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Verslag van het bestuur

1 Verslag van het bestuur

1.1

Ontstaan en doel van de ASN Foundation

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

1.2

Aandachtsgebieden

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

■
■
■
■
■
■
■
■

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

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

1.3

Donateurs

Het voor donaties beschikbare vermogen van de stichting wordt verkregen uit een jaarlijkse bijdrage van € 450.000 van
ASN Bank, uit een variabel bedrag vanuit het Loyaltyprogramma ASN Credit Card en uit een klein bedrag aan donaties en
schenkingen van relaties en klanten.
De baten uit fondsenwerving waren in 2018 € 196.086 hoger dan begroot. Dit komt door het sluiten van een contract
tussen ASN Bank en Stichting ASN Foundation waarmee ASN Foundation themapartner van ASN Bank is geworden. De
jaarlijkse gift van ASN Bank is hierdoor verhoogd van € 300.000 naar € 450.000 per jaar. Daarnaast kan jaarlijks,
afhankelijk van de uitgaven door onze klanten met hun ASN Credit Card, nog een aanvullend bedrag door ASN
Foundation ontvangen worden. Over 2018 was dit € 43.286.

1.4

Fiscale aspecten

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

■
■

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

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestond in 2018 uit:
■ Joyce van der Est (voorzitter)
■ Ton Bervoets (secretaris-penningmeester)
■ Hansje van der Zwaan
■ Edith Kunath
■ Maudy Stiebing
Edith Kunath en Maudy Stiebing bezetten de medewerkerszetels in het bestuur.
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden. We stellen dit aantal zelf vast, met een minimum van drie leden.
Bestuurders zijn natuurlijke personen.
De voorzitter van het bestuur is directielid van ASN Bank. Alle bestuurders behalve de voorzitter hebben zitting voor ten
hoogste vier jaren. De bestuurders treden af volgens een rooster dat we zelf opstellen. Bestuurders die volgens het
rooster aftreden, zijn hoogstens twee maal onmiddellijk herbenoembaar. Als een bestuurder is benoemd in een vacature
die tussentijds is ontstaan, neemt hij in het rooster van aftreden de plaats in van degene wiens plaats hij vervult.
Artikel 4 lid 9 van de statuten bepaalt dat de medewerkersbestuurders voor slechts één termijn zitting hebben in het
bestuur en niet herbenoembaar zijn.
Wijzigingen in het bestuur
Er hebben in 2018 geen wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden.
In maart 2019 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden.
De volgende leden zijn in maart 2019 afgetreden:

■
■
■
■
6

Ton Bervoets (secretaris-penningmeester)
Hansje van der Zwaan
Edith Kunath
Maudy Stiebing

De volgende leden zijn in maart 2019 toegetreden:

■
■

Arie Koornneef (secretaris-penningmeester)
Jeroen Jansen (bestuurslid)

Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2018 twee maal formeel vergaderd. Tot en met mei 2018 was het loket voor het indienen van
aanvragen gesloten in verband met de afwezigheid van de ambtelijk secretaris. Leden van het bestuur hebben in diverse
bijeenkomsten in verschillende samenstellingen de toekomst van de Stichting ASN Foundation verder uitgewerkt.
Ambtelijk secretaris
Tot 1 december 2018 was Radj Jhinkoe ambtelijk secretaris van de stichting. Hij beoordeelde samen met het bestuur de
aanvragen die bij de ASN Foundation binnenkwamen. Vanwege een reorganisatie is deze functie opgehouden te bestaan.

1.6

Projecten in 2018

De ASN Foundation ontvangt verzoeken voor zowel kleine als grote projecten. In 2018 ondersteunde zij 46 projecten voor
een totaalbedrag van € 298.772. In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle projecten die de stichting in 2018 heeft
gesteund, gerangschikt naar de omvang van de donatie.
Uitsplitsing van de giften in 2018 per aandachtsgebied:
■ Ontwikkelingssamenwerking € 158.082
■ Zorg en welzijn € 61.500
■ Duurzame economische ontwikkeling € 31.000
■ Stimulering van culturele ontwikkeling € 23.185
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■
■
■

Mensenrechten € 20.005
Conservatie van ecosystemen en biodiversiteit € 5.000
Vrede en ontwapening € 0
Totaal € 298.772

De verdeling over de verschillende aandachtsgebieden hangt af van de aanvragen die we ontvangen.
Zeven projecten uitgelicht
Om een beeld te geven van de diversiteit van de projecten die de ASN Foundation ondersteunt, volgt hierna een
beschrijving van zes grotere projecten.
Stichting Liliane Fonds: onderwijsproject Kiran Centre in Noord-India
De ASN Foundation steunt een project met als doelstelling: toegankelijk onderwijs voor kinderen met een handicap. Het
project in Noord-India omvant formele opleidingen, informele trainingen, speciaal onderwijs, kosten voor aangepaste
leermiddelen en training van leerkrachten en familieleden in de omgang met kinderen met een beperking. In
ontwikkelingslanden hebben 65 miljoen kinderen in de schoolleeftijd (6 tot 17 jaar) een handicap. De helft van hen volgt
geen onderwijs. In de armste landen gaat slechts één op de tien kinderen met een beperking naar school. De oorzaken
zijn dat de school hen weigert, de school niet toegankelijk is of leerkrachten de benodigde kennis missen. Kinderen met
een handicap in India maken vaak niet of niet volledig deel uit van de maatschappij. Ze worden verstopt en thuis
gehouden. Daardoor krijgen zij niet de kans om onderwijs te genieten. Onderwijs doorbreekt de vicieuze cirkel van
armoede en handicap en is zo een belangrijk middel om armoede in de wereld te bestrijden.
Stichting Wemos: Medicines that matter
Stichting Wemos pleit voor de bescherming van volksgezondheid wereldwijd en voor toegang tot medicijnen voor
iedereen. Een van de activiteiten van Wemos is het programma Medicines that Matter. Het merendeel van nieuwe
medicijnen dat toegelaten wordt op de Europese markt, heeft weinig tot geen toegevoegde therapeutische waarde, stelt
Wemos. De organisatie vindt dat in wetgeving rekening moet worden gehoude met de medische noodzaak van nieuwe
medicijnen. Bij toelating tot de markt moet een nieuw medicijnen niet enkel voldoen aan voorwaarden van kwaliteit,
veiligheid en effectiviteit, maar ook in een medische behoefte voorzien. In de aanloop naar de Europese verkiezingen wil
Wemos politieke partijen informeren over dit standpunt en lobbyen voor realisatie ervan. Dit project wordt gesteund door
de ASN Foundation.
Stichting Habitat for Humanity Nederland: duurzame gemeenschapsopbouw in Mayuge, Oeganda
Habitat for Humanity ondersteunt mensen bij de bouw van een eigen huis zodat zij zelfstandig een beter bestaan kunnen
opbouwen. Met het project Duurzame Gemeenschapsopbouw in Mayuge, Oeganda ondersteunt Habitat vijftig
(aids-)wezen, kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Zij leren een vak waarmee ze het gezinsinkomen kunnen verbeteren.
Voor de tien kwetsbaarste gezinnen wordt een huis gebouwd. Dat geeft ze de veiligheid en bescherming die ze nu zo
missen. Habitat ondersteunt deze gezinnen ook met kennis over en bewustzijn van hun welzijn en gezondheid. Zij krijgen
voorlichting over malaria, hiv-aids, schoon (drink)water en hygiëne (WASH), seksuele voorlichting, erfopvolging en
erfrechten, en psychosociale ondersteuning. Deze onderwerpen sluiten nauw aan bij hun dagelijkse realiteit en helpen de
gezinnen hun veerkracht te vergroten.
Stichting Heifer Nederland: twee projecten
ASN Foundation heeft bijgedragen aan twee projecten van Stichting Heifer:
Boerinnen in de melkveehouderij in Malawi
In het Thyolo-district in Malawi zijn de meeste mensen afhankelijk van de landbouw. De sector kampt met veel
uitdagingen. Klimaatverandering versterkt deze problemen. Vooral vrouwen hebben last van de precaire economische
situatie en voedselonzekerheid. In de zomer van 2017 is een driejarig melkveeproject gestart met als doel de
levensomstandigheden van duizend vrouwen en hun gezinnen in het Thyolo-district structureel te verbeteren. Stichting
Heifer wil het inkomen en voedingspatroon van de gezinnen structureel verbeteren, en hen weerbaarder maken tegen de
nadelige effecten van klimaatverandering. Melkveehouderij in Malawi biedt veel kansen. Er is een grote, stijgende vraag
naar melk, maar het aanbod blijft achter. Met een sterk melkras en praktijkgerichte veehouderij- en landbouwtrainingen
kunnen de gezinnen een flinke stijging van de melkproductie realiseren. Dit levert ze extra inkomen op. Daarnaast heeft
de consumptie van melk een positief effect op voeding en gezondheid. Om watertekorten en de negatieve gevolgen van
klimaatverandering te beperken worden er waterputten geslagen en leren boerinnen klimaatslimme landbouwtechnieken
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toe te passen. Het project richt zich speciaal op vrouwen vanwege hun belangrijke rol in landbouw en voeding en de
sterke genderongelijkheid.
Ingunga Ecovilla in Tanzania
De landbouwsector in Tanzania kampt enorm met de gevolgen van klimaatverandering. Er is sprake van ontbossing en
verwoestijning en de grond wordt steeds onvruchtbaarder. Recente droogtes hebben deze problemen verergerd, vooral
in arme, extreem droge gebieden zoals Igunga. Gebrek aan kennis over waterbeheer, bosbehoud, energiebeheer,
duurzame landbouw en veehouderij veroorzaakt nog meer druk op het milieu. Met als gevolg slechte oogsten en
onvoldoende voedsel, en een minimaal inkomen voor de bewoners van dit gebied. Het Igunga Ecovillage-project pakt
deze problematiek structureel aan. In dit project helpt Stichting Heifer zesduizend boerenfamilies om zich beter aan te
passen aan en te anticiperen op klimaatveranderingen. Daartoe zijn er in tien dorpen Ecovillages opgezet. Hier wordt een
duurzame omgang met de leefomgeving gestimuleerd, door het toepassen van klimaatadaptatietechnieken en duurzame
landbouw- en veehouderijmethodes. Om een extra inkomstenbron te genereren ontvangt een deel van de boeren, al naar
gelang hun situatie, kippen of vissen.
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam
Het doel van de Pauluskerk is: 'mensen die, om wat voor reden dan ook, leven in de marge van de samenleving, nieuw
perspectief te bieden en hen te helpen een zinvolle plaats te vinden'. De Pauluskerk kreeg steun voor enkele activiteiten
die vallen binnen de pijlers ‘Helpen waar geen helper is’ (zoals het Eethuis, de Nachtopvang en diverse spreekuren) en
‘Versterken levenskracht’.
Stichting Werkwijs: De Gliphoeve Amsterdam
De Gliphoeve is een essentiële ontmoetingsplek tussen de grauwe betonkolossen van een wijk waar veel inwoners het
erg moeilijk hebben. De Gliphoeve zorgt er op allerlei niveaus voor dat de bewoners mee blijven doen aan het sociale
verkeer en, als ze eraan toe zijn, weer voorzichtig de eerste stapjes zetten naar participatie, bijvoorbeeld via
vrijwilligerswerk. Dit project ontwikkelt vaardigheden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, vooral
sociale vaardigheden als houding, communicatie en het maken van vrienden.

1.7
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ASN Foundation in 2019 en verder

In december 2019 bestaat de Stichting ASN Foundation vijftien jaar. In deze periode heeft zij vele projecten, groot en klein,
gesteund. De projecten vormen een kleurrijk, breed pallet van duurzame activiteiten in Nederland en ver daarbuiten. Tijd
voor een mooie volgende stap. Om de ASN Foundation en ASN Bank dichter bij elkaar te brengen is het goed om actief te
sturen op de selectie van maatschappelijke initiatieven en de projecten die zij daarmee ondersteunt. De aansluiting bij de
drie pijlers van het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank - mensenrechten, biodiversiteit en klimaat - staat daarbij centraal
en bevordert de herkenbaarheid voor klanten van ASN Bank. Om die doelen te bereiken selecteert ASN Bank de
projecten, waarna het bestuur ze beoordeelt. Het bedrag dat de ASN Foundation daartoe ter beschikking staat, is gelijk
aan het bedrag dat ASN Bank schenkt aan haar maatschappelijke partners: € 450.000. Het streven is om met dit bedrag
maximaal tien initiatieven te steunen.
Den Haag, 21 mei 2019
Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
Joyce van der Est (voorzitter)
Arie Koornneef (secretaris - penningmeester)
Jeroen Jansen

2 Jaarrekening 2018

2 Jaarrekening 2018
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2.1

Balans

BALANS

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

Ref.

31-12-18

31-12-17

(A)
(B)

193.286
19.466
212.752

12.091
12.091

(C)
(D)

192.567
20.185
212.752

2.390
9.701
12.091

Realisatie 2018
493.286
2.800
496.086

Begroot 2018
300.000
2.500
302.500

Realisatie 2017
300.000
9.253
309.253

Besteed aan doelstellingen
Algemene kosten
Som van de lasten

298.772
7.090
305.862

294.400
8.100
302.500

300.048
9.250
309.298

Saldo voor financiële baten en lasten

190.224

-

-45

48
48

-

46
46

190.176

-

-91

PASSIVA
Bestemmingsreserves
Kortlopende schulden
Totaal passiva
De referenties in de balans en de winst-en-verliesrekening verwijzen naar de toelichtingen
op de betreffende posten.

2.2

Staat van baten en lasten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

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

Bankkosten
Saldo financiële baten en lasten
10
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2.3

Ref.
(E)

Bestemming saldo 2018

Saldo bestemmingsreserve per 31 december 2017
Toevoeging bestemmingsreserve 2018
Totale bestemmingsreserve per 31 december 2018

€
€
€

2.390
190.176
192.566

2 Jaarrekening 2018

2.4

Toelichting algemeen

2.4.1

Algemeen

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

2.4.2

Waarderingsgrondslagen

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

2.4.3

Financiële risico’s

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

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

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

Liquiditeitsrisico
Het grootste deel van de inkomsten van de ASN Foundation betreft de gift van ASN Bank. De giften van de stichting
worden afgestemd op basis van deze inkomsten. Als gevolg daarvan is het liquiditeitsrisico afgedekt.

Bezoldigingen
De ASN Foundation heeft geen personen in loondienst. De bestuursleden, behalve de voorzitter en bestuursleden in
dienst van ASN Bank of de Volksbank, ontvangen een remuneratie.
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2.5

Toelichting op de balans

(A) Vorderingen en overlopende activa.
Vorderingen en overlopende activa (in euro's)
Nog te vorderen bedragen
Totaal vorderingen en overlopende activa

2018
193.286
193.286

2017
-

Door het sluiten van een nieuw contract tussen ASN Bank en Stichting ASN Foundation is de jaarlijkse gift van ASN Bank
verhoogd met € 150.000 per jaar alsmede met een variabele supplementaire gift vanuit het Loyalty fee programma van
ASN Bank. Over 2018 was dit € 43.286. Omdat het nieuwe contract eind 2018 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018
is afgesloten, kan het verhoogde bedrag van totaal € 193.286 in 2019 worden besteed aan projecten.

(B) Liquide middelen
De liquide middelen staan op een renteloze rekening-courant bij De Volksbank N.V. en zijn direct opvraagbaar.
Liquide middelen (in euro's)
Bankrekening
Totaal liquide middelen

2018
19.466
19.466

2017
12.091
12.091

(C) Bestemmingsreserves
Bestemmingserserves
Overige reserves
Resultaat lopend boekjaar
Totaal bestemmingsreserves

2018
2.390
190.177
192.567

2017
2.481
-91
2.390

(D) Kortlopende schulden

12

Kortlopende schulden
Betalingen onderweg
Nog te betalen kosten
Totaal kortlopende schulden

2018
13.185
7.000
20.185

2017
1.500
8.201
9.701

Verbonden partijen
Identiteit van verbonden partijen
Partijen worden als verbonden beschouwd wanneer de ene partij bij de besluitvorming over financiële of operationele
kwesties zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen over de andere partij. Verbonden partijen kunnen zowel
(juridische) entiteiten zijn als natuurlijke personen.

Transacties met verbonden partijen
In het boekjaar hebben de volgende transacties met verbonden partijen plaatsgevonden:

■
■
■

baten uit fondsenwerving van ASN Bank (€ 493.286);
remuneratie van de bestuursleden, uitgezonderd de voorzitter en bestuursleden in dienst van ASN Bank of de
Volksbank - € 170;
de diensten, waaronder administratie, die ASN Bank om niet ter beschikking stelt aan de Stichting.

2 Jaarrekening 2018

2.6

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten uit eigen fondsenwerving
De baten van de ASN Foundation worden gevormd door bijdragen van ASN Bank en door donaties, schenkingen en
dergelijke van geïnteresseerden, onder wie klanten van ASN Bank. In 2018 heeft de ASN Foundation de volgende giften
ontvangen.
Giften (in euro’s)
Bedrijven (ASN Bank)
Particulieren
Totaal

2018
493.286
2.800
496.086

2017
300.000
9.253
309.253

De baten uit fondsenwerving waren in 2018 € 196.086 hoger dan begroot. Dit komt door het sluiten van een contract
tussen ASN Bank en Stichting ASN Foundation waarmee ASN Foundation themapartner van ASN Bank is geworden. De
jaarlijkse gift van ASN Bank is hierdoor verhoogd met een vast bedrag van € 150.000 per jaar naar € 450.000 per jaar.
Daarnaast kan, vanuit het zogenaamde Loyalty Programma dat ASN Bank voor haar themapartners met ICS (International
Card Services) heeft afgesloten, eventueel nog een aanvullend bedrag verkregen worden. ASN Bank schenkt namelijk
een deel van de opbrengst die zij van ICS ontvangt over het door de ASN klanten uitgegeven totaalbedrag met hun ASN
Credit Card, aan haar themapartners. Over 2018 was dit bedrag voor ASN Foundation € 43.286.
Van de totale baten is in 2018 60% (2017: 97%) besteed aan de doelstellingen. De hiervoor genoemde verhoging heeft aan
het einde van het jaar plaatsgevonden, waardoor een deel van de gift van ASN Bank nog niet is uitgegeven. In 2018 (2017:
nihil) zijn geen kosten verantwoord uit eigen fondswerving.

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

2018
7.260
-170
7.090

2017
7.000
2.250
9.250

De algemene kosten zijn in 2018 met €2.160 afgenomen ten opzichte van 2017, en met €1.010 ten opzichte van de
begroting. De afname van de algemene kosten is toe te schrijven aan het afzien van de remuneratie van één van de
bestuursleden.
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De negatieve remuneratie post is als volgt tot stand gekomen: In 2017 was een stelpost genomen voor de remuneratie
van twee bestuursleden voor een bedrag van twee maal € 1.100. Eén bestuurslid heeft in 2017 gedeeltelijk gedeclareerd,
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een nog te betalen post aan remuneratie van € 1.201. Het tweede bestuurslid heeft in
2018 besloten om van haar remuneratie over 2017 geheel af te zien. Hierdoor ontstond in 2018 een negatief kostenbedrag
voor deze post.
ASN Bank verstrekt de administratieve, secretariële en facilitaire diensten om niet.
Financiële baten en lasten
(in euro’s)
Bankkosten
Totaal
Den Haag, 21 mei 2019
Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
Joyce van der Est (voorzitter)
Arie Koornneef (secretaris - penningmeester)
Jeroen Jansen

2018

2017

48
48

46
46
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3 Overige gegevens

3 Overige gegevens
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3.1

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting ASN Foundation

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting ASN Foundation te ’s-Gravenhage gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting ASN Foundation op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.
De jaarrekening bestaat uit:
■ de balans per 31 december 2018;
■ de winst- en verliesrekening over 2018;
■ de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting ASN Foundation zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
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Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
■ het bestuursverslag;
■ de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650.

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met
de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de Stichting te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen
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en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis
van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
■ het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
■ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting;
■ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van
de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
■ het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de Stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
Stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
■ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
■ het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing.
Amsterdam, 21 mei 2019
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. A.B. Roeders RA
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Bijlage 1 Giften ASN Foundation
STICHTING OF ORGANISATIE

PROJECT

CONSERVATIE VAN ECOSYSTEMEN EN BIODIVERSITEIT
Beleef de Nederlandse Natuur
Educatieproject De Nieuwe Wildernis 2 - Groene havens in de klas
STIMULERING VAN CULTURELE ONTWIKKELING
Briza Muziektheater
Interactief muziekprogramma ‘Alle fluiten, snaren & trommels’ voor basisscholen
Gezamenlijke Projecten Haagse
Museumlessen voor het primair onderwijs in Den Haag en regio
Musea
Landelijke Vereniging van
Onderbrengen archief Landelijke Vereniging van Wereldwinkels bij het Internationaal Instituut voor
Wereldwinkels
Sociale Geschiedenis

18

BEDRAG

5.000

5.000
5.000
13.185

DUURZAME ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Odanadi NL
Vakopleidingen voor jongeren die door de organisatie zijn opgevangen
Aman-Iman
Duurzaam landbouwproject in Niger
Tools To Work
Vaktrainingen voor kleding- en fietsenmakers in Burkina Faso
Mbenyokono
Recyclingproject in Gambia
Barbarugo
Bamboe voor werkgelegenheid en milieu in Noord-Ghana
Bashati
Landbouw, vermi-compost, visserij, vakscholing en computertraining

3.500
5.000
5.000
5.000
5.000
7.500

MENSENRECHTEN
ZAM-net
Movies that Matter

Nelson Mandela Lezing 2018
Movies that Matter Festival 2018

5.000
15.000

Aanschaf nieuwe schoolbus voor Sarana Education in Sri Lanka
Voorziening voor schoon drinkwater in Waur, Indonesië
Nacht van de Fooi editie 2018
Vaktrainingen voor jongeren met lepra of afkomstig uit een gezin met lepra
Onderwijsproject George Korsten Vocational Training College in Zambia

1.500
1.500
2.000
2.500
2.900

Werkgelegenheid: zorg voor geestelijk gehandicapten en waterproject in Zuid-India
Bouw en inrichting middelbare vakschool van Musigati, Burundi
Ontwikkelingsproject in Midebdo, Burkina Faso
Verscheping educatiemateriaal naar scholen op de Nederlandse Antillen
Verschepen landbouwgereedschap naar Zambia
Drinkwaterproject in de regio Tanga, Noordoost-Tanzania
Plaatsen zonnepanelen op het van dak van Hillcrest Aids Centre, Zuid-Afrika
Bouw opvanghuis en school voor straatkinderen in Kampala, Oeganda
Uitbreiding Daboya Hadhakai Kids basisschool en bouw junior middelbare school
Verbetering lager onderwijs in de regio Benishangul Gumuz, Ethiopië
Opzetten studiefonds voor kasteloze jongeren in Bodhgaya, India
Taalonderwijsprogramma in Guatemala
Verwerven van inkomen en voedselzekerheid in Samburu County, Kenia
Ontwikkelingsprojecten voor vrouwen in Nairobi, Kenia, en Tamil Nadu, India
Educatieproject in Senegal
Bouw klaslokalen basisschool in Sumniboma, Ghana
Onderwijsproject van het Kiran Centre in Noord-India
Opbouw van een duurzame gemeenschap in Mayuge, Oeganda
Boerinnen in melkveehouderij, Malawi en Igunga Ecovillage Project, Tanzania

3.300
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.500
5.800
7.500
8.250
12.332
25.000
25.000

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Friendship Foundation
Ortega
Nacht van de Fooi
Leprazending Nederland
Geef de Kinderen van Mpongwe een
Toekomst
Together
Mwana Na Mama
Faso
Miss IQ
Betuwe Wereldwijd
SPOT Tanzania
Zulu Aid
Run for Rio
Hadhakai
VSO Nederland
Kinderhulp Bodhgaya
Ninos de Guatemala
Plenty Food Nederland
Melania
Kafountine
World Servants Nederland
Liliane Fonds
Habitat for Humanity Nederland
Heifer Nederland
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ZORG EN WELZIJN
Blijvende Hulp voor Roemenië
Fanga Musow/ Seguro
Shri Sanatan Dharm Dew Mandir Den Haag e.o.
Bangalore
Gehandicapte Kinderen Kameroen
Stek, voor Stad en Kerk
Wemos
Werkwijs
Diaconaal Centrum Pauluskerk
TOTAAL GIFTEN

Plaatsen rolstoelplateau in een revalidatiecentrum in Roemenië
Kind in beeld, vluchtelingenkinderen zonder verblijfsvergunning en onderdak
Schenking afscheid RJ
Crècheproject in de sloppenwijken van Bangalore, India
Gezondheids- en voorlichtingsproject in Kameroen
Uitbreiding activiteiten van Wereldhuis Den Haag
Medicijnenprogramma 2018
Sociaal-maatschappelijke projecten van De Gliphoeve in Amsterdam Zuid-Oost
Helpen waar geen helper is en Versterken levenskracht

1.000
2.500
2.500
2.500
3.000
5.000
10.000
10.000
25.000
298.772
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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
Joyce van der Est
Sinds juli 2017 bestuurslid van de ASN Foundation in de functie van voorzitter
Sinds 2015 is Joyce van der Est (1965) directeur van ASN Bank, met als verantwoordelijkheidsgebied operationele zaken.
Daaronder vallen de ASN Klantenservice, de klant- en rekeningadministratie, ontwikkeling en services. Hiermee schept zij
de voorwaarden om klanten professioneel te bedienen. Zij heeft een jarenlange ervaring in het management van
operationele en ICT-processen in de bancaire dienstverlening. Zij startte in 1988 bij Robeco. Na bijna tien jaar zette zij haar
carrière voort bij Bank Labouchere, waar zij ook de klant- en IT-processen professionaliseerde. Sinds 2003 geeft Joyce
van der Est bij ASN Bank leiding aan de operationele zaken, vanaf 2011 als adjunct-directeur en sinds 2015 als directeur.
Daarbij focust zij op de continue ontwikkeling, professionalisering en innovatie van de interne organisatie, met een
hoogwaardige service en transparante producten als doel.
Edith Kunath
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Van december 2015 tot maart 2019 bestuurslid van de ASN Foundation
Edith Kunath (1964) werkt sinds 1997 bij ASN Bank, waar zij begon op de afdeling Voorlichting. Zij bekleedt nu de functie
van teammanager bij de ASN Klantenservice. In deze hoedanigheid onderhoudt zij intensieve, veelvuldige contacten met
klanten van de bank. Gezien haar functie is zij betrokken bij alle aspecten van ASN Bank, in het bijzonder bij het werk van
de ASN Foundation. Eerder werkte Edith Kunath als directiesecretaresse en had zij een eigen bedrijf (drukkerij).
Maudy Stiebing
Van december 2015 tot maart 2019 bestuurslid van de ASN Foundation
Maudy Stiebing (1969) is sinds mei 2012 senior medewerker reporting bij ASN Bank. Hiervoor werkte zij vele jaren bij
Siemens (in Nederland en Duitsland) in diverse financiële functies. Maudy Stiebing heeft een bachelorgraad in
bedrijfseconomie. Daarnaast heeft zij de postdoctorale opleiding Accountancy afgerond. Zij wil graag van dichtbij
kennismaken met het werk van de ASN Foundation en daar op directere wijze een bijdrage aan leveren.
Ton Bervoets
Van december 2016 tot maart 2019 lid van het bestuur in de functie van secretaris-penningmeester
Ton Bervoets (1955) is sinds 1998 werkzaam als zelfstandig adviseur en interimmanager marketing, fondsenwerving en
communicatie. Hij werkt vooral in de not-for-profitsector. Eerder werkte hij, van 1986 tot 1995, bij ASN Bank; zijn laatste
functie bij ASN Bank was die van adjunct-directeur. Hij heeft in het verleden bestuursfuncties vervuld bij onder meer
Stichting Volkspetitionnement Komitee Kruisraketten Nee, Fair Trade Original, Vereniging van Beleggers voor Duurzame
Ontwikkeling en Stichting ZAM-Net. Bij de laatste organisatie is hij nog betrokken als senior adviseur. Sinds medio 2017 zit
Ton Bervoets in het bestuur van Stichting Creating Edges met als functie bestuurslid. Op dit moment is het belangrijkste
project van Stichting Creating Edges het project Bloei & Groei in Amsterdam.
Hansje van der Zwaan-Plagman
Van april 2017 tot maart 2019 bestuurslid van de ASN Foundation
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Hansje van der Zwaan-Plagman (1978) werkt als senior beleidsmedewerker IMVO bij de SER. In 2017 was zij bij UNICEF
Nederland senior adviseur kinderrechten en bedrijven; van 2011 tot en met 2016 werkte zij als senior adviseur
mensenrechten bij ASN Bank. Daarvoor had zij diverse functies, waaronder bij de ngo Aim for Human Rights. Centraal in
haar werkzaamheden staan mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij studeerde rechten aan de
Universiteit Maastricht en specialiseerde zich verder in de mensenrechten tijdens het postdoctorale European Master’s
Programme in Human Rights and Democratisation (E.MA).
Arie Koornneef
Sinds maart 2019 lid van het bestuur in de functie van secretaris-penningmeester
Arie Koornneef (1969) is sinds 1 april 2017 werkzaam als directeur van ASN Bank, per 1 januari 2018 als directievoorzitter.
Hij begon zijn carrière bij Youth for Christ en Simavi. Na een periode als directeur Marketing bij SNS werd hij directeur
Marketing & Innovatie bij de Volksbank. Vanuit die functie heeft hij een rol gespeeld voor alle vier de banken van de
Volksbank. In zijn jaren bij de Volksbank droeg Arie ASN Bank een warm hart toe; hij volgde onze bank met bovenmatige
interesse. Het is daarom passend dat hij in de directie van ASN Bank zijn carrière voortzet.
Jeroen Jansen
Sinds maart 2019 lid van het bestuur
Jeroen Jansen (1962) was van 2006 tot 2016 directeur van ASN Bank, met marketing, communicatie, public relations,
duurzaamheidsbeleid- en onderzoek als voornaamste aandachtsgebieden. Jeroen Jansen begon zijn bankcarriere bij
Triodos Bank. In 1995 ging hij naar de Hollandse Koopmansbank (nu ACTIAM). Daar ontwikkelde hij
vermogensbeheerdiensten en duurzaamheidsresearch voor institutionele beleggers, maatschappelijke instellingen en
ASN Bank. In 2000 trad hij aan als manager Maatschappelijke Strategie bij Concern Communicatie SNS Reaal. Tevens
maakte hij deel uit van de staf van de ASN Bank, ter ondersteuning van de toenmalige directie. in 2001 werd hij adjunctdirecteur van de ASN Bank. Jeroen Jansen is onder meer penningmeester van Stichting Avondster en zit in de
programmaraad van MVO Nederland.

Colofon
Ontwerp
MissionFromMars in samenwerking met SBDD
Opmaak/dtp
Quantes, in samenwerking met Elan Strategie & Creatie
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Fotografie
BOREALIS
ASN Bank
Bezuidenhoutseweg 153
2594 AG Den Haag
Postbus 93514
2509 AM Den Haag
ASN Klantenservice 070 – 35 69 335
ASN Bank 070 – 356 93 33
informatie@asnbank.nl
www.asnbank.nl
U kunt een pdf van dit jaarverslag downloaden van
www.asnbank.nl.
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Over de foto's
De foto’s in dit jaarverslag zijn van BOREALIS. Jeroen Toirkens & Jelle Brandt Corstius geven de volgende toelichting.
Wat is het toch met het bos? Zodra je een stap tussen de bomen zet, verandert er iets. De lucht wordt anders, de geluiden
klinken anders. Het bos is een plek waar je je veilig kan voelen, omringd door hoge bomen, het rustgevende geruis van
de bladeren, de koelte op een hete zomermiddag. Maar een bos is ook een plek die mysterieus kan zijn, angstaanjagend
zelfs. Kinderen liggen wakker na het horen over donkere bossen waar bandieten zich verschuilen. Sinds onze
voorvaderen uit de bomen klommen en de savanne in trokken is de mensheid gefascineerd door het bos.
Niet alleen in het tropisch regenwoud staan bomen. Dertig procent van alle bomen staat in de boreale zone, een cirkel
van voornamelijk naaldbomen die zich uitstrekt over Europa, Azië en Noord-Amerika. Het boreale woud vormt het
grootste ecosysteem van onze planeet. Deze Boreale-bossen, ook wel taiga genoemd, zetten op grote schaal
koolstofdioxide om in zuurstof. Een gemiddelde boom produceert in honderd jaar genoeg zuurstof om een persoon
twintig jaar van te laten ademen. En toch is minder dan twaalf procent van deze bossen beschermd gebied.
Fotograaf Jeroen Toirkens en journalist Jelle Brandt Corstius bezoeken voor Borealis die bossen en gaan op zoek naar de
verhalen van de mensen die er leven. Wie wonen hier? Hoe wonen ze? En hoe verhouden de inwoners zich tot het woud?
Daarbij richten zij zich op de boreale zone van het Noordelijk Halfrond, een cirkel van voornamelijk naaldbomen die zich
uitstrekt over Europa, Azië en Noord-Amerika. In Noorwegen troffen zij een eenzame houtzager in de middernachtzon. In
Japan spraken zij wetenschappers die onderzoek doen naar de Boreale bossen in een veranderende wereld. In Schotland
is de natuur de afgelopen paar honderd jaar veranderd van een bosrijk land naar kale vlakten.
Jelle Brandt Corstius en Jeroen Toirkens werkten al eerder samen aan het project NomadsLife waarin zij op zoek gingen
naar de laatst levende nomaden op het noordelijk halfrond. Uit deze samenwerking verscheen het prijswinnende boek
Nomad en diverse gezamenlijke reportages voor dagblad Trouw en Amnesty International. De samenwerking van Toirkens
en Brandt Corstius kenmerkt zich door een zoektocht naar verdieping binnen de gekozen onderwerpen. Intensieve
langdurige projecten waarin het onderwerp vanuit zoveel mogelijk kanten belicht wordt. Met een open blik zoeken zij de
menselijke kant achter de verhalen die ze maken.
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