilotproject met de
inzet van vrijwilligers om de zeeschildpadden van dit kwetsbare gebied te beschermen.
Er is nu beter toezicht. Maar het is noodzakelijk dat er de komende jaren permanent personeel aanwezig is. Daarom
is de opzet van een digitaal vrijwilligerscentrum voor de komende vijf jaar onontbeerlijk. Bovendien is het nodig de
lokale gemeenschap duidelijk te maken dat de roof en consumptie van eieren niet lonen. Dat gebeurt via een campagne
in samenwerking met de Johanna Margarita Basisschool. Er wordt een duurzame leerlijn ontwikkeld die primair gericht
is op behoud van de zeeschildpadden. Het streven is ook om twee uitkijktorens aan te schaffen voor de legstranden
Galibi en Braamspunt.
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Project
Duurzame landbouw in de Sahel
Organisatie
Stichting Aman-Iman (water is leven)
Thema
Ontwikkelingssamenwerking
Stichting Aman-Iman heeft al drie projecten uitgevoerd in de regio Inadougoum te Niger. In 2015 steunde de
ASN Foundation een vierde project voor duurzame landbouw in de Sahel. De overheid van Niger en studenten van
de Worldschool in Nederland hebben hiervoor veel voorbereidend onderzoek gedaan. Het beleid van de overheid
van Niger is gelukkig gericht op duurzaam waterbehoud en landbouwontwikkeling in steeds meer regio’s. Het aantal
aansluitingen op het fossiele waterbassin neemt toe, ook in Inadougoum. Daarnaast worden er voorzieningen getroffen
om regenwater op te vangen en deskundig te bewaren. Daardoor heeft de landbouw er meer aan. Ook kunnen boeren
gemeenschappen in aanmerking komen voor een tractor en cursussen over waterbehoud en landbouwontwikkeling.
Het project heeft de volgende doelstellingen:
• voldoende irrigatiewater in Inadougoum om het hele jaar landbouw te kunnen bedrijven;
• betere en frequentere oogsten, in eerste instantie in de dorpstuin en daarna op meer plekken in het dorp en in
omliggende dorpen;
• meer diversiteit van gewassen (zoals mais, graan, groenten, aardappel, pompoen, tomaten en fruitbomen),
waardoor minder mensen ziek worden als gevolg van eenzijdige voeding;
• vruchtbaardere grond door meer diversiteit van gewassen;
• minder honger;
• een afname van de veesterfte door gebrek aan veevoeding;
• economische ontwikkeling.
Project	Een bijzondere vispassage
Organisatie
Stichting Fishflowform
Thema
Conservatie van ecosystemen en biodiversiteit
In Europa zijn vissen de afgelopen decennia in problemen gekomen door de aanleg van stuwen en andere obstakels.
Ze kunnen daardoor niet vanuit zee het binnenwater op komen om te paren. Inmiddels zijn overheden druk bezig
rivieren en beken begaanbaar te maken door middel van vispassages. Stichting Fishflowform wil daaraan op een
bijzondere manier een bijdrage leveren. Stichting Fishflowform gaat uit van een flowform, een schaalvormig bassin
waarin water stroomt in de vorm van een lemniscaat. Die ritmische stroom verbetert de waterkwaliteit. Stichting
Fishflowform wil een vispassage maken met de stroming van een flowform. Het Waterschap De Dommel gaat een
passage met fishflowforms aanleggen in de beek de Buulder Aa. Deze passage moet begin 2016 gereed zijn.
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Project
Begeleiden van jonge vrouwen die het alleen even niet redden.
Organisatie
Stichting Hadassa Hoeve
Thema
Zorg en welzijn
Stichting Hadassa Hoeve helpt jonge vrouwen met een negatief zelfbeeld die niet weten hoe het verder moet. Hun
negatieve zelfbeeld kan door heel verschillende omstandigheden zijn veroorzaakt, zoals een eetstoornis, verslaafde
ouders of een nare ervaring. Niet iedereen krijgt in zo’n situatie een indicatie voor interne zorg, zeker niet sinds de
recente bezuinigingen. De Hadassa Hoeve heeft acht kamers voor zulke vrouwen tussen 16 en 23 jaar, waar ze een
half tot tweeënhalf jaar kunnen wonen. Het gezin van de directeur woont voor in de boerderij, de vrouwen aan de
achterkant. Doordat zij elkaar vaak zien, kan er wederzijds vertrouwen ontstaan. Vijf hulpverleners zijn in dienst om
de vrouwen te helpen zelfstandig te worden. Met een bijdrage van de ASN Foundation zet de Hadassa Hoeve een
bed & breakfast en een vergaderruimte op. De vrouwen doen hiermee werkervaring op en verdienen hun eigen zorg.
Project	Opvang, hulpverlening en levenskracht
Organisatie
Pauluskerk Rotterdam
Thema
Zorg en welzijn
De Pauluskerk in Rotterdam geeft mensen onderdak, een slaapplek, eten en een gesprek. De organisatie is er voor
iedereen die in de problemen is gekomen, door welke omstandigheden dan ook. De Pauluskerk biedt barmhartigheid
aan onder anderen daklozen, mensen met psychische problemen, alleenstaande moeders en mensen zonder verblijfs
papieren. De organisatie wil deze mensen leren uit hun benarde positie te komen en weer zelfstandig te worden.
Maar zij zet zich ook in voor gerechtigheid: bed, bad, brood en begeleiding voor wie dat nodig heeft.
De Pauluskerk vangt 1500 tot 1750 mensen per week op, dag en nacht, en verwijst zo nodig door naar andere
hulpgevende instanties. Voor koffie, thee en maaltijden vraagt de kerk een kleine bijdrage. Die is symbolisch,
maar geeft aan dat mensen uiteindelijk zelf verantwoordelijk blijven voor hun leven.
Project
Een beter bestaan voor Tibetaanse vluchtelingen in India
Organisatie
Stichting Tibet-Fonds ‘Dolma’
Thema
Ontwikkelingssamenwerking
Stichting Tibet-Fonds ‘Dolma’ zet zich in voor Tibetaanse vluchtelingen in India. Zij steunt een project voor biologische
landbouw in het dorp Mundgod, in de deelstaat Karnataka (Zuid-India). Daar begonnen Tibetaanse vluchtelingen on
geveer tien jaar geleden hun landbouwmethodes te verduurzamen. De aanleiding was dat het gebruik van kunstmest
de grond verschraalde, waardoor ze de helft van hun inkomsten uit de landbouw moesten uitgeven aan kunstmest.
Sinds 2010 heeft de ASN Foundation diverse deelprojecten gesteund. Vooral op het gebied van tuinbouw zijn er grote
vorderingen gemaakt. In 2015 heeft het Ratoklooster een groot stuk braakliggend land beplant met mangoboompjes,
cashewboompjes en andere inheemse fruitgewassen. Vijf bejaarde Tibetaanse boeren hebben hun afgelegen land
aan het klooster gegeven. Omdat het terrein relatief hoog ligt en er dus weinig water van de moessonregens op blijft
staan, was het nodig om een irrigatiesysteem aan te leggen. Dat is gebeurd met een donatie van de ASN Foundation.
Over een jaar of vier kunnen de eerste mango’s worden geplukt. Boeren die eerder zijn gestart, hebben al twee jaar
een goede oogst gehad. De bomen zorgen voor stabielere inkomsten dan zaaigoed.
Project
Bescherm de kust
Organisatie
Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
Thema
Conservatie van ecosystemen en biodiversiteit
Samen met Natuurmonumenten en De Zeeuwse Milieufederatie wil Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH)
het kustgebied van de zuidwestelijke delta van Nederland beschermen. De unieke, ongerepte kust dreigt hier te ver
dwijnen door een wildgroei aan bouwinitiatieven voor duizenden nieuwe vakantiewoningen, duinlodges en apparte
menten. De natuur- en milieuorganisaties roepen overheden op om een deltabrede visie te ontwikkelen in plaats van
dat iedere gemeente afzonderlijk besluit over individuele bouwplannen. Totdat zo’n visie er is, moet er pas op de
plaats gemaakt worden met alle bouwplannen in de zone van zee, strand en duin.
De organisaties hebben de publiekscampagne ‘Bescherm de kust’ opgezet. Zij roepen betrokken mensen op om zich
aan te melden als ‘Baywatcher’. Zo moedigen zij de provincies, gemeenten en projectontwikkelaars aan om de kust
beter te beschermen. Ook zoeken zij samenwerking met andere belanghebbenden, zoals de recreatiesector.
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Project
Een hotelschool in Bhutan
Organisatie
Stichting Learning Exchange
Thema
Ontwikkelingssamenwerking
Het toerisme in Bhutan groeit sterk. Als gevolg hiervan zijn er veel hotels gebouwd. Ook neemt de vraag naar kwaliteits
hotels sterk toe. Daarom heeft Stichting Learning Exchange de eerste hotelschool in Bhutan opgericht: het Bongde
Institute of Hospitality and Tourism. Bhutan kampt met een grote werkloosheid, ook onder jongeren. Deze school
stelt kansarme jongeren in de gelegenheid een gedegen opleiding te volgen. Hun kansen om een baan te vinden in
de toeristensector nemen daardoor toe. Met een baan kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Bovendien
dragen ze bij aan de duurzame ontwikkeling van hun land, zowel sociaal-maatschappelijk als ecologisch. In maart
2015 begonnen 22 meisjes en 8 jongens aan de opleiding. Zij hebben ondertussen een stageplaats gekregen in
vijfsterrenhotels in Bhutan en India. Dat illustreert de hoge kwaliteit van de school.

1.8 Toekomst ASN Foundation
De inkomsten van de ASN Foundation bestaan vrijwel volledig uit de donatie van de ASN Bank. De directie van de
ASN Bank besluit jaarlijks tot deze donatie. Voor 2016 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. Deze dienen te vallen in de volgende categorieën:
• duurzame economische ontwikkeling,
• conservatie van ecosystemen en biodiversiteit,
• ontwikkelingssamenwerking,
• mensenrechten,
• vrede en ontwapening,
• stimulering van culturele ontwikkeling,
• zorg en welzijn,
• duurzame energie.
Het streven is dat het totaal van de giften die de ASN Foundation doet, gelijk is aan het totaal van de donaties die zij
ontvangt. De meeste giften zijn eenmalig. Voor 2016 is er in totaal € 35.500 aan giften toegezegd in het kader van een
meerjarige verbintenis. Als er in enig jaar een overschot ontstaat, wordt dit toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Den Haag, 15 april 2016
14

Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
Ewoud Goudswaard, voorzitter
Michel Negenman, secretaris-penningmeester
Robert Rubinstein, lid
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2.1 Balans
In euro’s

31-12-2015

31-12-2014

Activa
Vorderingen en overlopende activa

2.500

2

Liquide middelen

2.230

128.101

Totaal

4.730

128.103

Passiva
Bestemmingsreserves

1.100

11.433

Kortlopende schulden

3.630

116.670

Totaal

4.730

128.103

Werkelijk 2015

Begroot 2015

Werkelijk 2014

312.800

300.000

310.136

1

25

2

312.801

300.025

310.138

315.933

300.000

295.571

7.201

25

3.987

Som der lasten

323.134

300.025

299.558

Saldo van baten en lasten

- 10.333

-

10.580

2.2 Staat van baten en lasten
In euro’s
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten
Som der baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Algemene kosten
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2.3 Bestemming saldo 2015
Saldo bestemmingsreserve per 31 december 2014 € 11.433
Onttrekking bestemmingsreserve 2015
€	-10.333
Totale bestemmingsreserve per 31 december 2015 €
1.100

2 Jaarrekening 2015

2.4 Toelichting algemeen

2.5 Toelichting op de balans

Algemeen

Liquide middelen

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

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

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 con
tinuïteitsveronderstelling.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. Stichting ASN Foundation
maakt geen gebruik van complexe of afgeleide financiële
instrumenten.

Financiële risico’s
Renterisico
Het renterisico is voor de ASN Foundation verwaar
loosbaar 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 uitstaande geldmiddelen bij de SNS Bank.
Valutarisico
Alle bedragen luiden in euro’s. Er is daardoor geen
sprake van valutarisico.
Liquiditeitsrisico
Het grootste deel van de inkomsten van de ASN Foun
dation betreft de jaarlijkse gift van de ASN Bank die in
12 maandelijkse gelijke termijnen van € 25.000 wordt
ontvangen. De giften van de stichting worden afgestemd
op basis van deze inkomsten, als gevolg waarvan het
liquiditeitsrisico is afgedekt.
Bezoldigingen
De ASN Foundation heeft geen personen in loondienst.
De bestuursleden die in dienst zijn van ASN Bank N.V.
werken onbezoldigd. De overige bestuursleden ont
vangen een remuneratie. ASN Bank N.V. stelt de ad
ministratieve en secretariële ondersteuning om niet
ter beschikking.

Vorderingen en overlopende activa
Abusievelijk was één van de giften dubbel overgemaakt
voor € 2.500 Per eind 2015 ontstond hierdoor een vorde
ring. Inmiddels is dit bedrag op 4 januari 2016 ontvangen.

Bestemmingsreserves
Ultimo 2015 had de stichting een nadelig saldo van
€ 10.333. Dit bedrag is onttrokken aan de bestem
mingsreserve. Het batig saldo van de bestemmingsre
serve per eind 2015 werd daardoor € 1.100.

Kortlopende schulden
Ultimo 2014 bestonden de kortlopende schulden uit:
Te betalen accountantskosten		
€
3.630
• De kortlopende schulden waren ultimo 2015
beduidend lager dan per ultimo 2014(€ 114.670).
• Per ultimo 2014 moest de betaling van een aantal
giften nog worden geëffectueerd. In 2015 zijn alle
toegezegde giften ook daadwerkelijk in dat jaar
uitbetaald.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Per eind 2015 had de ASN Foundation de verplichting
om aan de volgende instellingen jaarlijkse giften te
verstrekken (nominale waarde):
Bedrag in
euro’s

Organisatie

Jaar

Stichting Vredeswetenschappen:
scriptieprijs

2016

2.000

Stichting Vredeswetenschappen:
bachelorprijs

2016

1.000

Movies that Matter

2016

15.000

Stichting Heifer Nederland

2016

7.500

Stichting Heifer Nederland

2017

7.500

Stichting Leerorkest

2016

10.000

Op deze verplichtingen rusten ontbindende
voorwaarden. De instelling ontvangt de gift onder
voorwaarde dat de prestatie waarvoor de gift is be
doeld, plaatsvindt in het jaar waarop de toezegging
betrekking heeft.
De directie van de ASN Bank heeft voor 2016 opnieuw
de toezegging gedaan voor een bijdrage aan de Stichting
van € 300.000. Alhoewel de liquide middelen van de
Stichting ultimo 2015 ontoereikend zijn om de toe
gezegde giften te kunnen voldoen, zorgt de hiervoor
genoemde toezegging ervoor dat er in 2016 voldoende
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liquide middelen zullen zijn om de toegezegde uitke
ringen te doen. De bijdragen over de maanden januari,
februari, maart en april 2016 zijn ook reeds ontvangen
per de datum van de jaarrekening 2015.

Verbonden partijen

Algemene kosten
2015
Accountantskosten

Identiteit van verbonden partijen
Partijen worden als verbonden beschouwd wanneer
een 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
Transacties met verbonden partijen hebben gezien het
doel van de Stichting plaatsgevonden tegen niet
marktconforme voorwaarden. Deze transacties hebben
betrekking op:
• Baten uit fondsenwerving van ASN Bank (€ 300.000).
• Baten uit fondsenwerving van particulieren,
waaronder medewerkers van ASN Bank (€ 10.000).
• Remuneratie bestuursleden niet zijnde de voor
zitter en de ASN Bank medewerkersleden(€ 2.000)
• ASN Bank stelt diverse diensten, waaronder
administratie, om niet ter beschikking aan de
Stichting.

2.6	Toelichting op de staat van baten en
lasten
20

uit eigen fondswerving.

€

3.630

2014
€

1.936

Remuneratie bestuursleden

€

1.585

€

2.000

Overige algemene kosten

€

50

€

51

Correctie opbrengsten 2014

€

1.936

€

-

Totaal

€

7.201

€

3.987

De algemene kosten zijn in 2015 met € 3.214 toegenomen
ten opzichte van 2014, en met € 7.176 ten opzichte van
de begroting. In de begroting is er geen rekening mee
gehouden dat de Stichting de accountantskosten en de
remuneratievergoeding zelf voor haar rekening neemt.
De toename van de algemene kosten is enerzijds toe te
schrijven aan de verhoging van de accountantskosten.
Deze zijn gestegen door de aangepaste tariefstelling
en toegenomen werkzaamheden van de accountant.
Daarnaast is er in 2015 een correctie doorgevoerd voor
baten die onjuist in de 2014 jaarrekening zijn verant
woord. Gezien de omvang van deze aanpassing zijn
deze niet met terugwerkende kracht verwerkt in de
openingsbalans maar in de jaarcijfers van 2015.
ASN Bank N.V. verstrekte de administratieve,
secretariële en facilitaire diensten om niet.

Besteed aan doelstellingen
Een overzicht van de uitgaven aan projecten en
programma’s vindt u in bijlage 1.

Baten uit eigen fondsenwerving
Het vermogen van de ASN Foundation wordt gevormd
uit jaarlijkse bijdragen van de ASN Bank en uit donaties,
schenkingen en dergelijke van geïnteresseerden,
onder wie klanten van de ASN Bank. In 2015 heeft
de ASN Foundation de volgende giften ontvangen.
2015

2014

ASN Bank N.V.

€

300.000

€

301.936

Particulieren

€

12.800

€

8.200

Totaal

€

312.800

€

310.136

De baten uit fondsenwerving waren in 2015 € 12.800
hoger dan begroot. Van de totale baten is in 2015
101% (2014: 95%) besteed aan de doelstellingen.
In 2015 (2014: nihil) zijn geen kosten verantwoord

Den Haag, 15 april 2016
Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
E.Ph. Goudswaard, voorzitter
M.S. Negenman, secretaris-penningmeester
R.J. Rubinstein, lid

2 Jaarrekening 2015
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3 Overige gegevens
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: het bestuur van Stichting ASN Foundation
Wij hebben de jaarrekening over 2015 van Stichting ASN Foundation te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 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 ‘Fond
senwervende instellingen’, alsmede voor het opstellen van het verslag van het bestuur, in overeenstemming met de
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. Het bestuur is voorts 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 accoun
tant 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 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de Richtlijn
voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.

Verklaring betreffende het verslag van het bestuur
Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden wij dat ons
geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van het bestuur, voor zover wij
dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’
is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het verslag van het bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar
is met de jaarrekening.
Amstelveen, 15 april 2016
KPMG Accountants N.V.
N.C. Paping RA

3 Overige gegevens
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Bijlage 1 Giften ASN Foundation in 2015
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Organisatie

Project

Stichting Bijen is Leven

Inrichting van het informatiehuisje van Stichting Bijen is Leven

Donatie in euro’s
500

Stichting Maya

Renovatie van een kleuterschool in Nepal

900

KNNV Wageningen en Omstreken

Uitbrengen natuurbrochure ter gelegenheid van het 105-jarig bestaan
van KNNV

1.000

ASKV Steunpunt Vluchtelingen

Deelname van LHBT-vluchtelingen aan de Amsterdamse Gaypride

1.000

Rotterdamse Vereniging voor Aangepast Sporten

Sportmogelijkheden voor mensen met diverse beperkingen

1.000

Stichting Vredeswetenschappen

Bachelorprijs 2015

1.000

Radboud UMC/G.J.H. Bastiaens

Bestrijding van malaria

1.078

Stichting V!VE L'Initiative

Overstap van een microkrediet naar een lening bij reguliere bank in
Burkina Faso

1.200

Stichting De Zevenhoek

Woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking

1.500

Revalidatiefonds

Realiseren van een revalidatie-app in samenwerking met Revalidatie
Friesland

1.500

Stichting Wiesje

Bouw van een woon-zorgcentrum voor dementerende ouderen in
Suriname

1.500

Vereniging Natuurgroep Kockengen

Bouwen van “marterproof” nestkasten voor steenuilen in Kockengen
en omgeving

1.500

Stichting ZieZo

Heroes, Victims & Vilains: de beeldvorming van mensen met een
beperking in de media aan orde stellen

1.500

Stichting Eritrea Hagez

Deskundigheidsbevordering voor personeel van de kliniek Daughters
of Charity in Eritrea

1.830

Stichting Vredeswetenschappen

Scriptieprijs 2015

2.000

Stichting Vrienden van Europadonor

Wervingscampagne onder jonge potentiële donoren voor
stamceltransplantatie

2.000

Stichting Hellabeem

Opleidingscentrum voor jongeren met een motorische handicap in
Sri Lanka

2.000

Stichting Vrienden Holten Bedanda

Bouw watertanks op Cubucare, een schiereiland van Guinee-Bissau

2.100

Stichting De Vijf Ridders

Levensloopbestendige woonvoorziening voor jongeren met een
meervoudige handicap

2.165

Stichting Háparako

Onderwijsproject voor het Lycée Technique Privé Háparako, Burkina Faso

2.500

Stichting Geef de Kinderen van Mponwe een
Toekomst

Onderwijsproject voor een landbouw- en techniekschool in Zambia

2.500
2.500

Stichting Vialisa

Educatie- en arbeidsmarktproject voor jongeren in Bangladesh

Stichting Doctors for Malawi

Verlenen van medische zorg in Malawi

2.500

Stichting Kenchaan

Ontwikkelingsprojecten voor kansarme jongeren in Zuid-Afrika

2.500

Stichting Learning Exchange

Project voor beroepsopleidingenin Bhutan

2.500

Stichting Eyes on Ghana Foundation

Herbouw van de moeder- en kinderzorgafdeling van de St.
Theresakliniek in Ghana

2.500

Stichting Super Adelaar

Sanitatieproject bij een school in DR Congo

2.500

Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

Diverse activiteiten van de stichting

2.500
2.500

Friese Milieu Federatie

Biodiversiteitsproject Heel Fryslan Zoemt

Stchting Kansarmen Sri Lanka

Water- en sanitatieprojecten voor scholen in Sri Lanka

2.500

Grrowd Foundation

Lancering van het Impact for Justice Program

2.500

Stichting Swamikrouna

Gezondheidsproject inSwamikrouna, Benin

2.500

Astrid Uganda Foundation

Opzetten van een buurtcentrum voor jongeren in Kampala, Oeganda

2.500

WISE (World Information Service on Energy)

Diverse activiteiten rond het het klimaatjaar 2015

2.500

Stichting Miss IQ

Onderwijsproject op Curaçao

2.500

Stichting Our Common Future

Nationale Database Nieuwe Business Modellen

2.500

Stichting Welstand aan Kinderen Kagera

Bosbouwproject in Kagera, Tanzania

2.500

Bezinningsgroep Energie

Diverse activiteiten van de stichting

2.500

Friends Indeed

Plaatsen van waterzuiverings- en afvalverwerkinginstallaties in India

2.500

Bijlage 1 Giften ASN Foundation in 2015

Organisatie

Project

Stichting Europees Jeugdparlement Nederland

Organisatie Nationale Selectie Conferentie 2016

Donatie in euro’s
2.500

Stichting Rhiza

Verbouwen Malesa-kleuterschool in Johannesburg, Zuid-Afrika

2.500

Stichting Sapna Foundation

Gezondheidsproject voor vrouwen en meisjes in Bihar, India

2.500

Stichting Rural Women Foundation

Water- en sanitatieproject voor een gezondheidscentrum in Oranto,
Nigeria

2.500

Stichting Humanitaire Hulp Syrië

Gezondheids- en inkomensproject voor vluchtelingen in Syrië

2.500

Stichting Stadsonderneming Zutphen

Odensehuis De Inloop, ontmoetingsplek voor mensen met
beginnende dementie in Zutphen

2.500

Stichting Learning Exchange

Project voor beroepsopleidingen in Bhutan

2.500

Stichting 2BaB Foundation

Renovatie schoolgebouw op het eiland Jinack in The Gambia

2.500

Stichting Missieprocuur Abdij van Berne Solidair
met India

Opzetten naaiatelier in Damoh, deelstaat Madhya Pradesh in India

2.500

Stichting Bangalore

Crècheproject voor kwetsbare vrouwen in sloppenwijken van
Bangalore, India

2.500

Stichting Tibet Fonds Dolma

Landbouwproject voor Tibetaanse vluchtelingen in India

2.500

ActionAid Nederland

Onderwijs- en veiligheidsproject voor meisjes in Mozambique

2.500

Stichting Aman-Iman

Project voor duuzame landbouw in Niger

2.500

Stichting Childrencarebali

Renovatie basisschool Teke Baruna Khumara op Bali, Indonesië

2.500

Stichting Vrienden van Wi Oso

Plaatsen van gesloten watercontainers bij een opvangcentrum in
Suriname

3.000

Stichting Dogon Vrouwen Initiatief

Groene Woestijn-initiatief: de aanleg van vijf boszones in het
Dogongebied in Mali

3.500

Stichting TitanE

Capaciteitsversterking voor nootmuskaatboeren in de regio Taniwel,
West-Seram, Molukken

4.000

Stichting Fishflowform

Bouw van een “fishflowform” in samenwerking met Waterschap de
Dommel

5.000

Stichting De Twaalf Ambachten

Ambachtelijk, sociaal en experimenteel ecologisch project in Oostburg

5.000

Stichting Niketan

Programma voor beroepsopleidingen voor jongeren met een handicap
in Bangladesh

5.000

ICFON

Herstel- en wederopbouwwerkzaamheden in Sindhupalchowk, Nepal

5.000

Nicolaas G. Pierson Foundation

In kaart brengen van dierenwelzijn

5.000

Stichting Babungo

Uitbreiding van basischool met lokalen en voorzieningen in Babungo,
Kameroen

5.000

Stichting Leren van Elkaar

Leren van de Besten, landbouwproject in Peru

5.000

Stichting Duurzame Ontwikkeling
Nederland Suriname

Bescherming van zeeschildpadden op de legstranden in Suriname

5.000

Stichting Heifer

Vrouwenproject in het Dendi-district in Ethiopië

7.500

Stichting Homeplan

Bouwen van huizen voor de allerarmsten in Haïti

Stichting Leerorkest

Instrumentenfonds

10.000

7.500

Stichting Hadassahoeve

Woonzorgproject voor jonge vrouwen die niet zelfredzaam zijn

10.000

Stichting Liliane Fonds

Werk- en inkomensproject voor gehandicapte jongeren in Burkina
Faso

10.000

Simavi

Drinkwaterproject in Oeganda

12.500

Stichting Landelijke India Werkgroep

Migranten in de kledingsector in Bangelore, India

14.660

Movies That Matter

Movies That Matter Festival 2015

15.000

Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

Natuur- en milieuproject in de Randstad

15.000

Stichting Terre de Hommes Nederland

Project voor beroepsopleidingen voor jongeren in Vietnam

15.000

Stichting Werkwijs

Leer- en werkbedrijf en kinderboerderij de Gliphoeven
Amsterdam-Zuidoost

16.000

Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk

Hulpprojecten voor kwetsbare mensen in de samenleving

Totaal

20.000
315.933
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Bijlage 2		Adresgegevens en personalia
ASN Foundation
ASN Foundation
Bezuidenhoutseweg 153
2594 AG Den Haag
www.asnbank.nl/foundation
foundation@asnbank.nl

Personalia
• Ewoud Goudswaard
Sinds 2004 voorzitter van het bestuur van de
ASN Foundation.
Ewoud Goudswaard (1958) is sinds 2001 algemeen
directeur van de ASN Bank. Tevens is hij lid van de
raad van commissarissen van Triple Jump B.V., de
projectbeheerder van het ASN-Novib Microkrediet
fonds. Ewoud Goudswaard begon zijn carrière bij
de NMB Bank, later ING Bank, in het kredietrisico
management voor (grote) zakelijke relaties. Vanaf
1989 bekleedde hij directiefuncties in Haarlem
mermeer, Amsterdam en Rotterdam; vanaf 1997
was hij voorzitter van de directie van het district
Midden-Holland. Ewoud Goudswaard heeft diverse
nevenfuncties: hij is lid van de raad van advies van
de Club van Rome Nederland en van de raad van
advies van Plan Nederland en penningmeester van
de Museumvereniging. Hij is tevens penningmeester
van de Stichting Museumkaart.
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• Michel Negenman
Sinds 2004 secretaris-penningmeester van het
bestuur van de ASN Foundation.
Michel Negenman (1947) heeft een belangrijk deel
van zijn loopbaan als vakbondsbestuurder doorge
bracht. Hij was tot 1993 penningmeester en lid van
het Federatiebestuur van de FNV. In die hoedanig
heid was hij lid van de SER, Stichting De Volkskrant
en de raad van commissarissen van Reaal en van haar
voorgangers. In 1992 werd hij algemeen directeur
van de ASN Bank; hij was tot zijn pensioen directeur
Beleggingsfondsen van de bank. Hij is nog bij de
bank betrokken als bestuurslid van de Stichting
ASN Beleggingsfondsen.
• Robert Rubinstein
Sinds 2004 lid van het bestuur van de ASN Foundation.
Robert Rubinstein (1952) richtte in 1999 Brooklyn
Bridge op. Daarmee introduceerde hij een voor die
tijd radicaal concept: triple bottom line investing
(TBLI) ofwel investeren rekening houdend met
people, planet en profit. Brooklyn Bridge ontwik
kelde zich tot TBLI GROUP. Deze onderneming

helpt ondernemingen, instellingen, non-gouverne
mentele organisaties en particulieren om duurzaam
heid te institutionaliseren. Robert Rubinstein
doceerde aan de Rotterdam School of Management
en onderwijst momenteel aan internationale busi
ness schools en universiteiten. Via dochteronder
nemingen biedt hij consulting, opleidingen en
conferenties over TBLI aan onder meer beleggings
huizen, pensioenfondsen, hedgefondsen en inter
nationale bedrijven. Robert Rubinstein zit in het
bestuur van vele organisaties, waaronder de raad
van advies van Ethical Markets TV, IMSA (Interna
tional Sustainability Consultancy).
• Edith Kunath
Sinds december 2015 toegevoegd bestuurslid van
de ASN Foundation
Edith Kunath (1964) werkt sinds 1997 bij de
ASN Bank, waar zij begon op de afdeling Voorlich
ting. Zij bekleedt nu de functie van teammanager
op de afdeling ASN Klantenservice. In deze hoe
danigheid onderhoudt zij intensieve, veelvuldige
contacten met klanten van de bank. Gezien haar
functie is zij betrokken bij alle aspecten van de
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
Maudy Stiebing (1969) is sinds mei 2012 senior
medewerker reporting bij de ASN Bank.
Hiervoor werkte zij vele jaren bij Siemens (in Neder
land en Duitsland) in diverse financiële functies.
Maudy Stiebing heeft een bachelorgraad in bedrijfs
economie. 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.

Colofon
Ontwerp
MissionFromMars in samenwerking met SBDD

Opmaak/dtp
Quantes, in samenwerking met Elan Strategie & Creatie
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