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Oordeel

Ik ben nu pas afgestudeerd in sociale antropologie en filmproductie aan de Universiteit van Kaapstad. Mijn masters in visuele

Mijn werk gaat over het alledaagse leven dat ik in Kaapstad
tegenkom. Als ik de kans krijg, reis ik ook door mijn land,
Zuid-Afrika. Vaak noemen mensen Kaapstad een stukje Europa
onderaan het continent. Ik heb het hectische ritme van steden als
Johannesburg dan ook nodig om me eraan te herinneren wat het
betekent om uit een Afrikaanse stad te komen. En om me te
aarden in een vorm van realiteit.
Vorig jaar kreeg ik de kans om als fotograaf en filmmaker door
Swaziland, Mozambique en Kenia te reizen. Het leven in die
andere Afrikaanse landen opende mijn ogen voor de vele
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
over 2010

een tijd documentaire fotografie bij de Market Photo Workshop.

21

verschillen tussen Zuid-Afrika en de rest van het continent. En
voor de eigenaardige overeenkomsten die er tegelijkertijd
bestaan, zoals de waanzinnig rijdende taxichauffeurs.
Als ik mijn oog tegen de camera druk om door de lens te kijken,
voel ik de passie om het licht te vangen, en de ruimtes tussen wat
ik zie. Zo probeer ik mijn land, dat overloopt van ironische
complexiteit, te vangen in beelden.
Toen we in 2010 de Fifa Wereldcup vierden, profiteerde niet
iedereen van de welvaart die deze bracht. Hoewel het toernooi
soms werd gebruikt om de vele ‘stammen’ van Zuid-Afrika
politiek te verenigen, had het maar een beperkte invloed. De
mensen die in noodwoningen in Blikkiesdorp wonen, deden niet
zo enthousiast mee aan de voetbalgekte als mensen zoals ik. Daar
stond ik, in de nieuwe, grootse stadions van Kaapstad en Port
Elizabeth, met mijn hand op mijn hart en tranen in mijn ogen ons
volkslied, Nkosi Sikelel’ iAfrika, mee te zingen.
De duidelijke kloof tussen de klassen herinnert ons eraan dat de
ongelijkheid nog groot is. Tijdens diners bespraken we de druk,
de pijn, de frustratie, de vreugde, de verwarring en het gevoel
die ons bij elkaar ‘Zuidafrikaans’ maken. Tegelijkertijd
moedigden de mensen op straat luidkeels de Afrikaanse
voetbalteams aan, zoals de Ghanese Black Stars.
Langzaamaan beginnen veranderingen in daden en meningen
terrein te winnen.
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Verslag van het Bestuur
Ontstaan en doel van de
ASN Foundation

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

Sinds haar oprichting leent de ASN Bank de

gedaan door een organisatie die in Nederland

haar toevertrouwde middelen uitsluitend op

is gevestigd.

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

Fiscale aspecten

schenkt een deel van haar winst aan projecten

De stichting is aangewezen als een instelling

en organisaties die bijdragen aan haar missie.

zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de

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

Successiewet 1956. Dit houdt in dat giften

1985, werd hiervoor een Jubileumfonds

aan de stichting kunnen worden afgetrokken

opgericht. Dit fonds financierde op ad-hoc-

van de vennootschapsbelasting of inkomsten-

basis de giften door de ASN Bank. Om het

belasting.

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

Donateurs

op 9 december 2004 de Stichting ASN

Het vermogen van de stichting wordt ge-

Foundation te Den Haag op. De stichting

vormd uit jaarlijkse bijdragen van de ASN

heeft als doel om duurzame initiatieven en de

Bank en uit donaties en schenkingen van onze

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

relaties. Ook medewerkers van de ASN Bank

financiële ondersteuning van culturele,

voelen zich betrokken en doneren soms aan

sociale, educatieve en charitatieve activitei-

de stichting. De ASN Foundation kan jaarlijks

ten.

een bedrag van circa € 300.000 besteden.

Aandachtsgebieden
Organisaties en projecten in de volgende
aandachtsgebieden komen in aanmerking

De stichting beschikt over de ANBI-verklaring.

Bestuur

voor een gift van de ASN Foundation:

Het bestuur van de stichting bestaat uit de

• multiculturele samenleving en integratie,

algemeen directeur van de ASN Bank, Ewoud

• duurzame economische ontwikkeling,

Goudswaard, secretaris/penningmeester

• conservatie van ecosystemen en bio-

Michel Negenman en de bestuursleden

diversiteit,

Robert Rubinstein en Mariëtta Smid. Ambte-

• ontwikkelingssamenwerking,

lijk secretaris van de stichting is de directie-

• mensenrechten,

secretaris van de ASN Bank, Radj Jhinkoe. Hij

• vrede en ontwapening,

beoordeelt samen met het bestuur de

• stimulering van culturele ontwikkeling,

aanvragen die bij de ASN Foundation binnen-

• gezondheidszorg.

komen.

Stichting ASN Foundation Jaarverslag 2010

5

6

Historical tattoos
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Werkzaamheden 2010

Tevens publiceren wij in de loop van het jaar

Het bestuur heeft in 2010 drie keer verga-

een nieuwsbrief voor ASN-klanten. Deze zal

derd. Het aantal aanvragen was ook dit jaar

uitgebreide informatie bevatten over projec-

enorm: in totaal kwamen er 338 verzoeken

ten die de ASN Foundation ondersteunt. Het

binnen. Deze hoeveelheid aanvragen heeft

is de bedoeling deze nieuwsbrief een leven-

tot gevolg dat het bestuur keuzes moet

dig, actueel karakter te geven.

maken. Dit heeft tot gevolg dat het soms
verzoeken moet afwijzen die wel passen in de

Jaarlijks bezoek

doelstellingen van de ASN Foundation. Het

Elk jaar bezoekt het bestuur een organisatie

uitgangspunt bij de beoordeling van verzoe-

in Nederland die financiële ondersteuning

ken blijft dat de beschikbare middelen

van de ASN Foundation heeft gekregen.

worden aangewend waar zij het nuttigst

Zulke bezoeken hebben tot doel nader kennis

kunnen zijn.

te maken met de organisatie en zelf te zien
hoe de instelling in de praktijk werkt. In dat

De ASN Foundation heeft in 2010 128 projec-

kader was het bestuur in juni te gast bij SIGN,

ten ondersteund, voor een totaalbedrag van

het schoolvoedingsprogramma Ghana-Neder-

€ 330.725.

land. De ASN Foundation heeft dit program-

Nieuwe opzet communicatie

ma vanaf het begin ondersteund.
Professor Hans Eenhoorn, mede-oprichter

Op advies van de afdeling Communicatie van

van het programma, en mevrouw Sabine

de ASN Bank besloot het bestuur tot een

Lucassen ontvingen het bestuur. In het

wijziging van de communicatie over de ASN

gebouw van het Koninklijk Instituut voor de

Foundation. Het doel daarvan is de werk-

Tropen te Amsterdam gaven zij een interes-

zaamheden van de stichting de aandacht te

sante uiteenzetting over het reilen en zeilen

geven die zij verdienen. Daarom wordt het

van het schoolvoedselprogramma in Ghana.

zwaartepunt van de communicatie verlegd

De heer Eenhoorn schetste de lokale situatie,

van het jaarverslag naar het internet. Het

de mogelijkheden en de problemen, die onder

jaarverslag wordt versoberd.

meer worden veroorzaakt door politieke

De activiteiten van de ASN Foundation en de

wisselingen in Ghana. SIGN heeft veel

projecten die zij steunt, zullen prominenter

bereikt, maar er moet nog veel gedaan

aandacht krijgen op het internet. Dit gebeurt

worden. Behalve financiële ondersteuning

in eerste instantie op de website van de

zijn hiervoor ook doorzettingsvermogen en

ASN Bank. Later krijgt de ASN Foundation

effectief leiderschap vereist, aldus de heer

een eigen website, waar de site van de bank

Eenhoorn. In juni 2010 verzorgde SIGN

naartoe verwijst. Zo brengen wij de werk-

schoolmaaltijden voor 700.000 kinderen.

zaamheden van de ASN Foundation meer

SIGN verwachtte begin 2011 de mijlpaal van

onder aandacht van de mensen die de website

1 miljoen kinderen te bereiken.

van de ASN Bank bezoeken. De website zal
uiteraard ook het jaarverslag van de ASN

Projecten

Foundation bevatten.

De ASN Foundation krijgt zowel verzoeken

Op de website kunnen instellingen informatie

voor kleine projecten als verzoeken voor

vinden over de criteria voor steun en de manier

grote projecten binnen. Hierna vindt u een

waarop zij een aanvraag kunnen indienen. Het

overzicht van alle projecten die de stichting in

bestuur heeft besloten om met ingang van

2010 heeft gesteund, gerangschikt op

2011 ook verzoeken per e-mail mogelijk te

omvang van het bedrag van de donatie.

maken. Hiertoe is een eigen e-mailadres voor
de ASN Foundation gemaakt.
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Organisatie

Bijdrage
in €

Project

Scoutinggroep Jhr. Beelaerts van Jubileumactiviteiten bij het 65-jarige bestaan van
Blokland
de scoutinggroep

250

Stichting ALS Nederland

Zeeuws fietsevenement ‘Trap ALS de wereld uit’

250

Stichting Hester

Organisatie concert voor vrienden en belangstellenden van Stichting Hester

250

Stichting Salemfo

Lerarentraining Kukuna

450

Werkgroep Groen & Milieu

Slotmanifestatie campagne afvalscheiding

500

Stichting Art Eko

Website om milieuvriendelijke werkwijzen van
kunstenaars en ontwerpers te stimuleren

500

LPB Platform voor wijkgericht
werken

LPB-award 2010

500

Stichting Upact

Educatief project Markt voor Vrede 5.0

500

Stichting Kune Zuva

Trainingen voor bosjesmannen om een campingsite
voor toeristen te beheren in Namibië

625

Stichting Fanga Musow

Opvanghuis in Utrecht voor vrouwen en kinderen
zonder verblijfsvergunning

1.000

Stuurgroep VHV Limburg

Portrettenreeks van Limburgse vakbondsbestuurders en kaderleden

1.000

Stichting Verre Noabers

Klein onderwijsproject in Gunung Kidul ten zuiden
van Yogyakarta, Indonesië

1.000

Stichting Paymaan

Schoolbibliotheekproject in Kabul, Afghanistan

1.000

Vereniging Doorbraak

Algemene ondersteuning van de Vereniging
Doorbraak

1.000

KNNV, afdeling Wageningen en
omstreken

Activiteiten rondom het 100-jarige bestaan van het
KNNV, afdeling Wageningen en omstreken

1.000

Commissie ZWO Geldrop

Introductie van touwpompen die voor goed drinkwater zorgen in Burkina Faso

1.000

Stichting Fietsforce/SIFE UvA

Re-integratieproject voor zwerfjongeren in Nederland

1.000

Bewonersorganisatie Schilderswijk de Paraplu

Schilderswijk Talentenwijk in Den Haag

1.000

Stichting Bolsward Sigoti

Aanschaf van zonnelampen voor jongensschool in
Sigoti te Kenia

1.000

De Fabel van de Illegaal

Spreekuuractiviteiten voor mensen zonder verblijfsvergunning

1.000

Stichting Ondersteuning
Roemeense Kinderen

Activiteiten om pleeggezinnen op het Roemeense
platteland te ondersteunen

1.000

Stichting Dark & Light Blind Care Projecten voor blinde mensen in ontwikkelingslanden

1.000

Stichting Daya Mina

Opvangtehuizen voor (jonge) geestelijke gehandicapten in Sri Lanka

1.000

Stichting Viafrica

Classworks 2010-2012

1.000

Stichting Hulp Wadduwa Sri Lanka Hulp aan scholen in Wadduwa, Sri Lanka

1.000

Stichting Soz Fonds

1.000

Hiwaproject voor dove en slechthorende kinderen
in Koerdistan, Noord-Irak

Stichting ASN Foundation Jaarverslag 2010
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Bijdrage
in €

Organisatie

Project

Milagros Foundation

Tailors made in Ghana, kleinschalig project om een
jeugdcentrum op te zetten

1.000

NESKO

Sponsoring van het Nederlands Studenten Kamerorkest 2010

1.000

Stichting Gered Gereedschap

Gift naar aanleiding van de brand in de opslagruimte en werkplaats in Amsterdam

1.000

Stichting Meerwaarde/Gre en
Wim van der Vaart

Wandeltocht voor een project in het middelbaar
beroepsonderwijs voor kansarme jongeren in
Zuid-India

1.000

Stichting Opbouw Sri Lanka

Drinkwatervoorziening voor scholen in de provincie
North Central van Sri Lanka

1.000

Florentina Foundation/Boogaard Integraal project van water, voedsel en een maisCommunications
meelfabriek voor het Elisabeth Center in Tanzania

1.000

Stichting Vriend Holten-Bedanda Drinkwaterproject ‘De gevulde waterkruik’ in
Guinee-Bissau

1.000

Stichting Theater in Kinderziekenhuizen

Theaterproject in kinderziekenhuizen

1.000

Stichting Bali Bundar

Bouw van een kliniek voor Bali Kids

1.000

Stichting Mama Hoop

Opzetten van een naaiatelierproject voor
weeskinderen in Kigali, Rwanda

1.000

ZOA-Vluchtelingenzorg

Drinkwaterproject in Birma

1.000

Stichting Mme Donatilla

Opzetten dagcentra voor gezinnen met gehandicapte kinderen in het district Kayonza in Rwanda

1.000

Stichting Cre8 East Africa

Muziektheaterproject Engage, Enable, Express met
straatkinderen in Moshi en Arusha, Tanzania

1.000

Stichting Mbenyokono

Internetcaféproject in Senegal

1.000

Stichting Niketan

Dagactiviteitencentrum voor kinderen met een
lichamelijke en/of verstandelijke handicap in
Bangladesh

1.000

Brazilië Zending

Begeleidwonenproject in het kinderdorp Grianca
Feliz in Brazilië

1.000

Stichting Atrapa Suenos

Oprichten van een zorgboerderij voor arme psychisch en lichamelijk gehandicapte kinderen in
Nicaragua

1.000

Stichting Livada

Weeshuis in Targu Mures in Roemenië

1.000

Stichting Dogon Onderwijs/
Stichting Dogon Vrouwen
Initiatief

Het uitrusten van waterputten met fotovoltaïsche
zonnepompen in Dogonland in Mali

1.000

Stichting Jong Muziektalent
Nederland

Het Jeugd Wereldmuziek Festival

1.000

Stichting Samen in Actie

Opzetten van een water- en landbouwproject in het
district Kamonyi in Rwanda

1.000

Stichting Bring the Elephant
Home

Planten en onderhouden van 15.000 bomen voor de
wilde olifanten in het wildreservaat Salakpra in
Thailand

1.000

Schenken voor de wereld van morgen

Bijdrage
in €

Organisatie

Project

Stichting Ukengee

Opzetten van computerlabs op twee middelbare
scholen in Lindi en Ilulu in Tanzania

1.000

Coöperatie Waddenland/
Coöperatie de Waddenfabriek

Bijdrage voor de eerste CO2-reducerende miscanthusplantage in Europa

1.000

Stichting Vrienden van de Kessler Algemene donatie voor projecten voor dak- en
Stichting
thuislozen

1.000

Stichting Kaalo Nederland

Bouwen van woningen voor twaalf arme families in
Budunbuto in Puntland, Somalië

1.000

Stichting Chike Arisah

Waterproject in Aro Ajatakiri in het Zuidoostelijke
deel van Nigeria

1.000

Stichting Zonnehuizen

Hoeve Gorisberg, een werkgemeenschap voor
mensen met een verstandelijke beperking in
Heerlen

1.000

Stichting Dibiyya Development

Bouw medisch centrum in Dibiyya te Sierra Leone

1.000

Socionext

Realiseren website Socionext

1.000

Stichting Duurzame Samenleving Ontwikkelingsprojecten in West-Papoea
Papua Barat

1.000

Dovenschap

Driedaags ‘Gebarenfestival’ in het kader van de
Werelddovendag

1.000

Stichting Hoedje van Papier

Activiteiten van Pasa la Voz in Cusco, Peru

1.000

Stichting Wereldwinkel
Roermond

Verhuizing en inrichting nieuw winkelpand
Wereldwinkel Roermond

1.000

Stichting Santosa

Steun aan arme gezinnen die leven in moerassen aan
de westkust van Sri Lanka

1.000

Stichting Strohalm Foundation

Schoolproject voor kansarme kinderen in het dorp
Puttaparthi in Andhra Pradesh, India

1.000

Stichting Nepal

Bouw speciale school voor de opvang en begeleiding van kinderen met hersenverlamming, Nepal

1.000

Stichting Wereldouders

Zelfvoorzienende voedselvoorziening voor familiehuis in Miacatlan, Mexico

1.000

Stichting Onderlinge Zorg
Oekraïne

Renoveren polikliniek in Nagydobrony in Oekraïne

1.000

Stichting Geef Gambia Toekomst Bouw van twee klaslokalen annex bibliotheek bij
het Skills Centre ‘My Future’ in Gambia

1.000

Nationaal Groenfonds

‘De droom van Tiuri’: opknappen van de moestuin
van Amerpoort, een huis voor mensen met een
verstandelijke beperking

1.000

Dorcas Hulp Nederland

Waterproject in Mozambique

1.000

De Vlinderstichting

Steun aan hakhoutbrigades die de leefgebieden van
vlinders en libellen behouden en beschermen

1.000

Stichting Together

Vrouwenempowermentproject in Trichy, India

1.000

Stichting Timalawi

Bouw duurzaam ontwikkelingscentrum in Chipoko
te Malawi

1.000

Nivon Natuurvriendenhuis

Project speelbos De Kleine Rug aan de rand van de
Biesbosch

1.000

Stichting ASN Foundation Jaarverslag 2010
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Bijdrage
in €

Organisatie

Project

Stichting ISOB

De Future Generation School, ontwikkelingsproject
in Ethiopië

1.000

Stichting Nomzano Fre School

Verlenen van hulp en stimuleren van studie van
armlastige kinderen in Zuid-Afrika

1.000

Charitatieve Stichting Project
Khanaqin

Projecten voor gehandicapten in de regio Khanaqin
in het noorden van Irak

1.000

STF Solar Africa

Scholen in Zambia voorzien van duurzame energie

1.000

Peace Brigades International
afdeling Nederland (PBI)

Organiseren van het Human Rights Café

1.000

Stichting Lideke Wery
Foundation

Lideke Wery Foundation Institute te Induruwa,
Sri Lanka

1.000

Stichting You 4 Uganda

Bouw van drie schoolgebouwen, medische post,
watertank en ecolatrines in Uganda

1.000

Stichting AgriDynamic
Foundation

Duurzaam waterproject in Bamessing Village te
Kameroen

1.000

Stichting Oud in Afrika

Activiteiten Stichting Oud in Afrika

1.000

Stichting Vrienden van de
Kessler Stichting

Algemene donatie aan projecten voor dak- en
thuislozen

1.000

Cabrejou Foundation

Ontwikkelingsproject op het eiland Savu in
Indonesië

1.000

Stichting Hulp aan Nubra

Opzetten medisch kamp voor nomaden op de Chang
Tang-hoogvlakte in Ladakh, India

1.200

Fondation Bambou à Manger
d’Haïti

Gift naar aanleiding van de aardbeving op Haïti

1.250

Stichting BHM Nederland

Bouwactiviteiten voor een opleidingscentrum op
Haïti

1.250

Stichting Wiesje

Dagopvangvoorziening voor mensen die lijden aan
dementie in Suriname

1.250

Stichting Kinderhulp Burkina
Faso

Opvangcentrum voor straatkinderen in Kaya te
Burkina Faso

1.250

Gottmer Uitgevers Groep

Publicatie van het boek ‘Luna, strijd om een verdwaalde orka’ door Jet Bakels

1.500

IVN-afdeling West-Friesland

Aanschaf inventaris voor tentoonstellingsruimte
van het nieuwe Streekbos Paviljoen te Bovenkarspel

1.500

Sport4Socialisation

Programma voor sociale integratie van gehandicapte kinderen en hun families in Mutare,
Zimbabwe

1.500

Gum Arabic Foundation

Ontwikkelingsproject in eerlijke handel van
Arabisch gom

2.000

P. Wessels/SIGN

Programma om keukens voor het schoolvoedingsprogramma in Ghana te verbeteren

2.000

Stichting Gambia Team Nederland Bouw van een lagere school in Berending, Gambia

2.000

Stichting Let’s Care

2.000
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Opzetten tehuis voor mishandelde, misbruikte en
verwaarloosde meisjes in San Jose op de Filipijnen
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Bijdrage
in €

Organisatie

Project

Stichting Raja

Uitbreiding van het opleidingscentrum Kalyani voor
ex-straatkinderen in Bengalen, India

2.000

Stichting Guacamaya

Vergroting van ontwikkelingsmogelijkheden van
Mayakinderen in Guatemala

2.000

Stichting Vrienden van Wi Oso

Woon-, leer- en werkcentrum voor jongeren met
een lichte verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsachterstand in Paramaribo

2.500

Stichting Loop & Werk

Verscheping van ziekenhuisbedden en matrassen
naar de Filipijnen voor gehandicapten

2.500

Stichting SchoolEnergy

Schoolkinderen bewustzijn bijbrengen over de
klimaatcrisis

2.500

Stichting 3R

Tijd voor vluchtelingenrechten in Nepal

2.500

International Research on
Working Children (IREWOC)

Opzetten beleidsondersteunend onderzoek naar
straatkinderen en onderwijs in Guatemala

2.500

Stichting Tibet Fonds ‘Dolma’

Duurzaam landbouwproject voor Tibetaanse
vluchtelingen in Mundgod, Karnatak in India

2.500

Campagne tegen Wapenhandel

Beter bereiken van de achterban

2.500

International Child Support

Zonne-energieproject in twee dorpen in WestKenia

2.500

Burma Centrum Nederland

Diverse activiteiten

2.500

Stichting Teleji

Samenlevingsopbouw: onderwijs, gezondheidszorg
en empowerment in de provincie Katanga in de
Democratische Republiek Congo

AID Foundation

Investeren in onderzoek naar nieuwe technologieën
voor waterrampompen

2.500

Activiteiten van Stichting Bezinningsgroep Energie
Stichting Bezinningsgroep Energie

2.500

Stichting Kairos Tools

Treemagotchi@school: via het internet leerlingen
milieubewuster maken

2.500

Stichting Female Cancer Program Projecten van de Stichting Female Cancer Program
in ontwikkelingslanden

2.500

Stichting Rigdzin

Oprichten van een Arts & Handicraft Center in
Tibet

2.500

Stichting A Seed Europe

Voortzetting van de website gentech.nl

2.700

VSO

Leren voor Dove Kinderen, een onderwijsproject in
Tanzania

4.000

Fair Wear Foundation

Activiteiten van de Fair Wear Foundation

2.500

5.000

Stichting VredesWetenschappen Leerstoel ‘Economics of Conflict and Peace’

6.000

Stichting Heifer Nederland

Lopende projecten van Stichting Heifer Nederland

7.500

ICFON

Integrale ontwikkeling van dorpen in het Gorkhadistrict in Nepal

8.000

SIGN

Schoolvoedingsprogramma in Ghana

10.000

Alliance for UPEACE

Eenjarige masteropleiding op de campus in Costa
Rica voor een student uit een ontwikkelingsland

10.000

Stichting ASN Foundation Jaarverslag 2010
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Bijdrage
in €

Organisatie

Project

Agro Eco

Biologische schooltuinen annex boerenpraktijk van
een scholenproject in Ghana

10.000

Movies that Matter

Movies that Matter Festival 2010

15.000

Landelijke India Werkgroep

Programma maatschappelijke verantwoord ondernemen

15.000

Stichting Vajra

Uitbreiding Vajra Academy in Nepal

15.000

Stichting Hope Alive Uganda

Inkomengenererend koeienproject voor tien
jongens van de stichting in Uganda

15.000

Stichting Wemos

Onderzoek naar schendingen van de gedragscode
voor de marketing van zuigelingenvoeding

19.500

Triple Jump

Triple Jump Advisory Services (TJAS)

25.000

Naga Foundation

Watermanagement in semi-aride gebieden in Afrika
en Azië

25.000

Totaal

Den Haag, 22 april 2011
Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
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De heer E.Ph. Goudswaard, voorzitter
De heer M.S. Negenman, secretaris/penningmeester
Mevrouw M.L.J. Smid
De heer R.J. Rubinstein
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330.725

Jaarrekening 2010
Balans per 31 december 2010
in euro’s

2010

2009

89.300

64.047

588

11

1.194

710

91.082

64.768

2.082

28.018

Crediteuren

89.000

36.750

Totaal passiva

91.082

64.768

2010

2009

304.243

308.138

588

11

304.831

308.149

330.725

286.096

42

42

Totale lasten

330.767

286.138

Resultaat

-25.936

22.011

Activa
Liquide middelen
Te vorderen interest
Vordering
Totaal activa
Passiva
Bestemmingsreserve

Winst- en verliesrekening over 2010
15

in euro’s
Baten
Opbrengsten fondsenwerving
Interestbaten
Totale baten
Lasten
Projecten en programma’s
Overige kosten
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Toelichting op de jaarrekening 2010
Algemeen
De Stichting ASN Foundation is statutair gevestigd in Den Haag. Deze jaarrekening is opgesteld
in overeenstemming met de richtlijn RJ 650 Fondsenwervende instellingen. Bij deze jaarrekening
heeft KPMG Accountants een goedkeurende verklaring afgegeven.
Tenzij anders is aangegeven, zijn bedragen vermeld in euro’s.
Waarderingsgrondslagen
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het tijdvak waarop zij betrekking hebben.

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

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

Bezoldigingen
De ASN Foundation heeft geen personen in loondienst.
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Toelichting op de balans
per 31 december 2010
Crediteuren
Per ultimo 2010 moest betaling van de volgende giften die in 2010 waren toegezegd, nog
geëffectueerd worden:
- Agro Eco

€ 10.000

- Stichting Female Cancer Program

€ 2.500

- Stichting Lideke Wery Foundation

€ 1.000

- Stichting You4Uganda

€ 1.000

- Stichting Agridynamic Foundation

€ 1.000

- Stichting Oud in Afrika

€ 1.000

- Nationaal Groenfonds

€ 1.000

- Stichting Rigdzin

€ 2.500

- Stichting Vrienden van de Kessler Stichting

€ 1.000

- Cabrejou Foundation

€ 1.000

- Stichting Wemos

€ 19.500

- Stichting Heifer Nederland

€ 7.500

- Naga Foundation

€ 25.000

- Stichting Hope Alive Uganda

€ 15.000

Totaal

€ 89.000

Vordering
De aanwezige vordering is een vordering op Senter Novem in verband met de deelname aan een
vergadering van een personeelslid van de ASN Bank als commissielid.

Bestemmingsreserve
Ultimo 2009 bedroeg de bestemmingsreserve € 28.018. De Stichting ASN Foundation ontving in
2010 in totaal € 300.000 van de ASN Bank, € 4.243 van particulieren en heeft een post te vorderen interest van € 588. In 2010 is in totaal voor € 330.725 aan giften voldaan. De overige kosten
bedroegen € 42. De Stichting ASN Foundation eindigt het jaar 2010 met een positieve bestemmingsreserve van € 2.082.

Beleggingen
De overtollige liquide middelen zijn op een rekening ASN Extra Sparen geplaatst, tegen een
rentepercentage van 2,3% per 31 december 2010.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De ASN Foundation heeft zich verplicht om aan enkele instellingen jaarlijkse giften te
verstrekken:
- Aan Stichting Vredeswetenschappen van 2010 tot en met 2014 jaarlijks een gift van € 6.000;
- Aan Stichting Heifer Nederland van 2010 tot en met 2012 jaarlijks een gift van € 7.500.
Op deze verplichtingen rusten geen ontbindende voorwaarden.

Stichting ASN Foundation Jaarverslag 2010
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Jiving to Soweto Rockers, The Blk Jcks. Fifa Opening Concert
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Toelichting op de winst- en
verliesrekening over 2010
Opbrengst fondsenwerving
Het vermogen van de ASN Foundation wordt gevormd uit jaarlijkse bijdragen van de ASN Bank
en, op termijn, uit donaties, schenkingen en dergelijke van klanten van de ASN Bank. In 2010
heeft de ASN Foundation de volgende giften ontvangen.

ASN Bank

€ 300.000

Particulieren

€

Totaal

€ 304.243

4.243

Den Haag, 22 april 2011
Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
De heer E.Ph. Goudswaard, voorzitter
De heer M.S. Negenman, secretaris/penningmeester
Mevrouw M.L.J. Smid
De heer R.J. Rubinstein
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Blikkiesdorp Resident
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountantsverklaring
Aan: het bestuur van Stichting ASN Foundation
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting ASN Foundation te ‘s
Gravenhage gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de
winst-en-verliesrekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn
voor de jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude
of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang
bevat.
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor
het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend
zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van
het vermogen van Stichting ASN Foundation per 31 december 2010 en van het resultaat over
2010 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende
instellingen.
Amstelveen, 22 april 2011
KPMG ACCOUNTANTS N.V.
M.L.M. Kesselaer RA
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ASN Bank
Postbus 30502
2500 GM Den Haag
telefoon 070 - 356 93 33
fax 070 - 361 79 48
Accountant
KPMG Accountants N.V.
Laan van Langerhuize 1
1186 DS Amstelveen
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