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De foto’s in dit jaarverslag zijn gemaakt door Diana en Angeles uit Peru. Deze twee tieners maakten de foto’s tijdens
een tocht naar een koffieplantage. Diana en Angeles maken foto’s voor FairMail. Deze organisatie biedt jongeren in
Peru, India en Marokko een fotografieopleiding en begeleiding bij het maken van hun toekomstplan. De opbrengst
van de foto’s gaat deels naar een ziekenfonds voor de tieners en hun gezinnen. De tieners krijgen de helft van de
winst op de verkoop van hun foto’s om hun huisvesting en onderwijs te financieren.
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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 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.

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 vermogen van de stichting wordt gevormd uit jaarlijkse bijdragen van de ASN Bank en uit donaties en schenkingen
van onze relaties. 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 aangewezen als een instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Dit houdt
onder meer in dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een
overeenkomst.
De versoepeling van de wettelijke regels voor schenkingen aan goededoelenorganisaties met een ANBI-status was
in 2014 voor een klant van de ASN Bank aanleiding een – bescheiden – lijfrenteschenking aan de ASN Foundation te
doen. Hiertoe moest voorheen een akte voor de notaris worden verleden, maar deze eis is vervallen. Een onderhandse
overeenkomst volstaat. De voorwaarde dat de schenking minimaal vijf jaar moet duren is wel gehandhaafd. Een dergelijke
‘lijfrenteschenking’ heeft fiscale voordelen voor de schenker. In 2015 zal nagegaan worden of en, zo ja, in hoeverre
ruchtbaarheid gegeven kan worden aan deze mogelijkheid van schenken aan de ASN Foundation.

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.
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Vacature in het bestuur
In het bestuur is een zetel gereserveerd voor een vertegenwoordiger van de medewerkers van de ASN Bank (de mede
werkerszetel). Deze zetel werd sinds april 2014 ingenomen door mevrouw Wing-Mee Mok. De functie van mevrouw
Wing-Mee Mok bij de ASN Bank is per 1 oktober 2014 helaas vervallen. Daardoor moest zij haar zetel na korte tijd
weer ter beschikking stellen. Het bestuur betreurt deze samenloop van omstandigheden. Wij hebben mevrouw Mok
tijdens de locatievergadering op 29 augustus 2014 bedankt voor haar enthousiasme en betrokkenheid bij het werk
van de ASN Foundation, en veel succes toegewenst bij het vinden van een nieuwe betrekking.
Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2014 drie keer vergaderd. Jaarlijks bezoekt het bestuur een organisatie in Nederland die financiële
ondersteuning van de ASN Foundation heeft gekregen. Deze bezoeken hebben als doel nader kennis te maken met
de organisatie en waar mogelijk ondersteunde projecten te bezoeken. In 2013 is deze traditie tijdelijk onderbroken,
maar in 2014 hebben wij haar weer opgepakt. We bezochten enkele projecten van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.
Projectbezoek en vergadering op locatie
Op 29 augustus bezochten we de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). VNC wil op planmatige wijze het
gehele Nederlandse agrarische cultuurlandschap herstellen, inrichten en duurzaam onderhouden. VNC heeft hiertoe
een Deltaplan opgesteld. Dit richt zich op de randen van akkers en weilanden in Nederland, die ruimte bieden voor
200.000 kilometer aan houtwallen, sloten, heggen, akkerranden, elzensingels en andere lijnvormige landschapselementen. We bezochten drie projecten in de omgeving van Vorden. We zijn erg enthousiast over het werk van VNC
en hebben het bezoek als leerrijk, indrukwekkend en inspirerend ervaren.

1.6 Werkzaamheden in 2014
Verdere digitalisering en formalisering aanvraagprocedure
In 2014 is het secretariaat gestart met verdere formalisering van de aanvraagprocedure. De richtlijnen schrijven
voor dat aan de meerjarige toekenningen voorwaarden moeten worden verbonden zodat duidelijk is welk deel
van de toekenning in een betreffend boekjaar onvoorwaardelijk is geworden. Daarom heeft het secretariaat de
aanvraagprocedure verder aangescherpt. Ook wordt organisaties die de ASN Foundation meerdere jaren ondersteunt, gevraagd om jaarlijks schriftelijk verantwoording af te leggen over de besteding van de ontvangen donatie.
Wij streven ernaar dat aanvragen alleen per e-mail worden ingediend. Op een enkele uitzondering na is dit streven
in 2014 geslaagd. We moedigen deze handelwijze ook in 2015 aan om de administratie zoveel mogelijk te kunnen
digitaliseren, zoals we ook vermeldden in het jaarverslag over 2013.
Administratieve processen
Conform de richtlijnen moesten enkele administratieve processen worden verbeterd. Hiermee stemde het bestuur in
tijdens de decembervergadering. Er is besloten om de accountantskosten en de remuneratie aan bestuursleden die
niet in dienst zijn van de ASN Bank, voortaan vanuit de ASN Foundation te betalen. Voorheen werden deze kosten
door de ASN Bank betaald.

1.7 Projecten in 2014
De ASN Foundation krijgt zowel verzoeken voor kleine projecten als verzoeken voor grote projecten binnen. In 2014
heeft de ASN Foundation 109 projecten ondersteund voor een totaalbedrag van € 295.571. In bijlage 1 vindt u een
overzicht van alle projecten die de stichting in 2014 heeft gesteund, gerangschikt op omvang van het bedrag van de
donatie.
Thema 2014 ‘zorg en welzijn’
Het bestuur heeft in 2011 besloten om jaarlijks een thema te kiezen dat past bij de duurzame thema’s van de ASN Bank.
Voor 2014 werd als thema ‘zorg en welzijn’ gekozen. De ASN Foundation heeft in 2014 veel projecten op dit terrein
kunnen ondersteunen.
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Uitsplitsing per aandachtsgebied van de giften gedaan in 2014
Duurzame economische ontwikkeling

€

15.000

Conservatie van ecosystemen en biodiversiteit

€

18.500

Ontwikkelingssamenwerking

€

137.695

Mensenrechten

€

37.000

Vrede en ontwapening

€

4.800

Stimulering van culturele ontwikkeling

€

13.365

Zorg en welzijn

€

58.411

Duurzame energie

€

10.800

Totaal

€

295.571

Besluiten 2014 tot herhaalde ondersteuning
Het bestuur heeft in 2014 besloten om de volgende organisaties herhaald te ondersteunen:
• Movies that Matter: een driejarige bijdrage voor het jaarlijkse Movies that Matter Filmfestival;
• Stichting Leerorkest: een driejarige bijdrage voor het Instrumentenfonds;
• Stichting Heifer Nederland: een vierjarige ondersteuning voor een vrouwenproject in het hoogland van het
Dendi-district in Ethiopië;
• Stichting Miss IQ: een tweejarige ondersteuning voor het project ‘Hulp aan onderwijs voor arme kinderen op
Curaçao’.
Voor de giften die de komende jaren nog moeten worden uitbetaald, geldt dat zij ten laste van het resultaat komen
in het jaar van uitbetaling.
Twaalf projecten uitgelicht
Om een beeld te geven van de diversiteit van de projecten die de ASN Foundation ondersteunt, volgt hierna een
beschrijving van twaalf projecten. Bij elk project is vermeld bij welke aandachtsgebied van de ASN Foundation het
project het meest aansluit.
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Project
Reclaim the Seeds
Organisatie
A Seed Europe
Thema
Biodiversiteit
Het collectief Reclaim the Seeds organiseert jaarlijks een ‘zadenweekend’. De ASN Foundation heeft een bijdrage
verstrekt om dit evenement mogelijk te maken. Tijdens deze weekenden worden niet alleen zaden uitgewisseld,
maar wordt ook informatie uitgewisseld en over politieke thema’s gediscussieerd. Het doel is meer mensen te
betrekken bij de strijd voor agrarische biodiversiteit en een robuuste, duurzame landbouw.
Het Reclaim the Seeds-weekeind is een reactie op twee ontwikkelingen. Ten eerste de machtsconcentratie in de
zadenhandel: in 2012 beheersten zes bedrijven wereldwijd 75% van de veredeling van landbouwgewassen, 60%
van de handel in zaaigoed en 76% van de verkoop van pesticiden. Dit veroorzaakt afhankelijkheid en uitbuiting van
boeren en achteruitgang van de (bio)diversiteit in de landbouw.
De tweede ontwikkeling is de herziening van de Europese wetgeving over zaden. In heel Europa volgen experts van
organisaties van kleine boeren en ‘seed savers’ de ontwikkelingen op de voet. Zij bestoken Europarlementariërs met
commentaar en alternatieve voorstellen. Tijdens het Reclaim the Seeds-weekend werd als alternatief gesteld dat kleine
boeren en hobbytuinders buiten de industrie om voedsel kunnen produceren en gewassen in stand houden en veredelen.
In 2015 organiseert Reclaim the Seeds weer een weekend. Daarin wordt niet alleen aandacht besteed aan zaden,
maar ook aan landbouw, het klimaat (vanwege de grote klimaattop in december 2015 in Parijs) en het belang van
een gezonde bodem.
Project
Het Watersprookje
Organisatie
Cees Kant Stichting
Thema
Ontwikkelingssamenwerking/water
De Verenigde Naties formuleerden in 2000 acht millenniumdoelen. Het zevende doel (een duurzaam milieu voor meer
mensen) hield onder meer in dat in 2015 het aantal mensen zonder goed drinkwater met de helft moest worden
teruggebracht. Dat was aanleiding voor de Cees Kant Stichting om ‘Het Watersprookje’ te lanceren.
De stichting heeft zich tot doel gesteld in de jaren 2013, 2014 en 2015 vijftig diepgeboorde waterputten te realiseren
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rond Mpeketoni in Zuidoost-Kenia. Daarmee kunnen alle mensen in dit gebied van 100 bij 25 kilometer – ongeveer
100.000, doorgaans straatarme mensen – beschikken over goed drinkwater op maximaal een kwartier lopen van hun
huis. Er is ter plekke een goed functionerende waterboor aanwezig, die heel effectief is. Daardoor kost het boren
van één waterput tot 70 à 80 meter diep € 6.000: een fractie van de kosten van een commercieel geboorde put.
Het beheer en onderhoud van de putten worden geregeld in nauw overleg met de mensen die er gebruik van maken.
Project
The Greenshop
Organisatie
Stichting Chimwemwe Malawi
Thema
Ontwikkelingssamenwerking/zorg en welzijn
Chimwemwe betekent ‘vreugde’ in Malawi. Stichting Chimwemwe Malawi zet zich in voor kwetsbare mensen in dit
Afrikaanse land. In 2013 startte Chimwemwe Malawi het project The Greenshop in Mzuzu. Dit is een werkschool voor
jonge Malawianen met een fysieke beperking. Deze jongeren krijgen een opleiding in de groente- en fruithandel met
als doel dat ze uiteindelijk zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. In Malawi hebben dove en fysiek
beperkte mensen geen mogelijkheden om voor zichzelf een bestaan op te bouwen. Zij staan buiten de maatschappij,
mede door onwetendheid en vooroordelen van de bevolking. Dit project biedt een kans aan de jongeren, die erg
leergierig zijn en zich graag willen ontwikkelen. Malawiaanse leraren geven de lessen. Intensieve samenwerking met
lokale bedrijven en instanties stimuleert de verantwoordelijkheid van de lokale bevolking.
Project
Algemene ondersteuning
Organisatie
CoMensha
Thema
Mensenrechten
Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) te Amersfoort registreert slachtoffers van mensenhandel, coördineert
de opvang en levert advies bij de bestrijding van deze ernstige schending van fundamentele mensenrechten. Met een
team van deskundigen gaat CoMensha dagelijks de strijd aan tegen het kwaad dat mensenhandel heet. CoMensha
heeft in 25 jaar veel ervaring opgebouwd. Het is een kenniscentrum over slachtoffers van mensenhandel. CoMensha
maakt mensenhandel zichtbaar en geeft het slachtoffer een gezicht. De ASN Foundation heeft dit bijzondere werk
ondersteund met een financiële bijdrage.
Project
Young Designer programme
Organisatie
Fair Wear Foundation
Thema
Mensenrechten
Fair Wear Foundation (FWF) is een internationale non-profitorganisatie, die samen met kledingbedrijven werkt aan
verbetering van arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar zij kleding laten produceren. FWF heeft een gedragscode
geformuleerd. In 2012 startte FWF het Young Designer programme om beginnende Europese ontwerpers te helpen
om deze code in te voeren. Alle deelnemers hebben de intentie om binnen enkele jaren regulier FWF-lid te worden.
Een wezenlijk onderdeel van het programma is een monitoringsysteem bij alle fabrieken waaraan de ontwerpers
productie uitbesteden. Dit systeem is bedoeld om de fabrieken te informeren over FWF en meer te weten te komen
over de arbeidsomstandigheden. Ook zorgen de ontwerpers ervoor dat de fabriek werknemers informeert over hun
rechten en de FWF-klachtenprocedure introduceert. FWF stimuleert kleine merken tot een constante dialoog over
de naleving van sociale normen op de werkplek. Ze leren welke invloed zij hebben op de arbeidsomstandigheden
van de mensen die hun producten maken, en worden begeleid als hun productie groter wordt.
Project
Bouwen van huizen in Nicaragua
Organisatie
Stichting HomePlan
Thema
Ontwikkelingssamenwerking
Nicaragua en Haïti, waar HomePlan actief is, zijn de twee armste landen van Latijns-Amerika. In Nicaragua is sprake
van veel natuurgeweld, zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, orkanen en heftige regenseizoenen. Van de circa
6,1 miljoen inwoners leeft 43% in armoede ($ 2 per dag) en 17% in extreme armoede (minder dan $ 1 per dag). Sinds
eind 2010 bouwt HomePlan huizen voor de allerarmsten in de sloppenwijken bij Managua, Leon en Chinandega, samen
met zijn lokale partner TECHO. Deze lokale NGO staat goed bekend doordat zij nauw samenwerkt met de gemeenschappen. HomePlan steunt dit initiatief vanwege de noodzaak van goede huisvesting voor de allerarmsten en omdat
de aanpak van TECHO een duidelijk verschil maakt en gemeenschappen versterkt.
In totaal zijn er in vijf jaar tijd al 351 huizen gebouwd. De bewoners betalen 7% van het nieuwe huis zelf. Deze verplichte
bijdrage stimuleert hen om zelf in actie te komen. TECHO helpt hen om dit bedrag bij elkaar te sparen. Ook de overheid
werkt goed mee en heeft al in veel gemeenschappen voor elektriciteit en water gezorgd.
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Project
Leren van de Besten
Organisatie
Stichting Leren van Elkaar
Thema
Duurzame economische ontwikkeling
Stichting Leren van Elkaar wil de kwaliteit van leven van kansarme boeren verbeteren. Dat doet zij ten eerste door
projecten op te zetten en te ondersteunen die kennisuitwisseling stimuleren. En ten tweede door de boeren te motiveren
om de kennis en vaardigheden die zij tijdens de uitwisseling hebben opgedaan, in de praktijk te brengen. Bijzonder
is dat hierbij gebruik wordt gemaakt van de Pachamama Raymi-methode. Daarbij wordt de doelgroep gemotiveerd
om deel te nemen aan wedstrijden en zo gestimuleerd tot zelfwerkzaamheid.
Tijdens de wedstrijden worden boeren en boerinnen uit de dorpen in het werkgebied opgeleid door middel van studiebezoeken aan gezinnen en dorpen die de noodzakelijke veranderingen al hebben doorgevoerd. De bezoekers zien hoe
ze meer en gevarieerder voedingsmiddelen kunnen produceren om ondervoeding van hun kinderen te verminderen.
Daarnaast leren ze hoe ze hun inkomen kunnen vergroten en hun huisvesting en hygiëne verbeteren.
Vervolgens passen deze boeren en boerinnen hun nieuwe kennis toe in hun eigen situatie. Volgens het principe
‘al doende leert men’ dragen ze hun kennis ook over aan gezinnen die niet aan de studiereizen hebben deelgenomen.
Aan het eind van elke wedstrijd worden de gezinnen en dorpen die de meeste vooruitgang hebben geboekt, beloond
met aantrekkelijke geldprijzen. Elke wedstrijd duurt ongeveer een halfjaar.
De ASN Foundation heeft in 2014 opnieuw een bijdrage verstrekt aan Stichting Leren van Elkaar voor haar activiteiten
op het gebied van armoedebestrijding, voedselvoorziening, verwerven van inkomen en werken aan een duurzaam
milieu in Cusco in Peru.
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Project	Terugdringen Tienerzwangerschappen, Lion Heart Medical Centre in Yele
Organisatie
Lion Heart Foundation
Thema
Zorg en welzijn
De Lion Heart Foundation (LHF) werkt in Sierra Leone aan de ontwikkeling van duurzame gezondheidszorg, onderwijs,
economische activiteiten en kennisoverdracht. Het doel is de lokale bevolking en economie te helpen zichzelf verder
te ontwikkelen. In 2014 deed LHF een beroep op de ASN Foundation voor het project ‘Terugdringen Tienerzwangerschappen’ van het Lion Heart Medical Centre in Yele.
Sierra Leone heeft een van de hoogste percentages moeder- en kindersterfte in de wereld. Tienerzwangerschappen
zijn verantwoordelijk voor 40% van de moedersterfte. De belangrijkste oorzaken zijn gebrek aan goede medische
zorg en begeleiding tijdens de zwangerschap en aan kennis over zwangerschap en hygiëne bij de vaak veel te jonge
moeders. Lion Heart Foundation gaf in 2014 de hoogste prioriteit aan het terugdringen van tienerzwangerschappen
in Yele en de omgeving van het Gbonkolenken Chiefdom in Tonkolili, een van de vijf armste districten in Sierra Leone.
In het ziekenhuis is een nieuwe kraamafdeling gebouwd, die in september 2013 in gebruik is genomen. Hier zijn
ondertussen vele baby’s gezond geboren.
De ASN Foundation heeft hieraan bijgedragen en later in 2014 een financiële bijdrage verstrekt voor de bestrijding
van het ebolavirus.
Project	Bouw van een bakkerij en opleiding tot bakker
Organisatie
Ma-Quica
Thema
Duurzame economische ontwikkeling
Ma-Quica is een stichting die zich sterk maakt voor het welzijn en de welvaart van moeders en kinderen van het dorpje
Alto Mira op het eiland Santo Antao in Kaapverdië. Zo zorgt de stichting voor hulpmiddelen in het onderwijs en bestrijdt
armoede door een werkgelegenheidsproject voor moeders op te zetten. Om armoede tegen te gaan en economische
ontwikkeling en werkgelegenheid te bevorderen heeft de stichting huisvesting gebouwd voor een bakkerij. Ook worden
vrouwen opgeleid om de bakkerij zelfstandig te exploiteren. Voor de opleiding tot bakker en voor de inrichting van
de bakkerij heeft de ASN Foundation een bijdrage verstrekt.
Project	WakaWaka Women Empowerment Initiative
Organisatie
WakaWaka Foundation
Thema	Duurzame energie/ontwikkelingssamenwerking
De WakaWaka Foundation is een Nederlandse NGO die wereldwijd energiearmoede bestrijdt. Het voornaamste doel
is de allerarmsten te voorzien van veilige, duurzame en zelfvoorzienende energie- en lichtbronnen. De WakaWaka
Foundation ontwikkelt strategieën om zonne-energieproducten beschikbaar te stellen aan mensen die in extreme
armoede leven, in afgelegen gebieden leven of slachtoffer zijn van gedwongen migratie.
Met het WakaWaka Women Empowerment Initiative wil de stichting met microfinanciering vrouwelijke ondernemers
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in ontwikkelingslanden voorzien van zonnelampen. Deze vrouwen krijgen een geldbedrag als lening om een onderneming
te starten en een lening voor een WakaWaka-lamp. Dankzij deze lamp kunnen ze ‘s avonds werken en hoeven ze minder
uit te geven aan niet-efficiënte lichtbronnen. Daardoor kunnen ze de lening sneller afbetalen, veiliger leven en de
gezondheid van hun gezin verbeteren. De ASN Foundation heeft bijgedragen aan de startfase van dit programma.
Project
Eetmee- moestuin en -maaltijden
Organisatie
ZorgSaam Twenterand
Thema
Zorg en welzijn
De ASN Foundation heeft een bijdrage verstrekt voor het sociaal-maatschappelijke project Eetmee in Twenterand.
Dit project omvat onder meer de Eetmeemoestuin in Vroomshoop. Hier worden groenten en fruit gekweekt, in samenwerking met een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Het tweede onderdeel betreft de
Eetmeemaaltijden Twenterand. Dit project biedt een gezonde, betaalbare maaltijd aan alle inwoners van de gemeente
Twenterand die daar behoefte aan hebben. Het project richt zich vooral op mensen die een extra steuntje in de rug
goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze gebrek hebben aan geld of eenzaam zijn.
Project
Stop Wapenhandel
Organisatie
Campagne tegen Wapenhandel
Thema
Vrede en ontwapening
De wapenindustrie heeft wereldwijd een omzet van ruim 400 miljard dollar. Nederland is een van de grootste wapen
exporteurs ter wereld. Er zijn enkele honderden bedrijven in deze sector actief. De meesten produceren voornamelijk
voor de civiele markt. Maar er zijn ook grote Nederlandse wapenfabrikanten. Zij maken marineschepen, delen van
gevechtsvliegtuigen en helikopters, en radar- en vuurleidingsystemen waarmee bommen en raketten hun doel zoeken.
De meeste wapens en wapenonderdelen die Nederland produceert, worden aan het buitenland verkocht. De overheid
geeft dan ook jaarlijks voor bijna 1 miljard euro aan exportvergunningen voor wapens af. Daarnaast zijn Schiphol en
Rotterdam belangrijke doorvoerhavens van wapens.
Stichting Campagne tegen Wapenhandel/Stop Wapenhandel doet onderzoek naar en voert actie tegen wapenexport en
wapenindustrie. De organisatie is partner van het European Network Against Arms Trade (ENAAT). De ASN Foundation
heeft in 2014 een bijdrage verstrekt om de communicatiestrategie van Stop Wapenhandel te versterken.

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 2015 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.
Het streven is om het totaal van de giften van de ASN Foundation gelijk te laten zijn aan het totaal van de donaties
die zij ontvangt. Deze giften hebben grotendeels een eenmalig karakter. Voor het jaar 2015 is er voor totaal € 38.000
aan giften toegezegd die voortvloeien uit een meerjarige verbintenis. Als er in enig jaar een overschot ontstaat, dan
wordt dit toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Den Haag, 10 juni 2015
Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
Ewoud Goudswaard, voorzitter
Michel Negenman, secretaris-penningmeester
Robert Rubinstein, lid
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2.1 Balans per 31 december 2014
In euro’s

31-12-2014

31-12-2013

Activa
Vorderingen en overlopende activa

2

3

Liquide middelen

128.101

27.350

Totaal

128.103

27.353

Passiva
Bestemmingsreserves

11.433

853

Kortlopende schulden

116.670

26.500

Totaal

128.103

27.353

Werkelijk 2014

Begroot 2014

Werkelijk 2013

310.136

300.000

304.000

2

25

3

310.138

300.025

304.003

295.571

300.000

312.800

3.987

25

52

299.558

300.025

312.852

10.580

-

-8.849

2.2 Staat van baten en lasten over 2014
In euro’s
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten
Som der baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Algemene kosten
Som der lasten
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Saldo van baten en lasten

Saldo bestemmingsreserve per 1 januari 2014
Toevoeging bestemmingsreserve 2014
Saldo bestemmingsreserve per 31 december 2014

€
853
€ 10.580
€ 11.433

2 Jaarrekening 2014

2.3	Toelichting op de balans en de staat
van baten en lasten
Algemeen
De Stichting ASN Foundation is statutair gevestigd in
’s-Gravenhage. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn RJ 650 Fondsenwervende
instellingen.

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.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. Stichting ASN Foundation
maakt geen gebruik van complexe of afgeleide finan
ciële instrumenten.

Bestemmingsreserves
Ultimo 2014 had de stichting een batig saldo van € 10.580.
Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
De Stichting ASN Foundation eindigde het boekjaar
2014 met een positieve bestemmingsreserve van
€ 11.433. Deze bestemmingsreserve wordt in 2015
toegekend aan een organisatie en/of project.

Kortlopende schulden
Ultimo 2014 bestonden de kortlopende schulden uit:
Nog te betalen remuneratie

€

2.000

Nog te betalen giften

€

114.670

Totaal

€

116.670

De betaling van de volgende giften die in 2014 waren
toegezegd, moest per 31 december 2014 nog geëffectueerd worden:
Stichting Aandacht Speciale Kinderen

€

2.500

Stichting Studenten

€

2.500

Stichting Egoli Africa

€

2.500

Women on Wings

€

2.500

Financiële risico’s

Stichting Mmofra Adesua

€

1.000

Nederlands Helsinki Comité

€

1.500

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

Stichting Meerwaarde

€

1.500

Stichting Strumeth

€

2.500

Stichting Odanadi

€

2.500

Stichting Silent Work

€

2.235

Female Cancer Foundation

€

2.500

Stichting Loka

€

2.500

Kredietrisico
De ASN Foundation verstrekt op dit moment geen
kredieten of waarborgen. Het kredietrisico beperkt
zich tot de uitstaande geldmiddelen bij de ASN Bank.
Valutarisico
Alle bedragen luiden in euro’s. Er is daardoor geen
sprake van valutarisico.

Bezoldigingen
De ASN Foundation heeft geen personen in loondienst.
Ewoud Goudswaard is in dienst van ASN Bank N.V. en
werkt onbezoldigd voor de ASN Foundation. De overige
bestuursleden ontvangen een remuneratie. ASN Bank
N.V. stelt de administratieve en secretariële ondersteuning ter beschikking.

Toelichting op de balans
Liquide middelen
De liquide middelen staan op een renteloze rekening
courant bij SNS Bank N.V. en op een spaarrekening
bij ASN Bank N.V. tegen een marktconforme rente. De
rentevergoeding daalde in de verslagperiode van 1,5%
tot 1%. De liquide middelen zijn direct opvraagbaar.

Cees Kant Stichting

€

4.000

Stichting Kinderhulp Bodhgaya

€

2.500
2.000

Stichting Kerala

€

Stichting Senehasa

€

1.500

Stichting Ma-Quica

€

2.000

Stichting Light for the World

€

2.500

Stichting Chimwemwe Malawi

€

1.500

Stichting Vajra

€

3.325

Stichting Gambia Team

€

3.000

Stichting Raja

€

6.000

Stichting Ubomi Obutcha Nederland

€

1.500

A Seed Europe

€

2.000

Stichting Mano a Mano

€

5.000

Stichting Oud in Africa

€

5.000

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

€

12.500

Stichting Terre des Hommes

€

10.000

Habitat for Humanity

€

10.000

Stichting Gered Gereedschap

€

14.110

Totaal

€

114.670

17

Stichting ASN Foundation Jaarverslag 2014

Niet uit de balans blijkende
verplichtingen

Algemene kosten

De Stichting ASN Foundation heeft in 2013 en 2014 aan
enkele instellingen toegezegd jaarlijkse giften te
verstrekken:
• Scriptieprijs Stichting Vredeswetenschappen
van 2015 tot en met 2016 een gift van € 2.000;
• Bachelorprijs Stichting Vredeswetenschappen
in 2015 en 2016 een gift van € 1.000;
• Movies that Matter in 2015 en 2016 een gift van
€ 15.000;
• Stichting Miss IQ in 2015 een gift van € 2.500;
• Stichting Heifer Nederland van 2015 tot en met
2017 een gift van € 7.500;
• Stichting Leerorkest in 2015 en 2016 een gift van
€ 10.000.
Op deze verplichtingen rusten ontbindende voorwaarden. De instelling ontvangt de gift onder voorwaarde
dat de prestatie waarvoor de gift is bedoeld, plaatsvindt
in het jaar waarop de toezegging betrekking heeft.

Toelichting op de staat van baten en
lasten
Baten uit eigen fondsenwerving
De baten van de ASN Foundation worden gevormd uit
jaarlijkse bijdragen van de ASN Bank en uit donaties,
schenkingen en dergelijke van klanten van de ASN
Bank. In 2014 heeft de ASN Foundation de volgende
giften ontvangen.
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ASN Bank N.V.

€

Particulieren

€

301.936
8.200

Totaal

€

310.136

De baten uit fondsenwerving waren in 2014 € 10.936
hoger dan begroot. ASN Bank N.V. heeft in 2014
€ 1.936 meer geschonken ter dekking van de accountantskosten. Daarnaast hebben particulieren € 8.200
geschonken; dit bedrag was niet begroot.
Van de totale baten is in 2014 95% (2013: 103%)
besteed aan de doelstellingen. In 2014 (2013: nihil)
zijn geen kosten verantwoord uit eigen fondswerving.

Accountantskosten

€

1.936

Remuneratie bestuursleden

€

2.000

Overige algemene kosten

€

51

Totaal

€

3.987

ASN Bank N.V. verstrekt 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.
Den Haag, 10 juni 2015
Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
Ewoud Goudswaard, voorzitter
Michiel Negenman, secretaris-penningmeester
Robert Rubinstein, lid
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: het bestuur van Stichting ASN Foundation
Wij hebben de jaarrekening over 2014 van Stichting ASN Foundation te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 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, alsmede voor het opstellen van het verslag van het bestuur, beide 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 jaar
rekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
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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 controle
standaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en
de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een 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 omstandig
heden. 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 2014 en van het resultaat over 2014 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, 10 juni 2015
KPMG Accountants N.V.

N.C. Paping RA
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Bijlage 1 Giften ASN Foundation in 2014
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Organisatie

Project

Stichting Openluchtschool Rotterdam

Schoolreis naar Bergen aan Zee voor chronisch zieke kinderen

Donatie in euro’s
250

Stichting ‘Het Droomfeest’

Organisatie van Het Droomfeest, dat aandacht vraagt voor
cardiomyopathie

250

Stichting 1 euro per dag

Activiteiten om geld op te halen voor de ondersteuning van goede
doelen

365

Stichting Amal Nederland

Organisatie van een benefietconcert voor kwetsbare kinderen in
Somalië

500

Gebruikersvereniging Rolstoelbus

Goedkoop gehandicaptenvervoer in de Drechtsteden

500

Stichting Bantan Woro

Technische vakschool in Abene, Senegal

500

Missieprocuur Don Bosco

Verscheping van 25 gebruikte pc’s naar Don Bosco College in Parakou,
Benin

800

Kessler Stichting

Diverse projecten ten behoeve van kwetsbare mensen in onze
samenleving

1.000

Stichting Livada

Weeshuis in Targu Mures, Roemenië

1.000

Cees Kant Stichting

Waterputten in Kenia

1.000

Stichting Waterprojecten Oost-Indonesië

Waterprojecten in Oost-Indonesië

1.000

Stichting Strohalm Foundation

Onderwijsproject Sri Sai Vidyalaya, Puttaparthi, India

1.000

Stichting Swamikrouna

Opzetten kliniek voor primaire medische zorg in Kandi, Benin

1.000

J.P. van den Bent Stichting

Zomerproject voor personen met een verstandelijke beperking

1.000

Stichting Sint Martinus

Opvang en begeleiding van straatkinderen in Rio de Janeiro, Brazilië

1.000

Bring the Elephant Home

Herbebossingsproject op Borneo, Indonesië

1.000

Stichting Kunstfort bij Vijfhuizen

Activiteiten van het Kunstfort Bijenmuseum

1.000

Stichting Let’s Care

Campagne voor kinderrechten en tegen kindermishandeling op de
Filipijnen

1.000

Stichting Syndroom van de Lach

Ondersteunende therapie bij het Curaçao Dolphin Therapy & Research
Center

1.000

Stichting Ababajo

Microfinancieringsproject voor dove kinderen in Ethiopië

1.000

Stichting Seguro

Opvanghuis Fanga Musow voor vrouwen zonder verblijfsvergunning

1.000

Stichting De Twaalf Ambachten

Publicatie van een boek over stralingswarmte

1.000

Stichting Bangalore

Programma voor vrouwen in Bangalore, India

1.000

Stichting Ouderenzorg Moldavië

Ouderenzorg in Straseni en Costesti, Moldavië

1.000

Stichting Mmofra Adesua

Onderwijsproject in Ghana

1.000

Stichting Liend Doi

Schoonwaterproject in Vietnam

1.100

Stichting Elnura

Voedings- en scholingsproject in het Center for protection of children
in Bishkek, Kirgizië

1.176

Stichting Kinderhuis Cambodja

Onderwijsproject in Cambodja

1.200

Stichting Eritrea Hagez

Aanleg zonnesysteem in de kliniek Daughters of Charity in Maimine,
Eritrea

1.300

Stichting De Brug Internationaal

Scholingsproject voor jongeren, onder wie oorlogswezen, Kosovo

1.400

Stichting Mucaa

Realisatie van een waterput en moestuin in de Gotera-regio, Ethiopië

1.500

Stichting Care Foundation The Gambia

Realisatie van een tandtechnisch laboratorium in Jiboro, Gambia

1.500

Stichting Childrencarebali

Renovatie van een basisschool in Antiga op Bali, Indonesië

1.500

Burundian Women for Peace and Development

Opzetten van een bakkerijproject in Kirundo, Burundi

1.500

Astrid Uganda Foundation

Oprichten van een buurtcentrum voor kwetsbare jongeren in Kampala,
Oeganda

1.500

Stichting La Sonrisa

Onderwijsproject voor kansarme kinderen in Iquitos, Peru

1.500

Stichting Wiesje

Ondersteuning van mensen met dementie in Suriname

1.500

Stichting Vialisa

Diverse activiteiten van Vialisa in Dhaka, Bangladesh

1.500

Stichting Support for Workshop Ghana

Gezondheidsproject in Effiduase-Korofidua, Ghana

1.500

Stichting Lion Heart Foundation

Terugdringen van tienerzwangerschappen in Yele, Sierra Leone

1.500

Stichting Solidair met India

Herbouw en asbestvrij maken van een school in Kerala, India

1.500
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Organisatie

Project

Stichting Dr. Ramona Fonds

Gezondheidsproject in het berggebied van Los Anones, Dominicaanse
Republiek

Donatie in euro’s
1.500

Stichting School voor Herat

Tweede fase van de bouw van een meisjesschool in Herat, Afghanistan

1.500

Stichting Help Flores!

Realisatie van een waterzuiveringsinstallatie op Flores, Indonesië

1.500

Stichting Buiten de Grenzen

Ontwikkelingsproject voor de opvang van jongeren in Burkina Faso

1.500

Stichting Force

Oprichting van een brailleproductiecentrum in Togo

1.500

Stichting Timalawi

Aanschaf van een noodaggregaat voor een opleidings- en
ontwikkelingscentrum in Chipoka, Malawi

1.500

Stichting Santosa

Ontwikkelingsprojecten voor lichamelijk en geestelijk gehandicapte
kinderen in Sri Lanka

1.500

Stichting Samay

Frutas del Sol, een project voor bosbouw, zonne-energie en
capaciteitsversterking van dorpsbewoners in Bolivia

1.500

Stichting Lion Heart Foundation

Bestrijding van het ebolavirus in het Lion Heart Medical Centre in Yele,
Sierra Leone

1.500

Nederlands Helsinki Comité

Essaywedstrijd in het kader van het 25-jarig bestaan van het
Committee for the Prevention of Torture

1.500

We Women Foundation

Universitaire opleiding voor vrouwelijke Birmese vluchtelingen

1.500

Stichting Chimwemwe Malawi

Vakopleiding voor jongeren met een fysieke beperking in Malawi

1.500

Stichting Senehasa

Ouderenzorg in Sri Lanka

1.500

Stichting Meerwaarde

Beroepsopleidingen voor kansarme kinderen in Haarlemmermeer

1.500

Stichting Ubomi Obutsha Nederland

Schoolbenodigdheden voor kinderen in Port Elizabeth, Zuid-Afrika

1.500

Stichting Beautiful Kidz Namibia

Jaarlijkse vakantieschool in Windhoek, Namibië

1.750

Stichting Vredeswetenschappen

Scriptieprijs 2014

2.000

Stichting Guacamaya

Ontwikkelingsprojecten in Guatemala

2.000

Stichting Leweza

Vakopleiding en begeleiding naar werk van kansarme jongeren in
Zuid-Afrika

2.000

Stichting Kerela

Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, polikliniek en
basisschool in Kerala, India

2.000

Stichting Ma Quica

Inkomensproject voor vrouwen Kaapverdië

2.000

Stichting A Seed

Bevordering van biodiversiteit door verspreiding van zaden

2.000

Stichting Silent Work

Ontwikkelingsproject in Afrika

2.235

Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

Hulpproject voor vluchtelingen

2.500

Stichting Miss IQ

Onderwijsproject voor kinderen op Curaçao

2.500

CoMensha Coordinatiecentrum Mensenhandel

Diverse werkzaamheden van CoMensha

2.500
2.500

Stichting Together

Projecten voor landbouwontwikkeling in Tamil Nadu, India

Vereniging Asian Eye Care

Oogheelkundige projecten in Zuid-Laos

2.500

Stichting Umubano

Project voor landbouwontwikkeling in Burundi

2.500

Stichting Dogon Vrouwen Initiatief

Programma voor WakaWaka-zonnelampen in Mali

2.500

Grrrowd Foundation

Crowdfundingplatform voor juridische actie tegen schending van
fundamentele mensenrechten

2.500

Stichting Energie en Samenleving

Diverse activiteiten van Stichting Energie en Samenleving

2.500

Stichting Leren van Elkaar

Projecten ter bestrijding van armoede en voor voedselvoorziening in
Cusco, Peru

2.500

Stichting Sapna Foundation

Inrichting van de Sapna Gezondheidskliniek in Bhojpur, in Bihar, India

2.500

Stichting ZorgSaam Twenterand

Sociaal-maatschappelijk project Eetmee in Twenterand

2.500

Stichting Egoli Africa

Drinkwaterproject in het Pallisa-district, Oost-Oeganda

2.500

Stichting Strumeth

Bestrijden van jodiumtekorten bij de bevolking van Oost- en
West-Wollega, Ethiopië

2.500

Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Opvang van kasteloze wezen en verlaten kinderen in Bodhgaya, in
Bihar, India

2.500

Stichting Light for the World

Opleidingen voor gehandicapte jongeren in Oost-Afrika

2.500
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Project

Women on Wings

Coaching bij het management van een sociale onderneming

2.500

Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal

De bouw van twee scholen en enkele kleine projecten in Nepal

2.500

Stichting Loka

Onderwijsproject voor kinderen in Bihar, India

2.500

Female Cancer Foundation

Project om wereldwijd baarmoederkanker te bestrijden

2.500

Stichting Odanadi NL

Project tegen om (seksuele) uitbuiting van vrouwen en kinderen in
India tegen te gaan

2.500

Stichting ASK Ghana

Ondersteuning van kinderen met leermoeilijkheden in Ghana

2.500

Stichting Mirre

Nederlands Cultureel Centrum in Gaza, Palestina

3.000

Stichting Gambia Team NL

Onderwijsproject in Berending, Gambia

3.000

Stichting Vajra

Hulp voor slachtoffers van de watersramp in Sindhupalchowk, Nepal

3.325

Stichting VSO Nederland

Uitzending van een Nederlandse onderwijsadviseur naar Cambodja

4.000

Cees Kant Stichting

Drinkwaterproject in Kenia

4.000

Stop Wapenhandel/Campagne tegen Wapenhandel Versterken van de communicatiestrategie
Stichting ACNS Projecthulp
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Donatie in euro’s

De bouw van een kleuterschool en het opzetten van een
microkredietsysteem in Sri Lanka

4.800
5.000

Stichting Our Common Future

Publicatie van een boek over ‘nieuwe business modellen’

5.000

Fair Wear Foundation

Young Designer Programma

5.000

Stichting AfriKNO

Opleiding van kno-artsen in Moschi, Tanzania

5.000

Stichting Oud in Afrika

Thuiszorg, oogzorg en picopensioenen voor ouderen in Kenia en
Ethiopië

5.000

Stichting Mano a Mano

Water- en sanitatieproject in Media Cara, Dominicaanse Republiek

5.000

Stichting HomePlan

Bouw van huizen voor de allerarmsten in Nicaragua

5.010

Stichting Vredeswetenschappen

Leerstoel Economics of Conflict and Peace

6.000

Stichting Raja

Zonnepanelenproject en begeleiding van kinderen in jeugddetentie in
Bangalore en Calcutta, India

6.000

Stichting Heifer Nederland

Duurzame landbouw en veehouderij in het Dendi-district in Ethiopië

Stichting Leerorkest

Instrumentenfonds voor deze Amsterdamse stichting

10.000

7.500

Stichting WakaWaka Foundation

WakaWaka Women Empowerment Initiative in Indonesië

10.000

Terre des Hommes

Twee projecten voor hulp aan migrerende jeugd in Mali en Ethiopië

10.000

Habitat for Humanity

Verbetering van de toegang tot schoon water in drie dorpen in het
Puok-district, Cambodja

10.000

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Aanleg en beheer van heggen en hoogstamboomgaarden

12.500

Stichting Gered Gereedschap

Zending gereedschap naar PEFO, Oeganda

14.110

Stichting Movies That Matter

Movies That Matter Festival 2014

Totaal

15.000
295.571
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Bijlage 2		Adresgegevens en personalia
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 Microkredietfonds. Ewoud Goudswaard begon zijn carrière bij
de NMB Bank, later ING Bank, in het kredietrisicomanagement voor (grote) zakelijke relaties. Vanaf
1989 bekleedde hij directiefuncties in Haarlemmermeer, 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
doorgebracht. Hij was tot 1993 penningmeester
en lid van het Federatiebestuur van de FNV. In die
hoedanigheid 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 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 ontwikkelde zich
tot TBLI GROUP. Deze onderneming helpt ondernemingen, instellingen, non-gouvernementele
organisaties en particulieren om duurzaamheid
te institutionaliseren. Rubinstein doceerde aan de
Rotterdam School of Management en onderwijst
momenteel aan internationale business schools en
universiteiten. Via dochterondernemingen biedt
hij consulting, opleidingen en conferenties over
TBLI aan onder meer beleggingshuizen, pensioenfondsen, hedgefondsen en internationale bedrijven.
Rubinstein zit in het bestuur van vele organisaties,
waaronder de raad van advies van Ethical Markets
TV, IMSA (International Sustainability Consultancy)
en TellSpec.
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