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De foto’s in dit jaarverslag zijn van Opmeer Reports. Pauline en Wim Opmeer geven de volgende toelichting.
‘Sinds 2010 leggen wij het effect van economische ontwikkelingssamenwerking en sociale ondernemingen in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika vast op foto’s en in video’s. Als we micro-ondernemers bezoeken die zich ontwikkelen dankzij
toegang tot financiën, vragen we altijd wat hun toekomstdroom is. Negentig procent van de mensen antwoordt dat
ze willen dat hun kinderen goed opgeleid worden. Ze snappen heel goed dat goed onderwijs de basis is voor de verbetering van hun leefomstandigheden.
Een bedrijfje runnen (hoe klein ook), een gewas verbouwen of een baan vinden gaat stukken beter als je kan lezen,
rekenen en schrijven. Als we willen dat een gemeenschap zichzelf verder ontwikkelt, dan moet op zijn minst een
aanzienlijk deel van de jeugd hoger opgeleid worden. Om een voorbeeld te noemen van de impact van onderwijs:
als meisjes beter opgeleid worden, daalt het aantal kinderen per gezin. We komen te vaak bij gezinnen met acht of
meer kinderen. De ouders hebben duidelijk moeite die kinderen te onderhouden. Kleinere gezinnen zijn gezonder,
zowel fysiek als financieel. Er is meer geld voor educatie, waardoor ook de volgende generatie meer kansen heeft.
Op die manier is de combinatie van financiële diensten en beter onderwijs een belangrijk instrument voor de bestrijding
van armoede.’
© Opmeer Reports
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1.1 Ontstaan en doel van de ASN Foundation
Sinds haar oprichting zet ASN Bank de middelen die klanten aan haar toevertrouwen, uitsluitend op maatschappelijk
verantwoorde wijze uit. Haar betrokkenheid reikt echter verder. De bank schenkt een deel van haar winst aan projecten
en organisaties die bijdragen aan haar missie. Bij het 25-jarige jubileum van ASN Bank, in 1985, werd hiervoor het
Jubileumfonds opgericht. Dit fonds doneerde op ad-hoc-basis giften die waren verkregen van ASN Bank. Om het
giftenbeleid van ASN Bank te formaliseren en effectiever te maken, richtte de bank op 9 december 2004 de Stichting
ASN Foundation (ASN Foundation) te Den Haag op. De stichting heeft als doel om duurzame initiatieven en de
publiciteit hierover te bevorderen via de financiële ondersteuning van culturele, sociale, educatieve en charitatieve
activiteiten.
De missie en positie van ASN Bank
ASN Bank bestaat sinds 1960. Al meer dan 55 jaar is onze missie om als bank de duurzaamheid van de samenleving te
bevorderen. Met het geld dat onze klanten ons toevertrouwen, stimuleren we duurzame vooruitgang. Zo dragen we
bij aan een wereld waar mensen veilig en gezond kunnen leven en de natuur wordt beschermd, nu en in de toekomst.
Wij bevorderen duurzaamheid via onze activiteiten als bank en door actief bij te dragen aan duurzame initiatieven,
projecten en organisaties, waaronder ASN Foundation.
Per 31 december 2016 is ASN Bank een handelsnaam van de Volksbank N.V. Daarmee is ASN Bank geen aparte
vennootschap meer, maar onderdeel van de Volksbank.
Per 1 januari 2017 is ‘de Volksbank N.V.’ de nieuwe naam van SNS Bank N.V.

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

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

1.4 Fiscale aspecten
De stichting is door de Inspecteur van de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Dit houdt onder meer in dat donateurs hun giften aan de
ASN Foundation mogen aftrekken bij de aangifte van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De particuliere donateur kan eenmalige giften aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting als zij samen meer dan
1% van het belastbare inkomen bedragen. Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting, onder twee voorwaarden:
• De schenking wordt vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst of een notariële akte.
• De donateur verplicht zich om minstens vijf jaar achter elkaar jaarlijks een vast bedrag te schenken.
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1.5 Bestuur
Het bestuur van de stichting bestond in 2016 uit:
• Ewoud Goudswaard (voorzitter), algemeen directeur van ASN Bank
• Michel Negenman (secretaris/penningmeester, bestuurslid tot ultimo 2016)
• Robert Rubinstein (bestuurslid tot ultimo 2016)
• Ton Bervoets (secretaris/penningmeester, bestuurslid per 8 december 2016).
• Edith Kunath (toegevoegd medewerkers lid)
• Maudy Stiebing (toegevoegd medewerkers lid)
Edith Kunath en Maudy Stiebing bezetten de medewerkerszetels in het bestuur. De statuten van de ASN Foundation
laten niet toe dat, naast de algemeen directeur van de ASN Bank, medewerkers van ASN Bank benoemd worden tot
volwaardig bestuurslid.
Ambtelijk secretaris van de stichting is de directiesecretaris van ASN Bank, Radj Jhinkoe. Hij beoordeelt samen met
het bestuur de aanvragen die bij de ASN Foundation binnenkomen.
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden. Het bestuur stelt dit aantal zelf vast, met een minimum van drie leden.
Bestuurders zijn natuurlijke personen. Een van de bestuurders is de algemeen directeur van ASN Bank; deze is voorzitter van het bestuur. Per 31 december 2016 was er een vacature voor het derde bestuurslid. Alle bestuurders behalve
de voorzitter hebben zitting voor ten hoogste vier jaren. De bestuurders treden af volgens een rooster dat het bestuur
opstelt. 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.
Wijzigingen in het bestuur
Op 8 december 2016 traden de leden Negenman en Rubinstein terug uit het bestuur. Zij waren sinds 20 september
2004 betrokken bij de ASN Foundation. Op 9 december 2004, bij de oprichting van de ASN Foundation, traden zij
formeel toe tot het bestuur. Het bestuur is Michel Negenman en Robert Rubinstein zeer erkentelijk voor hun inzet
voor de ASN Foundation in deze twaalf jaar.
Op 8 december 2016 is Ton Bervoets benoemd tot nieuw bestuurslid in de functie van secretaris/penningmeester.
De directie van ASN Bank hoopt in het eerste kwartaal van 2017 een tweede nieuw bestuurslid te kunnen benoemen,
zodat het bestuur weer voltallig is. Daarbij streeft de directie naar diversiteit in het bestuur. Het huidige bestuur bestaat
uit mannelijke leden, terwijl de toegevoegde leden, medewerkers van ASN Bank, beiden vrouw zijn. Om diversiteit
te kunnen realiseren bij zowel de leden als de toegevoegde leden heeft de directie van ASN Bank besloten om in de
tweede vacature, die eind 2016 is ontstaan, een vrouw te benoemen.
Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2016 drie maal vergaderd. Een van deze vergaderingen vond op locatie plaats bij een van de
projecten, Stichting Bibliotheek Utrecht. Hierna volgt een verslag van dit projectbezoek.
Projectbezoek Stichting Bibliotheek Utrecht
Op 26 augustus bezocht het bestuur Stichting Bibliotheek Utrecht (Bibliotheek Neude). Wij werden ontvangen door
Ton van Vlimmeren, die een presentatie gaf over de plannen van de bibliotheek. De ASN Foundation heeft dit grote
sociaal-maatschappelijke project met een substantiële bijdrage ondersteund. Dit project behelst veel, legde Ton van
Vlimmeren uit. Het heeft elementen in zich van de Pauluskerk, het Leerorkest en het Ouderenfonds, en gaat over
kunst en cultuur. Het project zorgt er onder meer voor dat jongeren bijles krijgen van vrijwilligers, geeft jongeren
een plek om te studeren, faciliteert ouderen die jongeren helpen en jongeren die op hun beurt ouderen bijstaan.
Een van de redenen waarom het bestuur heeft besloten dit project te ondersteunen is dat daardoor een prachtig
pand behouden blijft: het voormalige postkantoor van Utrecht op de Neude. Dit beeldbepalende rijksmonument
krijgt een waardevolle herbestemming als Bibliotheek Neude, de publieke huiskamer van Utrecht waar taal, kennis
en cultuur voor iedereen toegankelijk zijn. Naar verwachting verhuist de Centrale Bibliotheek van Utrecht in 2018
naar de Neude.
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1.6 Projecten in 2016
De ASN Foundation ontvangt verzoeken voor zowel kleine als grote projecten. In 2016 ondersteunde zij 73 projecten
voor een totaalbedrag van € 302.250. In bijlage 1 vindt u een overzicht van alle projecten die de stichting in 2016 heeft
gesteund, gerangschikt naar de omvang van de donatie.
Uitsplitsing per aandachtsgebied van de giften in 2016:
Vrede en ontwapening

€

3.000

Duurzame energie

€

18.750

Duurzame economische ontwikkeling

€

23.000

Mensenrechten

€

27.000

Conservatie van ecosystemen en biodiversiteit

€

32.500

Stimulering van culturele ontwikkeling

€

42.500

Ontwikkelingssamenwerking

€

77.000

Zorg en welzijn

€

78.500

Totaal

€

302.250

We maken geen begroting per aandachtsgebied vooraf. De verdeling over de verschillende aandachtsgebieden hangt af van de aanvragen die we ontvangen.

Lopende toezeggingen tot herhaalde ondersteuning
Het bestuur heeft in 2016 geen nieuwe besluiten tot herhaalde ondersteuning toegekend. De giften die de ASN
Foundation de komende jaren uitbetaalt vanuit toezeggingen in de afgelopen jaren, komen ten laste van het resultaat in het jaar van uitbetaling.
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 van de projecten. Bij elk project is vermeld bij welk aandachtsgebied van de ASN Foundation
het project het meest aansluit.
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Project
Schoonwaterproject in het Kabarole-district in Oeganda
Organisatie
Stichting Simavi
Thema
Ontwikkelingssamenwerking
Simavi heeft een beroep gedaan op de ASN Foundation om een project te ondersteunen voor schoon water voor scholen
en dorpen in het Kabarole district in Oeganda. De partner van Simavi in Oeganda, JESE (Joint Effort to Safe the
Environment), voert dit project uit in zes scholen en de omliggende gemeenschappen in Kisomoro.
Diarree en malaria veroorzaken de meeste ziektegevallen in dit gebied. De oorzaak is de zeer beperkte toegang tot
schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, waardoor ook de hygiëne tekortschiet. Ook op de scholen zijn deze
voorzieningen niet goed geregeld. Er is gebrek aan schoon drinkwater en latrines: gemiddeld gebruiken 109 leerlingen
één latrine. Ook zijn er weinig mogelijkheden om handen te wassen en is er geen zeep beschikbaar. De meisjes moeten
vaak water halen. Daardoor missen ze lessen op school.
Het project heeft als belangrijkste doel aan water gerelateerde ziekten onder schoolkinderen terug te dringen.
Daardoor kunnen zij vaker naar school en hebben een betere kans om goed te presteren.
Project
Bewustwording van de gevolgen van belastingontwijking en -ontduiking
Organisatie
Stichting Oikos/Tax Justice NL
Thema
Duurzame economische ontwikkeling
Tax Justice NL is een samenwerkingsverband dat bestaat uit negen maatschappelijke organisaties, waaronder SOMO.
Namens Tax Justice NL heeft Stichting Oikos een financiële bijdrage gevraagd voor het onderwerp ‘economische
rechtvaardigheid’. Tax Justice Nederland wil de bewustwording vergroten over de effecten van belastingontwijking
en -ontduiking op zowel ontwikkelingslanden als Nederland. De organisatie streeft naar een eerlijk belastingsysteem
voor burgers en ontwikkelingslanden.
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Project
Cultuurmenu Haagse musea 2017
Organisatie
Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea
Thema
Stimulering van culturele ontwikkeling
De Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea heeft ondersteuning gevraagd voor haar Cultuurmenu. Het doel
van het Cultuurmenu is dat basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met 8 kennismaken met de grote verscheidenheid
aan erfgoedinstellingen – in totaal achttien – in Den Haag. Dit is een efficiënte methode om ook kinderen te bereiken
die anders minder snel kennis zouden maken met kunst en cultuur.
Project
Bomen voor vogels en mensen
Organisatie
Vogelbescherming Nederland
Thema
Conservatie van ecosystemen en biodiversiteit
Vogelbescherming Nederland zet zich in voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Veel van ‘onze’ vogels
zijn trekvogels; met miljarden vliegen ze in het najaar naar het zuiden. Vogelbescherming helpt ze langs de hele route.
Deze leidt door de Sahara, een gigantische horde voor trekvogels. Als ze die onmetelijke dorre vlakte hebben over
gestoken – vaak in één ruk – zijn de vogels volkomen op. Ze moeten dringend nieuwe energie opdoen.
Mauritanië is voor veel trekvogels de eerste stop na de Sahara. Het is cruciaal dat zij er voldoende rust en voedsel aantreffen. Verwoestijning en niet-duurzaam landgebruik vormen echter grote bedreigingen in Mauritanië, voor de vogels
én voor de lokale bevolking. Gelukkig kan het anders. Dat heeft Vogelbescherming laten zien in eerdere projecten
waarbij aangetaste gebieden weer zijn ‘vergroend’. ASN Foundation steunt zo’n vergroeningsproject bij het Lac de Mâl
in Mauritanië. Samen met de plaatselijke gemeenschap zorgt Vogelbescherming Nederland ervoor dat de juiste bomen
terugkomen in het landschap. Zo profiteren trekvogels en de lokale bevolking maximaal van het project.
Project
Stimuleren van ondernemerschap in Zimbabwe
Organisatie
Stichting Tools to Work
Thema
Duurzame economische ontwikkeling
Tools To Work helpt mensen een zelfstandig bestaan op te bouwen om de negatieve spiraal van armoede en werkeloosheid te doorbreken. Deskundige vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt knappen gereedschappen,
naai- en breimachines, fietsen en computers op. Dat gebeurt in de werkplaats in Nederland. Tools to Work levert deze
gereedschappen aan beroepsonderwijs en startende ondernemers in Afrika. Ook deelt Tools To Work kennis over
onderhoud en reparatie met de gebruikers in Afrika. Zo draagt Tools To Work via hergebruik en recycling belangrijk
bij aan duurzaamheid.
Een van de projecten die gereedschap ontvangt is het Bulawayo Projects Centre (BPC) in Zimbabwe. Het doel van dit
project is om 75 ongeschoolde jongeren een vakopleiding te geven en 375 werkloze volwassenen te leren een eigen
bedrijfje op te zetten met een microkrediet. Om dit project mogelijk te maken levert Tools To Work honderd fietsen,
vijftien computers en drie printers, twintig naaimachines, diverse gereedschapssets en lasapparatuur.
Project
Bescherming inheemse bevolking Filipijnen tegen landroof
Organisatie
Stichting Mensen met een Missie
Thema
Mensenrechten
In de provincie Aurora op de Filipijnen wonen vissers en boeren. Zij leven sinds mensenheugenis van kleinschalige,
duurzame landbouw. Maar hun bestaan wordt bedreigd door grootschalige, inefficiënte economische projecten.
Mensen- en landrechten worden op grote schaal geschonden. Aurora heeft bovendien veel te lijden van klimaat
verandering; er dreigen voortdurend natuurrampen.
Samen met de lokale organisatie Bataris versterkt en verdedigt Mensen met een Missie de boeren en vissers op
Aurora. De organisaties helpen lokale gemeenschappen zichzelf te organiseren en samen op te komen voor hun
rechten. Ook zoeken zij alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden. Zij bieden de bewoners van Aurora juridische
steun als hun mensen- en landrechten worden geschonden, en lobbyen voor behoud van het gebied en voor noodhulp bij natuurrampen.
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Project
Eerste ondernemersopleiding in Mongolië
Organisatie
Stichting Lend-a-Hand
Thema
Duurzame economische ontwikkeling
Voor veel Mongoolse ondernemers is kennis van ondernemerschap niet vanzelfsprekend. Ook hebben zij maar beperkt
toegang tot kennis in partnerlanden. Daarom verzorgt de Lend-a-Hand Foundation opleidingen voor Mongoolse
ondernemers. In 2016 werden twintig ondernemers opgeleid aan de hand van de vraag hiernaar. Lend-a-Hand is
van plan om in 2017 een heuse academy op te zetten, met een gestructureerd cursusprogramma met verschillende
opleidingsniveaus.
Project	Fysiotherapieruimte voor de Elviraschool in Mzuzu, Malawi
Organisatie
Stichting Hospitaalbroeders
Thema
Zorg en welzijn
Hospitaalbroeders zet zich al jaren in voor een betere gezondheidszorg in Afrika. Onder het motto ‘Klein in Nederland,
groots in Afrika’ voert Hospitaalbroeders kleinschalige succesvolle zorgprojecten uit in negen Afrikaanse landen.
Maar goede zorg kan alleen plaatsvinden in stevige gemeenschappen. Daarom investeert Hospitaalbroeders ook in
onderwijs, schoon water en voedselzekerheid. In Malawi helpt Hospitaalbroeders bijna honderd kinderen met een
verstandelijke of lichamelijke beperking in de Elviraschool. Fysiotherapeuten oefenen dagelijks met de kinderen
om ze beter te laten functioneren. Deze oefeningen worden door ruimtegebrek in de schoolklassen zelf uitgevoerd,
maar daar is niet genoeg ruimte. Dankzij bijdragen van de ASN Foundation en andere Nederlandse donateurs kan
een aparte fysioruimte gebouwd worden.
Project
Meadot 2016: kwetsbare kinderen naar school in Ethiopië
Organisatie
Stichting Edukans
Thema
Ontwikkelingssamenwerking
Sinds 2004 steunt Edukans een onderwijsprogramma van de Ethiopische organisatie Maedot. Maedot geeft alternatief
basisonderwijs aan aidswezen en kwetsbare kinderen. Tegelijkertijd leren de ouders en verzorgers de kinderen beter
te voeden en de economische situatie van het huishouden te verbeteren. In 2016 hielp Edukans, met ondersteuning
van de ASN Foundation, de school om na 2016 zelfstandig verder te gaan. Dat gebeurt doordat de school zeshonderd
moeders en verzorgers van leerlingen opleidt om hun eigen bedrijfje te beginnen. Daarmee verdienen ze geld om de
school en het onderwijs zelf te betalen.
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Project	Nieuwbouwproject Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o.
Organisatie
Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag e.o.
Thema
Zorg en welzijn
Steeds meer dieren worden opgehaald door de dierenambulance en verzorgd in het dierenhospitaal in Den Haag.
Daardoor is er niet meer voldoende ruimte om dieren efficiënt te huisvesten en verzorgen. Stichting Dierenhospitaal
en Ambulancedienst Den Haag e.o., beter bekend als Dierenambulance Den Haag (DADH), is een nieuwbouwproject
gestart om ruimte te creëren voor mens en dier. De bouw omvat een hoofdgebouw – met een nieuwe meldkamer –
en bijgebouwen, zoals stallen. Bij de bouw wordt volledig rekening gehouden met het milieu en de leefomgeving van
mensen en dieren. De stichting streeft ernaar dat gebruik van fossiele brandstoffen in het nieuwe dierenhospitaal
niet meer nodig is en dat de CO2-uitstoot sterk wordt verminderd.
Project
Bibliotheekproject in Liberia
Organisatie
Stichting Biblionef
Thema
Ontwikkelingssamenwerking
Stichting Biblionef doneert wereldwijd nieuwe kinderboeken en jeugdliteratuur aan organisaties en scholen in landen
waar kinderen niet of nauwelijks toegang hebben tot boeken. Alfabetisering en kennis zijn belangrijk in de strijd tegen
armoede. Door kinderboeken beschikbaar te stellen draagt Biblionef bij aan de ontwikkeling van komende generaties.
In Liberia is Biblionef een driejarig programma gestart. De stichting wil het eerste jaar tien bibliotheken en twee gemeenschapsleerruimtes realiseren en van nieuwe boeken en boekenkasten voorzien. Daarnaast krijgen leerkrachten
een opleiding in leesvaardigheden en bibliotheekbeheer.
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Project
Uitbreiding instructieruimte
Organisatie
Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius
Thema
Conservatie van ecosystemen en biodiversiteit
Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius in Boxtel bestond in 2016 250 jaar. Door de stijgende belangstelling voor de
imkerij ontvangt de vereniging steeds meer bezoekers en excursies in bijenhal ’t Raathuis. Daardoor wordt de publieksruimte te klein. Door de publieksruimte uit te breiden van 18 tot 36 vierkante meter kan de vereniging haar bezoekers beter de vele facetten van de bijenhouderij uitleggen.

1.7 Toekomst ASN Foundation
De inkomsten van de ASN Foundation bestaan vrijwel volledig uit de donatie van ASN Bank. De directie van ASN
Bank besluit jaarlijks tot deze donatie. Voor 2017 is de donatie wederom begroot op € 300.000. Het bestuur van de
ASN Foundation beslist in de loop van het jaar welke organisaties en projecten in aanmerking komen voor een gift.
De organisaties en projecten moeten vallen in een van de categorieën die in paragraaf 1.2, Aandachtsgebieden, zijn
genoemd.
We streven ernaar dat het totaal van de giften die de ASN Foundation doet, gelijk is aan het totaal van de donaties
die zij ontvangt. De meeste giften zijn eenmalig. Voor 2017 is er in totaal € 7.500 aan giften toegezegd in het kader
van een meerjarige verbintenis. Als er in enig jaar een overschot ontstaat, wordt dit toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Den Haag, 6 april 2017
Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
Ewoud Goudswaard, voorzitter
Ton Bervoets, secretaris/penningmeester
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2.1 Balans
In euro’s

31-12-2016

31-12-2015

Vorderingen en overlopende activa

1.250

2.500

Liquide middelen

7.231

2.230

Totaal

8.481

4.730

Bestemmingsreserves

2.481

1.100

Kortlopende schulden

6.000

3.630

Totaal

8.481

4.730

Werkelijk 2016

Begroot 2016

Werkelijk 2015

311.950

312.500

312.800

0

0

1

311.950

312.500

312.801

302.250

308.000

315.933

8.319

4.500

7.201

310.569

312.500

323.134

1.381

-

-10.333

Activa

Passiva

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

2.3 Bestemming saldo van baten en lasten 2016
Saldo bestemmingsreserve per 31 december 2015 €
Toevoeging bestemmingsreserve 2016
€
Totale bestemmingsreserve per 31 december 2016 €

1.100
1.381
2.481

2 Jaarrekening 2016

2.4 Toelichting algemeen

2.5 Toelichting op de balans

Algemeen

Liquide middelen

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

De liquide middelen staan op een renteloze rekeningcourant bij De Volksbank N.V. en zijn direct opvraagbaar.

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

Financiële risico’s

Vorderingen en overlopende activa
ASN Bank had voor 2016 een aanvullende gift toegezegd van € 1.250,-. Per eind 2016 ontstond hierdoor
een vordering. De ASN Foundation heeft dit bedrag
op 13 januari 2017 ontvangen.

Bestemmingsreserves
Ultimo 2016 had de stichting een batig saldo van
€ 1.381. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Het batige saldo van de bestemmingsreserve
per eind 2016 werd daardoor € 2.481.

Kortlopende schulden
Ultimo 2016 bestonden de kortlopende schulden uit:
Te betalen accountantskosten

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

€ 6.000

Niet uit de balans blijkende
verplichtingen
Per eind 2016 had de ASN Foundation de verplichting
om aan de volgende instellingen jaarlijkse giften te verstrekken (nominale waarde):
Organisatie

Jaar

Stichting Heifer Nederland

2017

Bedrag in
euro’s
7.500

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 die zij in twaalf
maandelijkse gelijke termijnen van € 25.000 ontvangt.
De giften van de stichting worden afgestemd op basis
van deze inkomsten. Als gevolg daarvan is het liquiditeitsrisico afgedekt.
Bezoldigingen
De ASN Foundation heeft geen personen in loondienst.
De bestuursleden, behalve de voorzitter, ontvangen
een remuneratie. ASN Bank stelt de administratieve en
secretariële ondersteuning om niet ter beschikking.
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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.

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.

Stichting ASN Foundation Jaarverslag 2016

Transacties met verbonden partijen
Gezien het doel van de stichting hebben transacties
met verbonden partijen plaatsgevonden tegen
niet-marktconforme voorwaarden. Deze transacties
hebben betrekking op:
• baten uit fondsenwerving van ASN Bank (€ 300.000);
• baten uit fondsenwerving van particulieren, waaronder medewerkers van ASN Bank (€ 11.950);
• remuneratie van de bestuursleden, uitgezonderd
de voorzitter en de namens de medewerkers van
ASN Bank toegevoegde leden (€ 2.265);
• de diensten, waaronder administratie, die ASN Bank
om niet ter beschikking stelt aan de Stichting.

2.6	Toelichting op de staat van baten en
lasten
Baten uit eigen fondsenwerving
De baten van de ASN Foundation worden gevormd uit
bijdragen van ASN Bank en uit donaties, schenkingen
en dergelijke van geïnteresseerden, onder wie klanten
van ASN Bank. In 2016 heeft de ASN Foundation de
volgende giften ontvangen.
Giften (in euro’s)
ASN Bank
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2016
€

300.000

2015
€

300.000

Particulieren

€

11.950

€

12.800

Totaal

€

311.950

€

312.800

De baten uit fondsenwerving waren in 2016 € 550
lager dan begroot. Van de totale baten is in 2016 97%
(2015: 101%) besteed aan de doelstellingen. In 2016
(2015: nihil) zijn geen kosten verantwoord uit eigen
fondswerving.
Algemene kosten (in euro’s)
Accountantskosten

2016
€

6.000

2015
€

3.630
1.585

Remuneratie bestuursleden

€

2.265

€

Overige algemene kosten

€

54

€

50

Correctie opbrengsten 2014

€

-

€

1.936

Totaal

€

8.319

€

7.201

De algemene kosten zijn in 2016 met € 1.118 toegenomen
ten opzichte van 2015, en met € 3.819 ten opzichte van de
begroting. De toename van de algemene kosten is toe te
schrijven aan de verhoging van de accountantskosten.
Deze zijn gestegen door de aangepaste tariefstelling en
toegenomen werkzaamheden van de accountant.
ASN Bank verstrekte de administratieve, secretariële en
facilitaire diensten om niet.

Besteed aan doelstellingen
Een overzicht van de uitgaven aan projecten en
programma’s vindt u in bijlage 1.
Den Haag, 6 april 2017
Het bestuur van de Stichting ASN Foundation,
Ewoud Goudswaard, voorzitter
Ton Bervoets, secretaris/penningmeester

2 Jaarrekening 2016
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3 Overige gegevens

21

Stichting ASN Foundation Jaarverslag 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: het bestuur van Stichting ASN Foundation
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting ASN Foundation te Den Haag gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 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 jaarverslag, beide in overeenstemming met
de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als het bestuur 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
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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 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.
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 de samenstelling van het vermogen
van Stichting ASN Foundation per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de
in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Organisaties zonder winststreven.
Amsterdam, 6 april 2017
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. A.B. Roeders RA

3 Overige gegevens
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Bijlage 1 Giften ASN Foundation in 2016
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Organisatie

Project

Astrid Uganda Foundation

Jaarmarkt Gemert; geldinzameling om kinderen in Oeganda naar
school te laten gaan

Donatie in euro’s
500

Stichting Intorno Ensemble

Het organiseren van een cultureel lab over de vluchtelingencrisis

500

Bijenhouders vereniging St. Ambrosius Boxtel e.o.

Uitbreiding van de publiekshal van imkerij en bijenhal 't Raathuis
te Boxtel

500

Stichting Vredeswetenschappen

Bachelorprijs 2016

1.000

Stichting Nacht van de Fooi

12e Nacht van de Fooi op 28 mei 2016

1.000

Peace Brigades International - Nederland

Twee Speakers Tours en vier Human Rights Cafés

1.000

Future for Young People

Opzetten van een vakschool in Tanji, Gambia

1.500

Alertis, stichting voor beer- en natuurbescherming

Bescherming van bedreigde honingberen in Indonesië

1.500

Stichting Tools to Work

Stimuleren van ondernemerschap in Zimbabwe

1.500

Stichting Blaricum-Sumatra-Medan

Opvangcentrum Abdi Kasihop, Sumatra, Indonesië

1.500

Stichting Vredeswetenschappen

Scriptieprijs 2016

2.000

Stichting Wiesje

Bouw van een woon-zorgcentrum in Suriname

2.000

Stichting La Vecina

Onderwijsproject in La Boquilla in Cartagena, Colombia

2.000

Stichting KidsRights

Diepte-onderzoek naar kinderparticipatie in India

2.000

Stichting Down’s Syndroom

Ontwikkelen van een Android-app

2.000

Stichting LMStandard Supports

Meisjeshygiëneproject in Malawi

2.000

Stichting Gertin

Gezondheidsproject: bestrijding van parasiterende zandvlooien
(jiggers)

2.500

Stichting Fair Trade Eindhoven

Het transparant maken van de keten van fairtradeproducten in
het kader van de Dutch Design Week

2.500

Stichting Wereldwinkel Wijk bij Duurstede

Transformatie van de Wereldwinkel Wijk bij Duurstede

2.500

Stichting Raja

Opvang voor straatkinderen in Bangalore, India

2.500

Stichting Lend-a-hand Foundation

Opleiding voor ondernemers in Ghana en Mongolië

2.500

Stichting Knowledge for Children

Onderwijsproject in Oeganda

2.500

ASKV Steunpunt Vluchtelingen

Hulpverlening van vluchtelingen zonder verblijfsvergunning

2.500

Stichting Kashi Mandir

School- en educatieproject in Khajuraho, Madhya Pradesh, India

2.500

Stichting Kerala

Gezondheids-, welzijns- en ontwikkelingsproject in Gunter Kerala,
India

2.500

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

Aanvullende donatie voor nieuw onderkomen van de voedselbank

2.500

Stichting Sint Martinus

Sport- en begeleidingsproject voor straatkinderen in Rio de Janeiro

2.500

Stichting Outreach Support Ministries (OSM)

Gezondheidskliniek in Tsevie, Togo

2.500

Stichting Unu Pikin

Bibliotheekproject voor scholen in Suriname

2.500

Stichting Sjaki-Tari-Us

Onderwijsproject voor kinderen met een verstandelijke beperking
op Bali, Indonesië

2.500

Stichting Energie en Samenleving

Diverse activiteiten door de Stichting Energie en Samenleving

2.500

Stichting Bouw een School in Herat

Afbouw meisjesschool in Qasr-e Anbia te Herat, Afghanistan

2.500

WISE

Klimaatkeuze 2017, kieswijzer

2.500

Astrid Uganda Foundation

Bouw van een buurtcentrum in Oeganda waar jongeren een
vakopleiding kunnen volgen

2.500

Stichting Nieuwe Generatie Brasil

Bouw van een vakschool in Sao Joao del Rei, Brazilië

2.500

Stichting Odensehuis Zutphen

Bewegingstherapie voor mensen met geheugenverlies en/of dementie

2.500

Stichting Viver Juntos

Sociaal-maatschappelijk project voor jongeren met een beperking

2.500

Stichting Bokemei

Onderwijsproject in Accra, Ghana

2.500

Stichting Nkoilale

Herbouw van de jongensslaapzaal van de basisschool in Nkoilale,
Kenia

2.500

Stichting Un Abrazo Para Los Amigos

Zorg- en welzijnsproject voor gehandicapte jongeren, Buenos Aires,
Argentinië

2.500

Stichting Wooninitiatief Plu-S

Woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking

2.500

Bijlage 1 Giften ASN Foundation in 2016

Organisatie

Project

Stichting Help Ghana

Schoolmeubilair en leermiddelen voor de Great Light Academy in
Sampa, Ghana

Donatie in euro’s
2.500

Mensen met een Missie

Behoud van officiële inheemse landtitels voor de bevolking van
Casiguran, op Aurora, Filipijnen

2.500

Stichting Learning Exchange

Project horecaberoepsopleidingen in Bhutan

2.500

Stichting Museum In ’t Houten Huis

Verduurzamen van het pand van het historisch museum in De Rijp,
gemeente Alkmaar

2.500

Bring the Elephant Home

Biodiversiteitsproject in Thailand

3.000

Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een
toekomst

Biologisch landbouwproject in Mpongwe, Zambia

3.000

Stichting Proplan

Welzijns-, gezondheids- en ontwikkelingsproject in Modrica,
Bosnië en Herzegovina

3.000

Stichting Support Yayeme

Landbouw-, voedsel-, gezondheids- en sanitatieproject in Yayeme,
Senegal

3.000

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

Verhuizing van de voedselbank in Zeeuws-Vlaanderen naar een
groter pand

3.500

Stichting Geefeenkoe.nl

Ontwikkelingsproject in Kirgizië in de vorm van donatie van een koe

3.750

Stichting Samay

Solar Orchard: project dat bestaat uit bosbouw, boomaanplant,
waterreservoirs en onderwijs in Bolivia

5.000

Stichting Jalihal

Kippenproject voor Dalitvrouwen in Jalihal, India

5.000

Stichting Together

Realisatie van een tehuis voor mensen met een verstandelijke
beperking in India

5.000

Stichting Lion Heart Foundation

De aanleg van een zonnepanelenpark bij een ziekenhuis in Yele,
Sierra Leone

5.000

Stichting HospitaalBroeders

De bouw van een fysioruimte voor kinderen met een beperking in
Mzuzu, Malawi

5.000

Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst DH

De bouw van een nieuw, duurzaam dierenhospitaal in Den Haag

5.000

Stichting Op Gelijke Voet

Neurologisch project in Congo Brazzaville

5.000

Stichting Edukans

Educatie- en ontwikkelingsproject in Addis Ketema, Ethiopië

5.000

Stichting Biblionef Nederland

Het opzetten van een kinderbibliotheek en gemeenschapsleerruimtes,
Liberia

5.000

Female Cancer Foundation

See & Treat-methode: project voor het terugdringen van
baarmoederhalskanker op Lombok, Indonesië

5.000

Stichting VSO Nederland

Onderwijsproject in Malawi

5.000

Stichting Oikos

Publieksactiviteiten Tax Justice NL

5.000

Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea

Cultuurmenu voor het kalenderjaar 2017

5.000

Stop Wapenhandel

Onderzoek en publicatie over wapenexportbeleid

5.500

Stichting Heifer Nederland

Ontwikkelingsproject in Ethiopië

7.500

Stichting Leerorkest

Muziekinstrumentenfonds

10.000

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Onderhoud van monumentale knotbomen in de Maasheggen

12.500

Movies that Matter

Movies that Matter Filmfestival

15.000

Simavi

Schoonwaterproject voor scholen en dorpen in Oeganda

15.000

Vogelbescherming Nederland

Bomen voor vogels en mensen in Mauritanië

15.000

ActionAid Nederland

Gemeenschappen versterken om samen vrouwenbesnijdenis uit
te bannen

17.500

Stichting Bibliotheek Utrecht

Bibliotheek Neude, sociaal-maatschappelijk project

25.000

27

Stichting ASN Foundation Jaarverslag 2016

Bijlage 2		Adresgegevens en personalia
ASN Foundation
ASN Foundation
Bezuidenhoutseweg 153
2594 AG Den Haag

Personalia
• Ewoud Goudswaard
Sinds 2004 voorzitter van het bestuur van de
ASN Foundation.
Ewoud Goudswaard (1958) is sinds 2001 algemeen
directeur van 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 penningmeester
van de Museumvereniging. Hij is tevens penningmeester van de Stichting Museumkaart.
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• Ton Bervoets
Sinds december 2016 lid van het bestuur van
de ASN Foundation in de functie van secretaris/
penningmeester
Ton Bervoets (1955) is sinds 1998 werkzaam als
zelfstandig adviseur en interimmanager marketing,
fondsenwerving en communicatie. Hij werkt vooral in de not-for-profitsector. Eerder werkte hij, van
1986 tot 1995, bij ASN Bank; zijn laatste functie
was adjunct-directeur. Hij heeft in het verleden
bestuursfuncties vervuld bij onder meer Stichting
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.

• Maudy Stiebing
Sinds december 2015 toegevoegd medewerkerslid
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 post
doctorale 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.
• Edith Kunath
Sinds december 2015 toegevoegd medewerkerslid
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 op de afdeling ASN Klantenservice. In deze hoedanigheid
onderhoudt zij intensieve, veelvuldige contacten
met klanten van de bank. Gezien haar functie is zij
betrokken bij alle aspecten van ASN Bank, in het
bijzonder bij het werk van de ASN Foundation.
Eerder werkte Edith Kunath als directiesecretaresse
en had zij een eigen bedrijf (drukkerij).
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Colofon
Ontwerp
MissionFromMars in samenwerking met SBDD

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

Fotografie
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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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