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Voorwoord 
‘Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie’ (Kies een baan die 

u leuk vindt, en u hoeft geen enkele dag van uw leven meer te werken) 

Met deze spreuk eindigde Hervé Millet één van zijn blogs uit Burkina Faso het afgelopen jaar. In de blog schreef 

hij over de politieke veranderingen en de daaruit voortvloeiende ongeregeldheden in het land. De president 

Blaise Compaoré, is afgezet en gevlucht naar buurland Ivoorkust, maar jarenlange corruptie en 

vriendjespolitiek hebben zijn sporen achtergelaten. Er zijn nieuwe verkiezingen gehouden, waarbij de uitslag 

voor het eerst in 30 jaar niet van tevoren vaststond. Toch blijkt het nieuwe politieke evenwicht nog broos en 

komen er soms nog bevolkingsgroepen in opstand. Naast de politieke ontwikkelingen bleek Burkina Faso recent 

helaas ook niet immuun voor terroristische aanslagen. Mogelijk in relatie tot het vertrek van de president, 

werd het land opgeschrikt door een terroristische aanslag in de hoofdstad Ouagadougou. 

Toch is de kracht en het optimisme van de bevolking onvermoeibaar. Op social media zie ik hoe mijn Burkinabé 

vrienden steunbetuigingen en afschuw delen. Juist in een land waar meerdere geloven zo vreedzaam naast 

elkaar leven, leek een dergelijke aanslag ondenkbaar en wordt deze sterk veroordeeld. Gelukkig hebben onze 

projecten en het LAP weinig te verduren gehad van alle spannende gebeurtenissen in het afgelopen jaar.  

Voor ASAP kunnen we terugkijken op een jaar vol nieuwe ontwikkelingen. De weg naar meer zelfstandigheid 

van de organisatie in Burkina Faso is gelegd, met een nieuwe directrice, Odile Teri. Het nieuwe bestuur is vol 

enthousiasme en daadkracht aan de slag gegaan. Juist de kracht van de lokale bevolking proberen we zo goed 

mogelijk te benutten en te versterken; door als het ware een foto te maken van een dorp proberen we zo goed 

mogelijk de behoeften van de bewoners in kaart te brengen. De dorpelingen bepalen zelf de prioriteiten en 

leveren een eigen bijdrage aan de uitvoering van een project. Door gelijktijdig te werken aan thema’s als zorg, 

onderwijs, milieu en economie helpen we de dorpen om zich te ontwikkelen en uiteindelijk op eigen benen te 

staan. Op deze manier hopen we de armoedespiraal te kunnen doorbreken. Uiteindelijk willen we onszelf 

overbodig maken en taken overdragen aan de dorpelingen zelf en de lokale overheid.  

Zoals gezegd stond 2015 in het teken van een nieuwe organisatiestructuur, om zo de organisatie meer 

onafhankelijk te maken en klaar te stomen voor de toekomst. Het LAP vormt daarbij nu een aparte entiteit, 

zoals verderop in dit jaarverslag zal worden uitgelegd. Ook in de Nederlandse organisatiestructuur hebben de 

nodige veranderingen plaatsgevonden: de samenstelling van het bestuur is gewijzigd en helaas hebben we 

afscheid moeten nemen van de (fysieke) galerie Burkin’art, wel zal de verkoop van de beelden waarmee u 

bekend bent gewoon doorgang vinden via het internet en op evenementen. Daarbij staat de Nederlandse 

organisatie nog steeds onder de bezielende leiding van onze directeur Nicola von Behr. 

Namens het gehele bestuur wil ik iedereen bedanken die alle resultaten in 2015 mogelijk heeft gemaakt. De 

betrokkenheid van verschillende personen alsmede de inzet van alle vrijwilligers was ook dit jaar weer zeer 

waardevol. De financiële bijdragen van particuliere donateurs, stichtingen en bedrijven blijven noodzakelijk. 

Bedankt voor het gestelde vertrouwen! We zullen ook in de toekomst ernaar blijven streven om onze kosten zo 

laag mogelijk te houden en de bijdragen ten goede te laten komen van de projecten.  

Met trots kijken we terug op de behaalde resultaten, en met een kritische blik blijven we proberen om in de 

toekomst nog beter en efficiënter te werken. We nodigen u dan ook van harte uit om naast dit jaarverslag ons 

beleidsplan te lezen, waarin onze visie op de toekomst is verwoord. Er is nog veel werk te doen om armoede in 

Burkina Faso te verlichten, we willen daar graag ons steentje aan blijven bijdragen. Zo hopen we dat de 

kinderen in de ASAP-dorpen inderdaad de mogelijkheid krijgen om opgeleid te worden voor een baan, die ze 

leuk vinden. 

Met vriendelijke groet,  

Heleen de Wit 

Voorzitter Stichting ASAP  

Amsterdam, 2 juni 2016 
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Verslag bestuur 

 

2015 was wederom een veelbewogen jaar. Een jaar dat in het teken stond van concrete activiteiten in Burkina 

Faso, gericht op duurzame ontwikkeling. En tegelijkertijd een jaar waarin we verder hebben gewerkt aan een 

duurzame toekomst van ASAP zelf. 

In 10 dorpen ondersteunen we scholen waardoor in totaal 305 kinderen op de kleuterschool en 3.000 kinderen 

op de basisschool, onderwijs genieten. Deze scholen en de onderwijzers worden in de basis gefaciliteerd door 

de overheid. ASAP draagt zorg voor extra training, schooluniformen, extra materiaal en (heel belangrijk) een 

voedzame lunch. De ouders zelf dragen overigens ook nog financieel bij aan dit onderwijs. Goed basisonderwijs 

is natuurlijk heel belangrijk, maar daar stopt de ontwikkeling van een land en haar kinderen niet. ASAP zet zich 

er daarom ook sterk voor in om kinderen middelbaar onderwijs te laten volgen. In totaal zijn er 43 kinderen die 

met een beurs naar een middelbare school konden in 2015-2016.  

Waar we heel trots op zijn is de particuliere agrarische school waar kinderen, uit de door ASAP ondersteunde 

dorpen, middelbaar onderwijs kunnen volgen dat aansluit bij de activiteiten van de regio. Inmiddels zitten er 

214 kinderen op school (60 in het 1e jaar; 54 het 2e jaar, 54 in het 3e jaar en 46 in het 4e jaar). Al deze kinderen 

worden gesponsord. In de praktijk blijkt het vinden van die sponsors een flinke uitdaging. Een dilemma waar 

we in 2015 mee te maken hadden was de vraag of we kinderen die hun vierde jaar zouden afronden door 

zouden gaan naar een tweejarige vervolgopleiding (nodig om de school écht af te maken). Of dat we kinderen 

in groep 1 zouden laten instromen. Het punt is namelijk dat als een kind in de eerste start de financiering dan 

feitelijk geborgd moet zijn voor 6 jaar. Er zijn weinig sponsoren die zich voor een zo lange tijd willen 

committeren. Voor ASAP van belang het enorme belang van het vervolgonderwijs én de benodigde financiële 

steun uit te leggen. We hebben uiteindelijk de keuze gemaakt wél te starten met het vijfde jaar. 

Vanaf september was de uitbreiding van de foyer (slaapverblijf) een feit en konden ook de jongens 

overnachten. 
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Alhoewel er een sterke focus ligt op scholing, hebben wij ons ook in 2015 nog steeds ingezet voor gezondheid, 

natuur, economie en capaciteitsversterking:  

 100 families uit vier dorpen hebben toegang gekregen tot latrines.  

 Er zijn 3000 bomen geplant, waarvan 90 fruitbomen.  

 Er is voor bijna € 60.000 aan microkrediet verstrekt aan 2.497 vrouwen. 

 1.000 boeren hebben hun opbrengst met 15% zien stijgen door het gebruik van gecertificeerde zaden. 

 Er zijn 120 groentetuintjes aangelegd voor vrouwen in zes dorpen. 

We zijn er met ASAP NL in geslaagd bijna € 600.000 aan fondsen te werven. Wij zijn heel dankbaar met de 

bijdragen van A Petits Pas uit Frankrijk, de van Kesteren foundation en de donaties van Netmatch voor 2015. 

Een belangrijk deel van deze donaties is geoormerkt. Dat wil zeggen dat ze voor een specifiek project bedoeld 

zijn. Wij maken echter ook kosten voor de organisatie in Burkina en Nederland die de basis leggen voor het 

initiëren en uitvoeren van projecten. In Nederland hebben we een heel bescheiden budget voor 

fondsenwerving en communicatie. Zonder de inzet van onze twee medewerkers in Nederland (0,8 FTE), zouden 

we er niet in zijn geslaagd om ieder jaar 35 donateurs te vinden voor de LAP-kinderen; de scholen te 

enthousiasmeren voor bijvoorbeeld sponsorlopen; het jaarverslag te maken; een CBF-keur te verkrijgen en 

natuurlijk nieuwe fondsen te vinden voor onze projecten. En niet minder belangrijk, wij zouden er ook niet in 

geslaagd zijn de projecten te begeleiden.  

In 2015 is besloten om Burkin’art op te heffen en de activiteiten van de beeldenverkoop (weer) onder te 

brengen bij ASAP. Uiteindelijk is de galerie in Baarn opgegeven en is een werkplek/opslagplek in een 

bedrijfsverzamelgebouw in Hilversum betrokken. Nicola von Behr is officieel gestart als directeur van ASAP en 

heeft een belangrijke rol gehad in de verdere professionalisering van de organisatie. 

Ook in Burkina Faso hebben we de nodigde ontwikkelingen doorgemaakt. De directeur van ASAP Burkina is in 

goed overleg gestopt en vervangen door één van de senior medewerkers, mevr. Odile Sawadogo. 

De ASAP Burkina organisatie is bovendien verzelfstandigd zodat zij ook zelfstandig fondsen kan werven voor de 

dorpsontwikkelingsactiviteiten. Hiermee zijn de LAP-activiteiten losgeweekt van de dorpsactiviteiten. 

Hervé Millet (oprichter van ASAP) heeft zich in 2015 steeds minder gericht op de activiteiten in Nederland, 

maar veel meer op de ondersteuning van de organisatieonderdelen in Burkina Faso. Wij zijn enorm dankbaar 

voor de enorme toewijding die hij en zijn vrouw Eugénie hebben gegeven aan de begeleiding van de staf, de 

dorpelingen en de kinderen in Burkina Faso.  

Wij nodigen u uit om in dit jaarverslag meer uitgebreid stil te staan bij de resultaten van 2015. 
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Doelstelling, missie en visie 

 

Stichting ASAP heeft als statutair doel ”het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen 

en financieren van kleine ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso”. We bieden mensen in 

Burkina Faso de middelen om zelf de armoedespiraal te doorbreken.  

Volgens onze visie kan dit alleen als in een gemeenschap gewerkt wordt aan een evenredige ontwikkeling van 

Gezondheid en Milieu, Educatie en Emancipatie en aan de Economie. Voldoende capaciteit van dorpen om 

zichzelf te organiseren is daarbij onontbeerlijk. ASAP ondersteunt de dorpen daarom ook in het versterken van 

deze capaciteit. 

Een aanpak die louter is gericht op Gezondheid (bijvoorbeeld het verstrekken van klamboes) of op Educatie 

(zoals het bouwen van een basisschool) of op Economie (zoals het helpen bij het starten van een bedrijfje) zal 

niet duurzaam zijn. Voor het goed draaiend houden van een bedrijf bijvoorbeeld zijn mensen nodig die 

geschoold zijn. Voor het behalen van goede resultaten op de basisschool is het van belang dat kinderen goed 

gezond zijn.  

ASAP maakt als het ware een “foto” van een dorp om te bepalen op welke punten de ontwikkeling vooral 

gericht moet zijn. 

Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso, de tweede stad 

in het noordwesten van Burkina Faso. ASAP zal nooit alle dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso kunnen 

bereiken, maar als we de dorpelingen kunnen leren zichzelf te ontwikkelen en als die kennis zich binnen de 

regio verspreidt, zal de invloed en het resultaat vele malen groter zijn dan de initiële inspanning. 
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ASAP in cijfers 2015 

 

Algemene informatie ASAP  

ASAP Nederland 

Registratie 1997 

Rechtspersoon Stichting 

CBF certificaat ja 

ANBI ja 

Directeur 0,6 fte 

Bestuursleden 6 (vrijwillig) 

Betaalde medewerker 0,4 fte parttime medewerker voor communicatie & 
fondsenwerving 

Vrijwilligers 20 

 
ASAP Burkina Faso 

Registratie 1999 

Rechtspersoon NGO 

Betaalde medewerkers 5 

Betaalde adviseurs 2 

 
Fondsenwerving 

2013 € 555.430 

2014 € 590.750 

2015 € 529.151 

2016 begroting € 482.333 

 

Fondsenwervingskosten 2015 € 30.949 

Uitvoeringskosten 2015 € 509.410 

 

  



9 
 

 

 

Resultaten sinds 1997 

Algemene informatie dorpen 
Aantal dorpen 9 

Totale bevolking dorpen 14.200 

 
Resultaten onderwijs 

Kleuterschool 305  leerlingen 

Basisschool 3.081 leerlingen 

Middelbare school 269 leerlingen met schoolbeurs 
Oprichting middelbare particuliere agrarische school 
(LAP) 

 
Resultaten gezondheid 

93% van alle families heeft toegang tot schoon water binnen een straal van 500 meter 

50% minder acute malaria door het verstrekken van geïmpregneerde klamboes 
 
99 
34 families in 1 dorp hebben een wc gekregen 

400 klamboes gedistribueerd in 2015 

 
Resultaten milieu 

Geen activiteiten in 2015 

 
Capaciteitsopbouw 

De leiders van het dorp nemen meer verantwoordelijkheid. Dit heeft een positieve impact op de relatie 
tussen ASAP en de plattelandsdorpen. 
Vrouwen zijn in staat om te praten voor een groep mannen. 

 
Economische ontwikkeling 

€ 58.651 microkrediet verstrekt aan 2.497 vrouwen 

In 2 dorpen zijn 14 moestuinen aangelegd voor vrouwen   
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Onderwijs 

 

Van de 200 kinderen die naar de openbare basisscholen op het platteland in Burkina Faso gaan, zal er maar één 

leerling het eindexamen van de middelbare school halen. 

Algemeen 
Eén van de belangrijkste pijlers voor duurzame ontwikkeling in de dorpen is onderwijs. ASAP geeft kinderen 

vanaf 5 jaar de mogelijkheid om onderwijs te volgen. 

Kleuterschool 

Doelstelling kleuterscholen 

Kinderen van 5 jaar oud de eerste sociale vaardigheden en leervaardigheden bijbrengen. 

Doel ASAP-kleuterscholen 

 80% van de kinderen gaat naar de kleuterschool 

 100% van de kleuterschoolkinderen gaat door naar de basisschool 

 Eén kleuterschool per ASAP-dorp (10 dorpen) 

Algemeen 

In Burkina Faso zie je alleen in de stad kleuterscholen. Dit zijn meestal particuliere instellingen. Voor een goede 

ontwikkeling van een kind is de kleutertijd erg belangrijk.   

ASAP heeft 5 kleuterscholen gebouwd. Alle kleuterscholen zijn particuliere scholen en worden beheerd door 

moederassociaties. Het ministerie van sociale zaken is verantwoordelijk voor technische ondersteuning.  

De kosten per kind per jaar bedragen € 82,-. De bijdrage van de ouders is € 5, - per kind per jaar. Het bedrag 

van € 82, - per kind per jaar wordt vergoed door sponsoren.  



11 
 

Om de lopende kosten van de kleuterscholen te kunnen dekken zijn wij afhankelijk van sponsoren. Gelukkig 

hebben we hele trouwe sponsoren die het ieder jaar mogelijk maken om deze kosten te dekken. 

Het is nog niet gelukt om een andere financieringsmethode te vinden voor het dekken van de lopende kosten. 

De ouders van de kinderen kunnen het zich niet permitteren om een bedrag van € 87,- per kind per jaar te 

betalen. De enige manier om de kosten zelf te kunnen dekken, is het ontwikkelen van meer inkomst-

genererende activiteiten op school. 

Alle kleuterscholen zijn particulier. Hierdoor krijgen de scholen officieel geen ondersteuning van het ministerie 

van onderwijs in Burkina Faso. Gelukkig heeft ASAP, contact met een medewerker bij het ministerie van sociale 

zaken. Hij is zeer professioneel en helpt ons met het behouden van het huidige onderwijsniveau.  

Realisatie 2015 

Omschrijving Doel 2018 Doel 2016 Resultaat 2015 

Aantal kleuterscholen 7 6 5 

Aantal kinderen (5-jarigen) dat 
naar de kleuterschool gaat 

420 345 305 

Percentage kinderen van 5 jaar 
dat naar de kleuterschool gaat 

73% 50% 46% 

 

Doel 2016 

 Een kleuterschool in Fina bouwen 

 Dat er in 2016 minstens evenveel kinderen naar de kleuterschool gaan als in 2015 

Basisscholen 

Doelstelling basisschool  

Kinderen van alle ASAP-dorpen de mogelijkheid 

bieden goed basisonderwijs te volgen.  

Doel ASAP-basisscholen  

 80% van de kinderen in de schoolgaande 

leeftijd gaat naar de eerste klas   

 80% van de kinderen die op school begonnen 

zijn, blijft tot de laatste klas  

 80% van de kinderen in de laatste klas sluit de 

basisschool af met een officieel diploma 

 50% van de kinderen met een diploma is een 

meisje  

 

 

Algemeen  

De basisscholen in de plattelandsdorpen worden door ASAP gebouwd. Vervolgens worden de scholen 

overgedragen aan de dorpen. Het ministerie van onderwijs is verantwoordelijk voor de leraren en hun salaris. 

ASAP heeft de afgelopen jaren 17 basisscholen met ieder 3 klaslokalen gebouwd. Kinderen in Burkina Faso gaan 

gemiddeld vanaf het 6e jaar, gedurende 6 jaar naar de basisschool. 
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Realisatie 2015 

Omschrijving Doel 2018 Doel 2016 Resultaat 2015 

Maximum aantal 
kinderen per klas 

40 45 47 

Percentage kinderen dat 
naar de basisschool gaat 

80% 76% 74% 

Percentage kinderen dat 
de basisschool afmaakt   

80% ? ?* 

Percentage kinderen dat 
een diploma behaald 

80% 70% 62% 

Percentage meisjes dat 
naar de basisschool gaat 

50% 50% 48% 

 

Opmerkingen bij de resultaten 2015 

De meeste basisscholen in de ASAP-dorpen zijn door ASAP gebouwd. Als de bouw van de school afgerond is, 

wordt de school overgedragen aan de overheid. ASAP heeft dan geen verantwoordelijkheden meer voor de 

scholen. 

Politieke situatie in het onderwijs 

ASAP heeft jarenlang geprobeerd het niveau van het onderwijs op de basisscholen te verbeteren. Maatregelen 

die zijn genomen zijn o.a. minder leerlingen per klas plaatsen en waar nodig het niveau van de leraren 

bijscholen. We realiseren ons nu dat veel van deze maatregelen heel weinig effect hebben gehad op het niveau 

van het onderwijs. De minister van onderwijs in Burkina Faso heeft voornamelijk als doel zoveel mogelijk 

kinderen naar school te sturen en kijkt daarbij niet naar het niveau van het onderwijs. Dit komt doordat de 

overheid per leerling een subsidie krijgt van de Wereldbank. Er wordt dus naar kwantiteit gekeken en niet naar 

kwaliteit van het onderwijs. 

Waarom niet alle basisscholen privatiseren? 

De doelstelling van het ministerie van onderwijs in Burkina Faso is kwantiteit en niet kwaliteit van het 

onderwijs. Hoe meer kinderen naar school gaan, hoe meer fondsen de overheid van grote organisaties, zoals 

de Wereldbank, ontvangt. 

Voorbeeld: Op het platteland slagen 40 leerlingen voor hun examen in groep 8, van de eerder 100 gestarte 

leerlingen in groep 1. De kosten van een succesvolle leerling zijn hoog, circa € 1.000,- per leerling (kosten 

school per jaar/aantal succesvolle leerlingen). Slagingspercentage bij geprivatiseerde scholen is bijna 100%. 

Hierdoor zijn de kosten per leerling laag, ongeveer € 250,- per leerling. 
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Het verschil tussen de slagingspercentages in de verschillende dorpen komt vooral door het functioneren van de directeur van de 

betreffende school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel 2016 

 Lunch blijven verzorgen op de basisscholen 

 Bij ouders bewustwording creëren over het belang van onderwijs 

 Voldoende klaslokalen beschikbaar maken zodat er maximaal 50 kinderen in een klas zitten 

  

86%
96%

56% 58% 57%

74%

44%

68%
60%

85%

65%

Slagingspercentage basisschool 2014-2015

1.015
1.319

1.543
1.794

2.099
2.460

2.713 2.779 2.834 2.884 2.892 2.947 3.081

Aantal kinderen dat naar de basisschool gaat in 
de 10 ASAP-dorpen
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Middelbaar onderwijs 

 

Doel middelbaar onderwijs 

Toegang verschaffen tot kwalitatief, goed middelbaar onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen die van de 

basisscholen in de ASAP-dorpen afkomen. 

Doel ASAP middelbare scholen 

 Alle leerlingen van de plattelandsdorpen de kans geven om in aanmerking te komen voor een 

schoolbeurs 

 Een slagingspercentage na 4 jaar van minstens 80% 

 Een slagingspercentage na 7 jaar van minstens 50%  

Schoolbeurzen in Bonfora 

In het schooljaar 2014-2015 hadden 43 studenten (21 jongens en 22 meisje) een schoolbeurs van ASAP. Van 

deze groep zullen 15 studenten in juni eindexamen doen.  

Er worden geen nieuwe schoolbeurzen meer verstrekt omdat we in 2011 met de particuliere middelbare 

agrarische opleiding gestart zijn.  

Waarom schoolbeurzen en waarom een middelbare agrarische school? 

Het slagingspercentage voor het eindexamen bij de openbare scholen is zeer laag. Van de 12 studenten die 

naar de middelbare school gaan, zal 1 leerling het ‘BEPC’ examen (4-jarige studie) halen. Van de 10 studenten 

die het ‘BEPC’ examen na 4 jaar gehaald hebben, zal 1 leerling na een extra 3 jaar het ‘BAC’ examen behalen.  

De kosten voor een succesvolle student bedragen na 4 jaar € 3.000,- en meer dan € 10.000,- na 7 jaar studeren! 

De vakken die gegeven worden op de openbare middelbare school in Burkina Faso zijn algemene vakken, niet 

aangepast aan de vraag vanuit de markt. 

Om deze redenen heeft ASAP in 2011 haar eigen middelbare agrarische school geopend. Gedurende deze 

opleiding volgen leerlingen algemene, agrarische en landbouwvakken. 
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Realisatie 2015 

Omschrijving Doel 2017 Doel 2016 Resultaat 2015 

Aantal leerlingen met 
schoolbeurs 

14 25 43 

Percentage leerlingen 
dat slaagt na 4 jaar 
(BEPC) 

Geen studenten meer Geen studenten meer 66% 

Percentage leerlingen 
dat slaagt na 7 jaar 
(BAC) 

50% 50% 36% 

 

Alle jongens zijn na 4 jaar hard studeren geslaagd voor het ‘BEPC’ examen. Van de meisjes heeft 40% het ‘BEPC’ 

examen gehaald. We hebben geen goede verklaring voor de minder goede resultaten bij de meisjes. De enige 

mogelijke verklaring kan zijn een gebrek aan motivatie voor de opleiding. 

Het examen voor het ‘BAC’ (na 7 jaar studeren) bestaat uit een algemeen theoretisch gedeelte en een 

technisch examen. Voor het algemene gedeelte zijn alle jongens geslaagd; daarentegen is niemand van de 

jongens geslaagd voor het technische examen. Bij de meisjes heeft 25% het algemene examen gehaald.  

Het landelijke slagingspercentage in Burkina Faso voor het ‘BEPC’ examen is 33%, voor het ‘BAC’ examen is dat 

slechts 15%.  
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Middelbare agrarische school (LAP) 

 

Dit is het meest complexe en grootste project van stichting ASAP. Het doel is om kinderen van de ASAP-dorpen 

goed middelbaar onderwijs te kunnen bieden.  

In 2011 heeft het LAP haar deuren geopend. 

In juni 2015 hebben 56 studenten voor de eerste keer eindexamen gedaan aan het LAP. Het slagingspercentage 

van 41% was lager dan verwacht.  De belangrijkste redenen voor de tegenvallende resultaten waren: dat een 

paar leerkrachten niet goed functioneerden, de studielast was te zwaar (hetzelfde aantal uren aan algemene 

vakken als bij de openbare scholen met daarbovenop 12 uur per week aan technische/agrarische vakken), en 

het feit dat het LAP pas in het tweede jaar een internaat is geworden. Daarvoor werden de leerlingen bij 

gastgezinnen geplaatst. 

Bovengenoemde redenen hebben we zeer serieus genomen en hierop hebben we actie ondernomen. 

De 19 studenten die geslaagd zijn, zijn doorgestroomd naar een externe vervolgopleiding in het plaatsje Bingo. 

Achttien studenten die niet geslaagd zijn voor het eindexamen mogen het 4e jaar nog een keer herkansen.  

We zijn nog steeds optimistisch over onze doelstelling, namelijk dat 80% van de LAP-leerlingen slaagt voor het 

eindexamen na 4 jaar in 2016 

Realisatie 2015 

 Doel 2017 Doel 2016 Resultaat 2015 

Aantal leerlingen bij het LAP 320 275 226 

Percentage leerlingen dat 
slaagt voor het eindexamen 
na 4 jaar (BEPC examen)  

80% 80% 41% 
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Wist u dat? 

- Alle studenten kost en inwoning hebben 

- Van de 226 studenten, er 102 vrouwelijk zijn 

- Er 6 vaste leerkrachten en 6 ondersteunende personeelsleden zijn 

- De kosten per leerling per jaar € 455,- bedragen (hiervan komt € 360,- van sponsoren en € 95,- van de 

ouders)  

Agrarische activiteiten bij het LAP 

- Kippen: niet succesvol 

- Varkens: zeer productief maar financieel niet voordelig 

- Moestuinen: goede productie. De productie wordt gebruikt voor de maaltijden van de studenten 

- Landbouw: levert een goede productie van mais, bonen, hibiscus en soja 

 

Adama Millogo over zijn zoon die naar het LAP gaat 

‘Het eerste wat ons als ouders opvalt is dat hij zeer respectvol naar anderen is. Hij groet volwassenen, wat hij 

voorheen niet deed. Als hij thuis is helpt hij altijd mee, in tegenstelling tot zijn broer die naar een openbare 

school gaat’. 

Doel 2016 

- 80% van de 4e jaar studenten haalt het ‘BEPC’ examen   

- Het bouwen van een stal voor koeien en schapen 

- De start van een driejarige vervolgopleiding (2e cyclus) 
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Gezondheid 

 

Algemene doelstelling 

ASAP wil realiseren dat mensen toegang hebben tot veilig drinkwater, zich kunnen beschermen tegen ziekten 

en toegang hebben tot medische zorg. 

Algemeen 

Gezondheid is een belangrijke basisvoorwaarde om andere onderwerpen zoals onderwijs en economische 

ontwikkeling te adresseren. In dorpen op het platteland van Burkina Faso is vaak geen schoon drinkwater 

beschikbaar en er is geen toegang tot medische zorg. Ook hebben mensen vaak geen kennis over preventieve 

zorg of missen ze hiervoor de middelen, zoals hygiëne of bescherming tegen malariamuggen. 

Toegang tot schoon drinkwater 

Doel schoon water 

 Toegang tot schoon en veilig drinkwater verzorgen voor de plattelandsbewoners 

 Bewerkstelligen dat vrouwen niet meer dan 500 meter hoeven te lopen voor schoon water 

Realisatie 2015 

In 2015 hebben we geen waterputten kunnen slaan door een gebrek aan financiering. Wel hebben we drie 

pompen vervangen bij bestaande waterputten. 

 Doel 2018 Doel 2016 Resultaten 2015 

Aantal families in de 10 ASAP-dorpen die 
meer dan 500 meter moeten lopen voor 
schoon drinkwater 

50 115 150 

 

Doel 2016 

Financiering vinden voor het slaan van 8 waterputten in meerdere ASAP-dorpen 
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Wc’s 

 

Doel 

Minstens 50% van de families in de ASAP-dorpen heeft een wc binnen 4 jaar. 

Realisatie 2015 

Omschrijving Doel 2018 Doel 2017 Resultaat 2015 

Aantal families met een 
wc in de 10 ASAP-
dorpen  

50% 38% 33% 

 

In 2015 hebben we 35 wc’s gebouwd. 

Doel 2016 

Een bedrag van 4.500, - is beschikbaar om 37 nieuwe wc’s te bouwen. We zijn nog op zoek naar financiële 

middelen om nog eens 30 wc’s te bouwen. 

Klamboes 

Doel 

Alle families in de ASAP-dorpen slapen onder een goede klamboe. 

Realisatie 2015 

 Doel 2018 Doel 2016 Resultaat 2015 

Aantal families in de 10 
ASAP-dorpen met een 
goede klamboe 

99% 98% 97% 

  

De gemiddelde levensduur van een klamboe is 2 jaar. 

Om iedere familie te voorzien van een goede klamboe, moeten we klamboes distribueren onder nieuwe 

families maar ook de oude klamboes vervangen door nieuwe. 

In 2015 zijn er geen klamboes gedistribueerd. 

Doel 2016 

In 2016 ontvangen we sponsoring voor het distribueren van 1.745 nieuwe klamboes. 
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Geboortebeperking 

 

Doel 

Dat er in een gezin minimaal 2 jaar tussen de geboorte van elk kind is. 

In de meeste dorpen hebben mannen meerdere vrouwen. Elke vrouw wil minstens één zoon op de wereld 

zetten. Soms is er een onderlinge competitie tussen de vrouwen over wie de meeste kinderen heeft gebaard. 

Dit draagt niet bij aan de geboortebeperking.  

Realisatie 2015 

Er waren geen bijeenkomsten in de dorpen over dit onderwerp 

Doel 2016 

Er zijn geen bijeenkomsten over dit onderwerp gepland in 2016 

Medische zorg 

Doel 

Het is heel moeilijk om hiervoor een doel te bepalen omdat het ministerie van gezondheid in Burkina Faso het 

bouwen en openen van medische centra bemoeilijkt.  

Momenteel is er geen vraag vanuit de dorpen voor een medisch centrum. 

Eind 2015 moeten 4.471 dorpelingen nog meer dan 8 km reizen om een medisch centrum te kunnen bezoeken. 

Dat is 30% van de totale bevolking van de 10 ASAP-dorpen. 

Realisatie 2015 

Er zijn geen medische centra gebouwd in 2015 

Doel 2016 

Er zijn geen plannen voor 2016  

Vrouwenbesnijdenis 

Doel 

Het is moeilijk om een doel te bepalen voor dit onderwerp omdat het heel moeilijk is om de juiste gegevens te 

verzamelen. 

In 2014 hebben we in de dorpen een enquête gehouden over verschillende onderwerpen. Eén van de vragen 

ging over vrouwenbesnijdenis. Hieruit bleek dat 60% van de vrouwen is besneden. We weten niet hoe oud 

deze vrouwen zijn en om welke vorm van besnijdenis het gaat.  

Realisatie 2015 

Niks gerealiseerd 

Doel 2016 

Het verzamelen van meer gegevens (wel/niet besneden) over meisjes op de basisschool 



21 
 

Milieu 

 

Het planten van nieuwe bomen 

Algemene doelstelling milieu 

Het besparen van hout door het planten van nieuwe bomen, zodat er ook in de toekomst een gezonde 

leefomgeving is, waarin mensen voor zichzelf kunnen blijven zorgen.  

Algemeen 

De dorpsbewoners maken zich geen zorgen om het milieu. Het is niet eenvoudig om de bewoners duidelijk te 

maken dat er een verband bestaat tussen de slechte oogst, onvruchtbare gronden en de klimaatverandering. 

De vrouwen kappen bomen om te kunnen koken en de mannen maken van het hout een bezem om hun stukje 

grond mee schoon te houden.  

Doel van ASAP is de bevolking ervan bewust te maken dat:  

 Ze zelf hun landbouwgrond vruchtbaar moeten houden door het gebruik van compost  

 Ze hun landbouwgrond moeten beschermen tegen erosie  

 Er nieuwe bomen moeten worden geplant 

 Er minder hout moet worden gebruikt om mee te koken. 

Ons hoofddoel is nog steeds dat de dorpsbewoners meer nieuwe bomen planten dan dat ze omkappen. Het is 

heel moeilijk om een methode te vinden waarmee we kunnen controleren of het aantal bomen dat we planten 

ook daadwerkelijk overleeft. 

Realisatie 2015 

In 2015 zijn er geen nieuwe bomen geplant. 

Het landeigendomsrecht is in Burkina Faso een probleem. Het is moeilijk voor een boer om in zijn land te 

investeren als het niet officieel eigendom van hem is. Hij mag zelfs geen bomen planten als hij op papier geen 

eigenaar van het stuk grond is.  

 

  



22 
 

Economische projecten 

 

Algemeen 

Het opzetten en ondersteunen van projecten voor mannen en vrouwen waarmee inkomsten voor de familie 

gegenereerd kunnen worden. 

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat projecten die geleid worden door vrouwen meer succesvol zijn dan 

de projecten die door mannen worden geleid. 

Mannen hebben vaak onderling strijd over vrouwen, geld en landeigendom 

Doel 

 Het creëren van toegang tot microkredieten voor vrouwen 

 Het ontwikkelen van activiteiten voor het droge seizoen in de dorpen  

Microkredieten 

Doel microkrediet  

Minder vermogende vrouwen die niet in aanmerking komen voor een lening bij een bank of de MFI (Micro 

Financing Institution) voorzien van contant geld om inkomst-genererende activiteiten op te kunnen zetten. 

Algemeen 

Een ‘eerlijk’ microkrediet is beschikbaar voor alle vrouwen. Onder eerlijk wordt verstaan dat het 

rentepercentage niet hoger mag zijn dan maximaal 7% per jaar en dat er transparante toekenningsprocedures 

zijn. 

De administratie rondom de kredieten wordt door de vrouwenvereniging geregeld.  

Realisatie 2015 

In 2002 zijn we begonnen met het verstrekken van microkredieten via de vrouwenverenigingen. Sindsdien is er 

maar één vrouwenvereniging niet in staat geweest om de lening aan ASAP terug te betalen. 

In 2015 konden we het te lenen bedrag verhogen naar € 30,- per persoon door een donatie van de Achmea 

foundation. 
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In 2015 bedroeg het totaal van het geleende bedrag is € 76.527,-. Dit is een stijging van 15% ten opzichte van 

het jaar daarvoor. 

 

 

Het aantal vrouwen dat gebruik maakt van een microkrediet is in 2015 met zeven procent gestegen ten 

opzichte van 2014. 

 Het aantal vrouwen dat gebruik maakt van een microkrediet is gestegen met 448 deelnemers 

 2.048 vrouwen hebben hun activiteiten kunnen uitbreiden door de stijging van het jaarlijks te lenen 

bedrag.  

 Circa 1.000 kinderen kunnen bij ziekte nu gebruik maken van medicijnen. Dit is mogelijk door de 

inkomst-genererende activiteiten van hun moeder. 

Realisatie 2016 

In 2016 ontvangen we de 2e helft van het gedoneerde bedrag van de Achmea foundation. Hiermee hopen we 

ons doel voor 2016 te behalen. 

 

€ 16,2 € 14,7
€ 21,0

€ 24,0 € 25,3 € 26,0 € 27,3 € 27 € 28,7 30,6 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Geleend bedrag per vrouw

1.072 1.209
1.522 1.587 1.651

1.818
2.148 2.065 2.049

2.359

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aantal vrouwen dat gebruik maakt van een microkrediet

 Doel 2016 Percentage stijging in 
2015 

Aantal vrouwen met een microkrediet 2.670 13% 

Te lenen bedrag per vrouw 35 14% 

Totale bedrag van leningen 93.500 22% 
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Moestuinen voor vrouwen 

Doel 

Het doel is om zoveel mogelijk moestuinen aan te leggen voor de vrouwen in de dorpen. 

Algemeen 

Op het platteland van Burkina Faso bestaan maaltijden vooral uit granen en niet uit groente of fruit. Dit 

eenzijdige voedingspatroon is mede de oorzaak van ondervoeding bij schoolgaande kinderen, waardoor zij 

vatbaarder zijn voor ziektes en minder kunnen presteren op school. 

Door het aanleggen van moestuinen voor vrouwen, wil stichting ASAP het eenzijdige voedingspatroon op het 

platteland in Burkina Faso doorbreken. 

Realisatie 2015 

Na een goede start in 2014, zijn er in 2015 maar 14 nieuwe moestuinen aangelegd. 

In het droge seizoen is het moeilijk voor de vrouwen om de moestuin voldoende te bewateren. Een ander 

probleem zijn de loslopende dieren (koeien, geiten). In het droge seizoen zijn deze dieren op zoek naar eten. 

Zelfs het hek biedt dan niet meer voldoende bescherming 

Doel 2016 

We verwachten niet meer dan 20 moestuinen aan te leggen 
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Moestuinen met een groep 

 

Doel 

De dorpsbewoners helpen om ook tijdens het droge seizoen inkomsten te genereren. 

Realisatie 2015 

De grootste uitdaging voor zo’n project 

is om de moestuin te bewateren en 

bescherming te bieden tegen 

loslopende dieren zoals koeien en 

geiten.  

De dorpsbewoners van Nefrelaye 

onderhouden een moestuin van één 

hectare. De moestuin wordt beschermd 

door een hek van gaas. Het water wordt 

omhoog gepompt van een 120 meter 

diepe waterput in 2 waterbassins. De 

pomp van de waterput werkt op zonne-

energie.  

De gemiddelde inkomsten van een deelnemer aan dit project zijn ongeveer € 50,- per jaar. Verder willen we 

met de aanleg van de groepsmoestuin het eenzijdige voedingspatroon doorbreken. 

Doel 2016 

Twee andere dorpen willen ook een groepsmoestuin. We zijn actief op zoek naar sponsoren voor dit project. 

Madou, tuinman: “’s avonds als de mensen komen om de groenten water te geven, komen ook andere mensen 

uit het dorp om te relaxen onder de boom. Het is fijne plek om bij elkaar te komen.” 

Realisatie 2016 

2 andere dorpen hebben ook interesse in een gezamenlijke moestuin. We zijn op zoek naar financiering voor 

dit project.   
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Bijenteelt 

 

Doel bijenteelt 

Meer inkomsten genereren voor de boeren door moderne bijenteelt te bedrijven. Doordat er nu een moderne 

methode wordt gebruikt is er veel minder vervuiling. Dit is beter voor het milieu. Verder is het gezonder voor 

de bijen omdat er nu geen vuur meer gebruikt wordt om de honing beschikbaar te krijgen. 

Realisatie 2015 

Dankzij de FAO (voedsel en landbouworganisatie van de Verenigde Naties), hebben wij in 2015 100 bijenkorven 

verstrekt aan 20 boeren. Verder hebben we ook financiering van ADP (Australian development programme) 

ontvangen voor het plaatsen van 200 bijenkorven. Ook heeft een andere partner aangegeven 200 bijenkorven 

te verstrekken. 

Realisatie 2016 

We zullen 400 bijenkorven distribueren aan 80 boeren. De eerste honing zal in april beschikbaar zijn. Het is de 

bedoeling om de honing tegen een eerlijke prijs en met goede voorwaarden van de boeren te kopen en 

vervolgens deze honing in Burkina Faso te verkopen.  
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Hoe zijn we georganiseerd? 
In 2015 is de organisatiestructuur van ASAP gewijzigd om meer autonomie aan de bestaande entiteiten (ASAP 

BF, LAP) te geven. In Nederland zijn ASAP NL en AFF (Burkin’art) samengevoegd. 

Op 1 oktober 2015 heeft ASAP NL, geleidt door Nicola von Behr, de activiteiten van AFF (Burkin’art) 

overgenomen. 

In Burkina Faso hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden: 

1 april 2015 heeft de associatie voor het LAP (ALAP) het management overgenomen van het LAP. ALAP is een 

lokale associatie, geleidt door Herve Millet (oprichter van stichting ASAP) 

1 januari 2016, heeft de associatie ‘pour des Petits Projets Africains (APPA) de activiteiten van ASAP Burkina (de 

projecten in de dorpen) en de economische projecten van de ‘social business YS’ (maken van zeep, kariteboter) 

overgenomen. Deze lokale associatie wordt geleid door Odile Sawadogo-Teri.  

ASAP BF is nog steeds operationeel als NGO en geregistreerd in Burkina Faso. Deze NGO implementeert 

infrastructuurprojecten zonder btw in Burkina Faso. Verder importeert deze organisatie goederen voor ASAP. 

 

Begin 2015 

 

 

 

 

 

 
       

Eind 2015 

  

ASAP BF /LAP 
11 FTE 

 

Personeel NL  
0,2FTE 

Directeur 
0,6 FTE 

 

Bestuur AFF 
3 leden 

 

Bestuur AFF 
3 leden 

 

YS Burkina 

 

Directeur 
0 FTE 

 

Directeur 
0 FTE 

 

Bestuur ASAP NL 
5 leden 

5 members 

Bestuur ASAP NL 
6 leden 

Directeur: Nicola von Behr 
0,6 FTE 

 

Personeel NL  
0,4 FTE 

ASAP BF  
0 FTE 

 

Bestuur APPA 
3 leden 

 

Directeur: Odile Sawadogo Teri 

1 FTE 
 

Personeel APPA  
4 FTE 

Bestuur ALAP 
6 leden 

 

Directeur:  
Hervé Millet 

0 FTE 
 

Personeel ALAP  
12 FTE 
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Communicatie 

 

Visie en aanpak 

Stichting ASAP hecht bijzonder veel waarde aan transparante berichtgeving over haar activiteiten aan 

belanghebbenden. We denken zelfs dat dit een van onze succesfactoren is. Daarom communiceren we 

regelmatig over ons werk. 

ASAP onderscheidt als externe belanghebbenden de volgende doelgroepen:  

 Bestaande en potentiële particuliere donateurs  

 Bedrijfssponsoren   

 Vrijwilligers   

 Subsidieverleners  

 Samenwerkende organisaties 

 Overheidsinstellingen in Burkina Faso 

 

Het communicatiebeleid van ASAP is enerzijds gericht op de gehele Nederlandse samenleving en anderzijds 

meer specifiek op de bovengenoemde doelgroepen. De tot nu toe toegepaste communicatiemiddelen van 

ASAP zijn:  

 Digitale nieuwsbrieven gericht aan bestaande en potentiële donateurs 

 Persberichten  

 Website van ASAP 

 Brochure van Burkin’art 

 Weblogs vanuit Burkina Faso  

 Website Burkin’art  

 Facebook 

 Twitter 
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In dit hoofdstuk zullen wij onze visie, aanpak en resultaten per communicatiemiddel nader toelichten.  

Communicatiemiddelen 

Digitale nieuwsbrieven algemeen 
Gemiddeld wordt er één keer in de 6 weken een nieuwsbrief verstuurd 

Persberichten 
In het jaar 2015 zijn er geen persberichten door ASAP geplaatst.  

Websites 

Onze stichting communiceert via de volgende websites: 

www.asap-foundation.org Deze website verstrekt algemene informatie over de doelstellingen, projecten en 

resultaten van de stichting. 

In 2016 zal deze website vernieuwd worden. 

www.burkinart.com Deze website verstrekt informatie over de collectie bronzen beelden van Burkin’art en 

geeft tevens achtergrondinformatie over de verschillende kunstenaars.  

In 2015 is deze website helemaal vernieuwd. 

Brochure ASAP 
ASAP heeft verschillende brochures over de stichting en haar projecten.  

Weblog tijdens het verblijf van het bestuur in Burkina Faso  
Op het moment dat Hervé Millet of een lid van het Nederlandse bestuur in Burkina Faso is wordt er wekelijks 

een blog op de website en Facebook geplaatst.  

Contacten met het bedrijfsleven 
Er zijn geen nieuwe contacten met het bedrijfsleven gelegd in 2015. 

Facebook/Twitter 
Sinds 2011 heeft ASAP een Facebookpagina en een Twitteraccount. Hierop plaatsen we nieuwsberichten en 

foto’s. 

http://www.asap-foundation.org/
http://www.burkinart.com/
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Fondsenwerving 

 

Visie en aanpak 

Fondsen worden altijd aangewend voor projecten. Wij kennen geen fondsenwerving voor de stichting, maar 

altijd voor een specifiek project. Een project wordt dus ook pas gestart als de fondsenwerving rond is.  

Eventuele tekorten en de overheadkosten van de organisatie worden bekostigd vanuit de opbrengsten van de 

verkoop van bronzen beelden door Burkin’art. Deze activiteit is een onderdeel van stichting ASAP. 

Verschillende manieren van fondsenwerving  

Onze doelstellingen voor de fondsenwerving voor 2015 zijn gebaseerd op de ervaringen en resultaten van 

voorgaande jaren. De fondsenwerving van ASAP kan worden verdeeld in zeven categorieën: 

 Burkin’art: de verkoop van bronzen beelden 

 Publieke fondsenwerving: via mailingen aan donateurs; 

 Fondsenwerving bij particuliere organisaties en stichtingen; 

 Fondsenwerving bij gesubsidieerde organisaties; 

 Fondsenwerving door scholen; 

 Fondsenwerving bij bedrijven; 

 Fondsenwerving in natura. 

 
Onder “Eigen fondsenwerving” vallen: publieke fondsenwerving, fondsenwerving bij particuliere organisaties 

en stichtingen, fondsenwerving door scholen, fondsenwerving bij bedrijven en donaties in natura. 

Onder “Overige baten” vallen: Fondsenwerving bij gesubsidieerde organisaties, de opbrengsten van Burkin’art 

en renteopbrengsten. 
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Burkin’art: verkoop van bronzen beelden  

In samenwerking met gerenommeerde Afrikaanse kunstenaars heeft Burkin’art een hoogwaardige en 

betaalbare kunstcollectie samengesteld. In september 2015 heeft de galerie van Burkin’art haar deuren 

moeten sluiten. De beelden zijn nu alleen nog te koop via www.burkinart.com en op exposities door heel 

Nederland.  

Vanaf 1 oktober 2015 is Burkin’art geen aparte stichting meer, maar zijn de activiteiten ondergebracht bij 

stichting ASAP. De belangrijkste reden hiervoor is het sluiten van de galerie in september 2015. 

Publieke fondsenwerving 

De aanpak van de fondsenwerving zal een voortzetting zijn van de methode die we in het verleden hebben 

gehanteerd. ASAP heeft een bestand van 1750 geïnteresseerden en/of donateurs. We streven ernaar ons 

relatiebestand uit te breiden door het organiseren van tentoonstellingen en de verkoop van beelden, het 

uitgeven van persberichten, acties op scholen en via onze websites en facebook. 

Fondsenwerving bij particuliere organisaties en stichtingen 

We richten ons op continuïteit van de relatie met particuliere organisaties en stichtingen. We doen dit door 

tijdig en transparant te rapporteren over de projecten die zij steunen, met veel aandacht voor de wijze van 

uitvoering en de resultaten. Het bezoeken van projecten door leden van de stichting of andere organisaties 

wordt altijd aangemoedigd.  

Particuliere stichtingen vormen ook in 2015 een belangrijke bron van fondsen voor onze stichting. De meeste 

van deze stichtingen steunen ons al jarenlang voor speciale projecten en doelen. Voor hun bijdragen in 2015 

zijn we vooral dank verschuldigd aan: 

Stichting in het buitenland: 

A Petits Pas: Dit is een Franse organisatie die jaarlijks rond de € 100.000 aan ASAP doneert, ten behoeve van 

allerlei projecten.  

Van Kesteren Foundation: Deze stichting is gevestigd in Zwitserland en doneert jaarlijks rond de €80.000 ten 

behoeve van verschillende projecten.  

http://www.burkinart.com/
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Stichtingen in Nederland:  

 Anna Muntz Stichting 

 Lakeland foundation 

 Stichting ‘t Arm KinderHuys 

 SLO 

 Hofstee Stichting 

 Achmea foundation 

 Matheus fonds 

Fondsenwerving bij gesubsidieerde organisaties 

Het is van essentieel belang voor ASAP om steun te ontvangen van deze organisaties. Zij zijn verantwoordelijk 

voor bijna één derde van de ontvangen fondsen. Organisaties die onze activiteiten ondersteunen zijn Aqua4All, 

Wilde Ganzen en de gemeente Huizen. 

Fondsenwerving door scholen 

De activiteiten die we met scholen uitvoeren zijn belangrijk vanuit een aantal gezichtspunten. Zo informeren 

we de kinderen over de situatie in Burkina Faso; verkrijgen we fondsen voor projecten en werken we aan onze 

naamsbekendheid. ASAP wil graag met meer scholen in contact komen. Ieder jaar organiseert middelbare 

school ’t Atrium in Amersfoort een actiedag en een sponsorloop voor ASAP. In 2015 hebben ze daarmee zelfs € 

12.000 opgehaald. Dit jaar heeft de Rehoboth school uit Naarden deelgenomen aan de “Aqua4All” 

sponsorloop. 

Fondsenwerving bij bedrijven 

ASAP heeft een contract met Netmatch Tilburg. Zij sponsoren 30 LAP-leerlingen voor 4 jaar. 

Donatie in natura 

Van sommige leden en ook van andere stichtingen, ontvangen we gebruikte goederen die ingezet kunnen 

worden voor projecten in Burkina Faso. In 2015 is er één container naar Burkina Faso gestuurd. De stichting 

Childslife heeft materialen bijgedragen. 
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Financiële verslaglegging 
Visie en aanpak 

De fondswerving van de stichting ASAP is project georiënteerd. Een project wordt pas uitgevoerd als het 

benodigde geld voor dat project is geworven. Dit geldt ook voor meerjarenprojecten, zoals infrastructurele 

projecten en het beurzenprogramma.  

ASAP is volledig transparant bij alle transacties en in de organisatie is een duidelijke functiescheiding. 

Resultaten over 2015 

Fondswerving en de kosten daarvan 

Baten en kosten fondswerving 2015 
Gerealiseerd 

2015  
Begroting 

2014 
Gerealiseerd 

Totale baten € 529.151 € 595.591 
 

€ 590.750 

Kosten van fondswerving € 30.949 € 31.655 €35.801  

In % van baten  5,8% 5,3% 6.1% 

  

 
Uitvoeringskosten 

2015 
Gerealiseerd 

2015 
Begroting 

2014 
Gerealiseerd 

Uitvoeringskosten in Nederland €18.054  
  

€18.465  €20.884  
  Uitvoeringskosten in Burkina Faso €48.893  

  
€61.132 

  
€58.584  

  Directe kosten projecten €442.463  €496.799  €484.119  

Totaal projecten €509.410  €576.396  €563.587  

De uitvoeringskosten vinden voornamelijk plaats in Burkina Faso, waar de projecten begeleid worden vanuit 

het lokale kantoor. Het kantoor in Nederland is deels betrokken bij de uitvoering van projecten en de totale 

kosten van het kantoor worden volgens een vaste sleutel verdeeld over uitvoering, administratief beheer en 

fondsenwerving. 

De totale baten kunnen als volgt worden uitgesplitst: 

Baten 2015 
gerealiseerd 

2015 
begroting 

 2014 
gerealiseerd 

Donaties van privé personen en 
stichtingen 

€518.960  €586.019  €586.429  

Rente opbrengsten €4.591  €1.000 €2.493  

Overige inkomsten €5.600  €8.572  €1.829  

Totaal baten €529.151  €595.591  €590.750  

 

De begroting voor projecten in 2015 is op basis van verwachte donaties voor de projecten. De totale 

fondsenwerving is in 2015 ongeveer 90% van de projecten die wij wilden uitvoeren. Een resultaat waar wij erg 

tevreden mee mogen zijn met de geringe economische groei. De totale kosten voor ASAP (Nederland en 

Burkina Faso) bedragen in 2015 € 100.476. Dit is ruim 10% onder de begroting en bij 20% lager dan 2014. De 

kosten in Burkina Faso zijn structureel lager geworden door aanpassingen in de organisatiestructuur.  
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Vermogensopstelling van de stichting over 2015: 

Vermogen 31-12-2015 
 

31-12-2014 

Microkredieten €76.227  €64.451  

Gebouwen en apparatuur €739.677  €617.661  

Liquide middelen en vorderingen €94.318  €110.307  

Totale activa €928.617  €792.419  

Kortlopende schulden €26.161  €53.982  

Totaal reserves en fondsen €902.456  €738.437  

Informatie over de allocatie en samenstelling van de reserves: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De voorraad kunst is overgenomen van Stichting AFF, die in 2015 is opgeheven. Tegenover deze 
voorraad stond een vordering op Stichting AFF. De Stichting was opgericht om de verkoop van bronzen 
beelden via een galerie en met hulp van veel vrijwilligers af te scheiden van de activiteiten van ASAP. 
Door de hoge kosten van een galerie is besloten de verkoop anders te gaan organiseren en wat de 
(fiscale) noodzaak er niet meer om met twee stichtingen te werken. 

 De bestemmingsreserve gebouwen LAP is toegenomen met € 120.632 door uitbreiding met nieuwe 
gebouwen 

 De bestemmingsfondsen zijn in het verslagjaar in totaal met € 189.368 toegenomen. Vooruit 
ontvangen en nog niet besteed met betrekking tot de bestemmingsfondsen is € 57.174. 

 De overige reserves zijn afgenomen door enerzijds een te kort aan on-geoormerkte donaties en giften 

en anderzijds exploitatieverschillen op projecten. 

 In 2016 willen wij beginnen met het opbouwen van een reserve voor de studenten van LAP om te 
voorkomen dat zij door gebrek aan sponsorgelden hun opleiding niet kunnen afronden. 

 
De stichting houdt een spaarrekening aan bij de Rabobank, waarvan het tegoed direct opeisbaar is. De 

liquiditeiten in Burkina Faso worden aangehouden bij de BICIA-B (Banque Internationale de l’Industrie, du 

Commerce et de l’Agriculture du Burkina). 

Evaluatie 

2015 was weer een succesvol jaar als het gaat om wat er bereikt is aan projecten en financiering. Een zorg blijft 

het financieren van de kosten van de organisatie. In 2014 is ASAP gestart om de uitvoeringskosten voor 

projecten meer in lijn te brengen met de werkelijke kosten van de organisatie die de projecten begeleidt en 

uitvoert. De uitvoeringskosten bedragen ongeveer 15% van de projecten (met uitzondering van de sponsoring 

van LAP studenten, waar geen uitvoeringskosten voor in rekening worden gebracht). De overige kosten hebben 

te maken met het werven van fondsen, het zoeken naar project sponsors, en de algemene kosten van de 

stichting (CBF, accountant, administratie). Ondanks deze aanpassing was er sprake van een negatief 

exploitatieresultaat door de hoge kosten van de galerie en daardoor negatief resultaat van AFF.  

In 2016 zullen wij de overige kosten iets verhogen voor projecten waarvan de sponsorgelden in Nederland 

worden gerealiseerd. Verder blijven wij zoeken naar andere mogelijkheden om de algemene giften te 

verhogen. 

Reserves en bestemmingsfondsen  2015 
 

2014 Mutatie 

Continuïteitsreserves €38.000  €38.000  € 0 

Lunchprogramma fonds €17.141  €12.213  € 4.928 

Ontwikkelcentrum Bobo €72.616 €72.616 € 0 

Kunst (voorraad bronzen beelden) €18.395 € 0 €18.395 
 Microkredieten € 103.234 € 80.234             € 23.000 

Bestemmingsreserve gebouwen LAP €663.457  €542.825  €120.632  

Specifiek bestemmingsfonds € 57.174 € 34.762 € 22.413 

Overige reserves  - € 67.562 - € 42.213 -€25.349  

Totaal €902.456 €738.437  €164.019  



35 
 

Beleidsplan 
Onderstaande is een samenvatting van het ASAP-beleidsplan ten behoeve van dit jaarverslag. Het volledige 

beleidsplan is een gescheiden document, dat in 2015 herzien zal worden. 

Missie en uitgangspunten 
Stichting ASAP heeft als statutair doel ”het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren van 

kleine ontwikkelingsprojecten in Afrika”. Een drietal uitgangspunten vormt het startpunt voor het realiseren 

van onze missie. 

Geïntegreerd: Armoede verlichten kan alleen door in samenhang te werken aan onderwijs, gezondheid, milieu 

en economie. Voldoende capaciteit van dorpen om zichzelf te organiseren is daarbij onontbeerlijk. Het 

beleidsmodel is weergegeven in figuur 2. 

Lokaal gedragen: De dorpelingen stellen zelf hun prioriteiten en kunnen voorstellen voor projecten doen. In alle 

gevallen wordt van de betrokkenen een eigen bijdrage verwacht, dat kan in de vorm van geld, arbeid, 

materiaal, of een combinatie zijn. 

Duurzaam: Bij elk project wordt gezorgd dat de resultaten op lange termijn duurzaam zijn. De 

verantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld onderhoud worden vastgelegd, en er wordt een plan gemaakt om op 

lange termijn de projecten te kunnen financieren, bijvoorbeeld met hulp van de lokale overheid, of uit 

bijdragen van de betrokkenen. 

Figuur 2: beleidsmodel 

  

Strategie en management 
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Locatie 
Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso, de tweede stad 

van Burkina Faso. ASAP zal nooit alle dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso kunnen bereiken, maar als we 

de dorpelingen kunnen leren zichzelf te ontwikkelen en als die kennis zich binnen de regio verspreidt, zal de 

invloed en het resultaat vele malen groter zijn dan de initiële inspanning. 

De rol van ASAP 
De aanpak die ASAP volgt is het ontwikkelen van mensen, hun vaardigheden, kennis en netwerken. We doen 

dit door het helpen uitvoeren van concrete projecten in de dorpen. Als de dorpelingen beter georganiseerd 

worden, beter opgeleid zijn en vooruitgang zien, zal ASAP zich geleidelijk terugtrekken. 

ASAP ondersteunt het ontwikkelen van nieuwe initiatieven: Eén van de uitgangspunten van ASAP is dat wij 

dorpelingen helpen zélf te ontdekken hoe ze initiatieven kunnen ontplooien en hoe ze prioriteiten kunnen 

stellen. De Appreciative Inquiry methode is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Dorpelingen kunnen te allen tijde 

met nieuwe initiatieven komen. De ASAP-medewerkers in Burkina Faso helpen met het verder uitwerken van 

het voorstel. Doordat ASAP al jaren met dezelfde dorpen werkt, hebben we een hechte band opgebouwd met 

de dorpelingen en kunnen we de behoeften van dorpen goed begrijpen. Verzoeken van dorpelingen voor 

nieuwe projecten kunnen we in de regel daarom goed op hun effectiviteit beoordelen.  

ASAP verschaft toegang tot financiële middelen: Eerst wordt er een voorstel opgesteld door de dorpelingen en 

het team van ASAP in Burkina Faso. Vervolgens wordt een plan gemaakt voor het verkrijgen van de financiële 

middelen. Waar mogelijk wordt gewerkt met leningen. Bij projecten die gericht zijn op onderwijs of 

infrastructuur wordt gewerkt met giften, altijd met een eigen bijdrage van de betrokkenen. 

ASAP biedt ondersteuning bij de organisatie en realisatie van projecten: De rol van de ASAP-medewerkers is afhankelijk 

van de complexiteit van het project en/of van de ervaring van de initiatiefnemers. Indien nodig schakelt ASAP lokale 

professionals in, zoals leraren, aannemers, bodem- en zadendeskundigen en voorlichters. 

ASAP biedt training en helpt met het opbouwen van kennis en relaties: ASAP biedt vele soorten training aan. De 

ene training is meer technisch van aard (hoe verbouw ik het beste maïs), de andere heeft een meer 

emanciperend karakter (hoe laat ik mijn stem horen als vrouw). ASAP helpt de dorpen ook relaties te leggen 

met overheidsinstellingen en bedrijven en het zelf opbouwen van netwerken. 

ASAP als monitor van voortgang en resultaat: ASAP vindt het belangrijk om voortgang en resultaat inzichtelijk te 

maken. Hierbij zoeken we continu de balans tussen de kosten om informatie te verzamelen, en de waarde die 

deze informatie heeft op de programma’s. Op jaarlijkse basis meten en rapporteren we over de realisatie van 

projecten in het jaarverslag. Elke drie tot vijf jaar wordt de gerealiseerde impact gemeten tegen vooraf 

vastgestelde targets, op basis waarvan het beleid indien nodig wordt bijgestuurd. De realisatie van projecten is 

beschreven in dit jaarverslag in de bijlage.  
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Verantwoordingsverklaring 
Het CBF heeft de eisen voor de houders van zijn keurmerk uitgebreid en aangepast. Vanaf 1 juli 2008 is het 

nieuwe Reglement van het CBF-Keur van kracht. Het CBF toetst voortaan jaarlijks het jaarverslag en de 

Verantwoordingsverklaring over de principes van goed bestuur.  

Het jaarverslag van Stichting ASAP is overeenkomstig de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen’ 

opgesteld. We hebben hierbij speciaal aandacht besteed aan de elementen beleid, communicatie, waarborgen 

van kwaliteit van de organisatie en besteding van middelen in relatie tot de doelstellingen.  

Het toezichthoudend orgaan is het bestuur. De algemeen directeur bestuurt de stichting en heeft de 

eindverantwoordelijkheid voor leiding en de uitvoering van haar programma’s en activiteiten. Tussen de 

algemeen directeur en het bestuur bestaat een verdeling van bevoegdheden betreffende de vaststelling van 

het algemene beleid en de financiële richtlijnen.  

In deze Verantwoordingsverklaring legt het Bestuur verantwoording af over drie principes:  

 Onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren;  

 Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen;  

 Optimaliseer de omgang met belanghebbenden.  

Besturen, toezicht houden en uitvoeren  

Zie hoofdstuk “Hoe zijn we georganiseerd” voor een uitgebreide beschrijving van de organisatie van de 

stichting. Het bestuur en de algemeen directeur zijn onafhankelijk en onbezoldigd. Het bestuur bestond eind 

2014 uit 5 natuurlijke personen, die voor maximaal 5 jaar benoemd zijn. Alle leden zijn zeer betrokken bij de 

organisatie en zetten hun ervaring en kennis belangeloos in. Daarnaast zijn zij actief bij evenementen en het 

uitvoeren van bepaalde taken, zoals het extern vertegenwoordigen van de organisatie, het opstellen van het 

jaarverslag, helpen met verhuizen en dergelijke.  

De algemeen directeur maakt een meerjarig beleidsplan waaraan financiële meerjarenramingen zijn 

gekoppeld. Een analyse van de kansen en bedreigingen en de evaluatie van de uitvoering zijn hierbij belangrijke 

input. Het beleidsplan wordt goedgekeurd door het bestuur.  

Besteding van de middelen  

Voor inzicht in het toezicht op de bestedingen wordt verwezen naar de jaarrekening. De besteding van de 

middelen vindt plaats volgens het jaarplan, dat gebaseerd is op het meerjarenplan. Eventuele afwijkingen van 

het jaarplan en dus van de begroting, worden door een bestuursbesluit gedekt. Het bestuur en het 

management zijn erg kostenbewust. Onze lage kosten van fondsenwerving in relatie tot de baten illustreren 

deze houding. Grote uitgaven worden altijd – na een zorgvuldig selectieproces - aan minimaal 2 partijen 

aanbesteed om tot een beste prijs/ kwaliteitverhouding te komen. Om de stabiliteit van de beschikbare 

middelen te verhogen zal gewerkt worden aan het opbouwen van een bescheiden reserve.  

Omgang met belanghebbenden  

Zie het hoofdstuk Communicatie voor een uitgebreid overzicht van onze communicatie met belanghebbenden. 

Door regelmatig te communiceren proberen we bewustwording en draagvlak te creëren voor onze 

doelstellingen en activiteiten. Zoals blijkt uit het genoemde hoofdstuk, richten wij ons niet alleen op het 

uitdragen van onze eigen boodschap, maar staan wij open voor ideeën, wensen, vragen en klachten. Wij zijn 

voortdurend in overleg met collega–instellingen en donateurs om, gebruik makend van hun inzichten en 

ervaringen, het functioneren van onze organisatie op een hoger plan te krijgen. 
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Bijlage 1 
Vermogensopstelling per 31 december 2015 

 

 

  

ACTIVA  31 december 2015  31 december 2014

Vaste activa

Financiële vaste activa 76.227 64.451

Materiële vaste activa 739.677 617.661

815.904 682.112

Vlottende activa

Voorraden 18.395      0

Vorderingen en overlopende activa 6.821 62.444

Liquide middelen 89.607 47.863

114.823 110.307

930.727 792.419

PASSIVA

Reserves en fondsen  

Continuïteitsreserve 38.000 38.000

Bestemmingsfondsen 932.018 742.650

Overige reserve -67.562 -42.213

902.456 738.437

Kortlopende schulden 28.271 53.982

930.727 792.419
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Bijlage 2 
Categoriale exploitatierekening 2015 

 

2015 2015 2014

FONDSENWERVING Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

Baten

Baten eigen fondsenwerving 518.960 586.019 586.428

Overige baten 10.191 9.572 4.322

Som der Baten 529.151 595.591 590.750

Lasten:

Besteed aan de Doelstellingen

Educatie projecten 404.955 463.523 366.867

Organisatie projecten 788 5.801 5.125

Gezondheids projecten 18.525 35.603 136.174

Milieu projecten 72 0 8.269

Economische projecten 85.070 71.470 47.152

509.410 576.396 563.587

Werving Baten

Kosten eigen fondsenwerving 30.949 31.655 35.801

Kosten werving subsidies 0 0 0

30.949 31.655 35.801

Beheer en Administratie

Kosten in Nederland 2.578 2.638      2.983

kosten in Burkina Faso 0 0 0

2.578 2.638 2.983

Som der Lasten 542.938 610.689 602.371

Resultaat -13.787 -15.098 -11.621

Mutaties fondsen en reserves

Overige reserves -25.349 -21.685

Bestemmingsfonds lunchprogramma 4.928 8.846

Bestemmingsfonds kunst project 18.395 0

Bestemmingsfonds studiebeurs 0 0

Bestemmingsfonds development center bobo 0 -772

Bestemmingsfonds gebouwen LAP 120.632 71.205

Bestemmingsfonds microkredieten 23.000 0

Bestemmingsfondsen overige projecten 57.174 11.985

Continuïteitsreserve 0 0
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Bijlage 3 
Toelichting op de vermogensopstelling per 31 december 2015 

 

3.1 WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is conform de Richtlijn Fondsenwervende instellingen ingericht en opgesteld.

Alle bedragen zijn in gehele euro's.

Alle transacties in CFA zijn omgerekend tegen een vaste wisselkoers.

Er is derhalve geen sprake van valuta resultaten.

Stelselwijziging

Ter verbetering van het inzicht worden de fondsen met ingang van 2013 niet langer op kasstelsel 

basis in de projectenlijst opgenomen maar op basis van verplichtingen.

Waarderingsgrondslagen voor de vermogensopstelling

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen microkredieten worden gewaardeerd

op basis van historische kostprijs onder aftrek van de reeds gepleegde aflossingen.

Indien er drie jaar geen reguliere aflossing op microkredieten heeft plaatsgevonden wordt de 

betreffende lening in zijn geheel voorzien.

Materiële vasta activa

Materiële vasta activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Afschrijving vindt

plaats na in gebruikneming op basis van de te verwachten levensduur.

Vanaf 2015 wordt er niet meer op de gebouwen afgeschrijven. Nieuwbouw wordt tegen vervaardigingskosten

gewaardeerd.

Voorraden en vorderingen

Voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte

voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen en kortlopende schulden

Liquide middelen en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen

nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten

slechts zijn genomen indien en voor zover deze in het boekjaar zijn

verwezenlijkt en dat met lasten is rekening gehouden die hun oorsprong

vinden voor het einde van het boekjaar.

De toerekening van de kosten in Nederland naar categorie geschiedt op

basis van een gedetailleerde schatting per kostensoort.
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3.2 TOELICHTING OP DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE VERMOGENSOPSTELLING

2015 2014

€ €

Microkredieten

Boekwaarde per 1 januari 64.451 66.561

Bij: verstrekte leningen 58.651 45.698

Bij: bijgeschreven renten 4.168 3.313

Af: aflossingen inclusief rente 50.227 48.489

Af: bijzondere afboekingen 816 2.632

Boekwaarde per 31 december 76.227 64.451

Vanaf 1999 verstrekt de stichting leningen aan boeren- en vrouwen associaties in Burkina Faso. 

Deze leningen hebben een actieve stimulering van plaatselijke initiatieven tot het doel.

Er wordt een marktconforme rente in rekening gebracht.

Bijzondere afboekingen betreffen leningen die in voorgaande jaren waren verstrekt en

door economische problemen onmogelijk zijn terug te betalen.

2015 2014

Aanschaf- Cumulatieve Boek- Boek-

Materiële vaste activa waarde afschrijving waarde waarde

Gebouwen (development centre) bobo 77.249        -4.633           72.616      72.616      

Gebouwen LAP 681.309      -17.852         663.457    542.825     

Apparatuur (computers e.d.) 11.178        -7.574           3.604        2.220        

Totaal 769.736      -30.059         739.677    617.661     

Investering Afschrijving Investering Afschrijving

Materiële vaste activa 2015 2015 2014 2014

Gebouwen (development centre) bobo -                   -               772           

Gebouwen LAP 120.632      -                   81.200      9.995        

Apparatuur (computers e.d.) 2.229          845               2.317        347           

Totaal 122.861      845               83.517      11.114      
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2015 2014

€ €

Voorraden

Voorraad kunst 18.395      -               

18.395      -               

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 2.805 -               

Waarborgsommen huur kantoor 560          168           

Nog te ontvangen bedragen 181          1.450        

R/C  AFF -               60.826      

Omzetbelasting 2.110        -               

Overige vorderingen 1.165        -               

6.821        62.444      

Liquide middelen

Rabobank 26.497      18.714      

Rabobank rendementsrekening/  vaste termijnrekening 3.841        2.170        

Banken in Burkina Faso 56.458      26.255      

Kasgelden 2.811        724           

89.607      47.863      

Continuïteitsreserve

Vermogen per aanvang boekjaar 38.000 38.000

Toevoeging 0 0

Vermogen per 31 december 38.000 38.000

De noodzakelijke continuïteitsreserve is bepaald op de in totaal in Nederland voor het komend

jaar aangegane verplichtingen. (huur, salaris en overigen) en betreft een totaalbedrag van €38.000.

Deze reserve is in twee jaren opgebouwd.

Bestemmingsfondsen

Lunchprogramma

Stand per 1 januari 12.213 3.367

Bij: donaties en giften 20.625 24.311

Af: uitgegeven in verslag jaar 15.697 15.465

Stand per 31 december 17.141 12.213

Kunst

Stand per 1 januari 0 0

Bij: overname voorraad AFF 12.168 0

Bij: voorraadmutatie 6.227 0

Stand per 31 december 18.395 0
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2015 2014

€ €

Studiebeurs

Stand per 1 januari 0 0

Bij: donaties en giften 0 31.554

Af: directe kosten 0 31.247

Af: vrijval bestemmingsreserve 0 -307

Stand per 31 december 0 0

Development center Bobo

Stand per 1 januari 72.616      73.388

Bij: investeringen 0 0

Af: vrijval ivm afschrijving -               772

Stand per 31 december 72.616      72.616

Gebouwen LAP

Stand per 1 januari 542.825    471.620

Bij: investeringen 120.632    81.200

Af: vrijval ivm afschrijving -               9.995

Stand per 31 december 663.457    542.825

Micro kredieten

Stand per 1 januari 80.234      80.234

Bij: ontvangen subsidies 23.000 0

Stand per 31 december 103.234    80.234

Het fonds micro kredieten bestaat uit verstrekte leningen opgenomen onder de financiële vaste activa

en het nog vrij te verstrekken gedeelte opgenomen onder de liquide middelen.
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Overige specifieke bestemmingsfondsen

Stand per 1 januari 34.761 22.777

Normalisation Kouekouesso 12.500 0

Sec.Agriculture schoop LAP 7.500 0

Sponcering LAP students 2.520 0

Overige projecten 3.301 0

Secondary Agricultural school  LAP -8.500 8.500

Bee keeping project 26.797 0

Infrastructuur LAP -26.262 26.262

Reflection school Kofila 0 -12.013

Latrines project 4.557        -4.226

Verger school 0 -6.539

Stand per 31 december 57.174      34.761      

2015 2014

€ €

Totaal bestemmingsfondsen

Stand per 1 januari 742.650 651.386

Mutatie in verslagjaar 189.368 91.264

Stand per 31 december 932.018 742.650

Overige reserve

Vermogen per aanvang boekjaar -42.213 -20.528

Mutatie boekjaar -25.349 -21.685

Vermogen per 31 december -67.562 -42.213

De bestemmingfondsen stijgen met 189.368

De reserves stijgen met -25.349

Totale vermeerdering 164.019

Vooruitontvangen bestemmingsfondsen 57.174

Exploitatie verlies -13.787

Verschil 120.632

Dit is de activering gebouwen LAP in 2015. Deze zijn voor het inzicht van de projecten uitgaven in het project-

overzicht verwerkt. Door het meerjarige karakter van de post is deze geactiveerd en als bestemmingsfonds

opgenomen. 

Kortlopende schulden

Te betalen accountantskosten 3.933        4.235        

Loonheffing en sociale lasten 1.611        -               

Vooruit ontvangen voor projecten 0              34.762      

Vakantiegeld reservering 1.289 2.157        

Overige nog te betalen 21.438      12.828      

28.271      53.982      



45 
 

Bijlage 4 
Toelichting op de exploitatiebegroting 

 

  

4.1 TOELICHTING FONDSENWERVING 2015 2015 2014

Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

Baten eigen fondsenwerving

Lunchprogramma 20.625       24.311    

Ontvangsten voor projecten 442.041     556.019    429.476  

Overige donaties en giften 46.044       20.000      125.340  

Donaties in natura 10.250       10.000      7.302      

518.960     586.019    586.429  

Overige baten

Opbrengst minua kosten kunst 4.303         5.000        -             

Rente opbrengsten 4.591         1.000        2.493      

Overige inkomsten 1.297         3.572        1.829      

10.191       9.572        4.322      
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4.2 TOELICHTING PER KOSTENSOORT 2015 2015 2014

Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

Huur inclusief servicekosten 3.464         2.393        3.268      

Afschrijvingslasten 845            11.482      11.114    

Portokosten 87             45            45          

Telefoon/ fax- en internetkosten 1.161         3.500        3.459      

Reclame en advertenties 32             -               110         

Reis- en verblijfkosten 7.439         16.027      12.030    

Representatiekosten 55             350           353         

Overige bestuurskosten 160            -               260         

Kantoorkosten 378            500           1.534      

Contributies en abonnementen 2.640         2.450        2.099      

Verzekeringen 2.895         1.829        605         

Accountantskosten 6.044         5.500        5.607      

Consultingkosten -                -               -             

Bankkosten 780            400           689         

Advieskosten 823            200           190         

Overige kosten 1.603         2.482        1.689      

Salarissen 61.391       57.374      63.811    

Sociale lasten 10.679       9.358        11.389    

100.476     113.890    118.252  

In Nederland 51.582       52.758      59.668    

In Burkina Faso 48.894       61.132      58.584    

100.476     113.890    118.252  
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4.3 TOELICHTING PROJECTLASTEN

2015 2015 2014

Realisatie Begroting Realisatie

€ € €

Educatie projecten

Directe kosten 351.118     399.513    316.801  

Uitvoeringskosten in Nederland 14.518       14.849      13.157    

Uitvoeringskosten in Burkina Faso 39.319       49.161      36.909    

404.955     463.523    366.867  

Organisatie projecten

Directe kosten 114            5.000        2.807      

Uitvoeringskosten in Nederland 182            186           609         

Uitvoeringskosten in Burkina Faso 492            615           1.709      

788            5.801        5.125      

Gezondheids projecten

Directe kosten 14.390       30.686      117.554  

Uitvoeringskosten in Nederland 1.115         1.141        4.893      

Uitvoeringskosten in Burkina Faso 3.020         3.776        13.727    

18.525       35.603      136.174  

Milieu projecten

Directe kosten 72             -               7.545      

Uitvoeringskosten in Nederland -                -               190         

Uitvoeringskosten in Burkina Faso -                -               534         

72             -               8.269      

Economische projecten

Directe kosten 76.769       61.600      39.415    

Uitvoeringskosten in Nederland 2.239         2.290        2.033      

Uitvoeringskosten in Burkina Faso 6.062         7.580        5.704      

85.070       71.470      47.152    

Totaal projecten

Directe kosten 442.463     496.799    484.119  

Uitvoeringskosten in Nederland 18.054       18.465      20.884    

Uitvoeringskosten in Burkina Faso 48.893       61.132      58.584    

509.410     576.396    563.587  
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Bijlage 5 
Verdeling kosten op basis van verdeelsleutels per kostensoort (totaal en Nederland in detail) 

 

  

60% 5% 35% 80,4% 1,0% 6,2% 0,0% 12,4%

Verdeling kosten in Nederland naar: Verdeling Uitvoeringskosten in Nederland 

Totaal in Waarvan Waarvan Fondswrv. Administra Uitvoering Education Organisation Health Environment Economiques

jaarrekening in Nederland in BF donation beheer in nl projecten projecten projecten projecten projecten

Huur 3.464              565                 2.899             339                   28                198                       159                2                     12                 -                       25                  

Afschrijvingskosten 845                 535                 310                 321                   27                187                       151                2                     12                 -                       23                  

Portokosten 87                   35                   52                   21                      2                  12                          10                  0                     1                    -                       2                    

Telefoon/ fax- en internetkosten 1.161              -                      1.161             -                         -                   -                             -                     -                      -                     -                       -                     

Reclame en advertenties 32                   32                   -                      19                      2                  11                          9                    0                     1                    -                       1                    

Reis- en verblijfkosten 7.439              665                 6.774             399                   33                233                       187                2                     14                 -                       29                  

Representatiekosten 55                   55                   -                         -                   -                             -                     -                      -                     -                       -                     

Overige bestuurskosten 160                 99                   61                   60                      5                  35                          28                  0                     2                    -                       4                    

Kantoorkosten 378                 30                   348                 18                      2                  11                          8                    0                     1                    -                       1                    

Contributies en abonnementen 2.640              2.374             266                 1.425                119             831                       668                8                     51                 -                       103                

Verzekeringen 2.895              2.262             633                 1.357                113             792                       637                8                     49                 -                       98                  

Accountantskosten 6.044              4.235             1.810             2.541                212             1.482                    1.192            15                   92                 -                       184                

Bankkosten 780                 526                 254                 316                   26                184                       148                2                     11                 -                       23                  

Advies kosten 823                 823                 -                      494                   41                288                       232                3                     18                 -                       36                  

Overige kosten 1.603              109                 1.494             66                      5                  38                          31                  0                     2                    -                       5                    

Salariskosten 61.391           31.412           29.979           18.847              1.571          10.994                  8.841            111                679               -                       1.363            

Sociale lasten 10.679           7.881             2.798             4.729                394             2.758                    2.218            28                   170               -                       342                

Totaal 100.476         51.582           48.894           30.949              2.579          18.054                  14.518          182                1.115            -                       2.239            
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5.2 VERDELING UITVOERINGSKOSTEN IN BURKINA FASO

100% 0% 100% 80,4% 1,0% 6,2% 0,0% 12,4%

Verdeling Uitvoeringskosten in Burkina Faso naar:

Kosten Administr Naar Education Organisation Health Environment Economiques

in BF beheer projecten projecten projecten projecten projecten projecten

Huur 2.899          -                 2.899          2.331                29                179                       -                     359                

Portikosten 52               -                 52              42                      1                  3                            -                     6                     

Afschrijvingskosten 310             -                 310             249                   3                  19                          -                     38                   

Telefoon/fax- en internetkosten 1.161          -                 1.161          934                   12                72                          -                     144                

Reclame en advertenties -                 -                 -                 -                         -                   -                             -                     -                      

Reis- en verblijfkosten 6.774          -                 6.774          5.447                68                418                       -                     840                

Representatiekosten 55               -                 55              45                      1                  3                            -                     7                     

Overige bestuurskosten 61               -                 61              49                      1                  4                            -                     8                     

Kantoorkosten 348             -                 348             280                   4                  21                          -                     43                   

Contributies en abonnementen 266             -                 266             214                   3                  16                          -                     33                   

Verzekeringen 633             -                 633             509                   6                  39                          -                     78                   

Accountantskosten 1.809          -                 1.809          1.455                18                112                       -                     224                

Consulting kosten -                 -                 -                 -                         -                   -                             -                     -                      

Bankkosten 254             -                 254             204                   3                  16                          -                     31                   

Advies kosten -                 -                 -                 -                         -                   -                             -                     -                      

Overige uitvoeringskosten 1.494          -                 1.494          1.201                15                92                          -                     185                

Salaris ( Burkina Faso) 29.979        -                 29.979        24.108              302             1.852                    -                     3.717             

Sociale lasten 2.798          -                 2.798          2.250                28                173                       -                     347                

Totaal 48.893 0 48.893 39.319 492 3.020 0 6.062
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Bijlage 6 
Kengetallen 

 

 

  

Omschrijving Kosten in NL Kosten in BF Totaal 

Onderwijs directe kosten 89.022 262.096 351.118

Organisatie directe kosten 0 114 114

Gezondheid directe kosten 3.460 10.930 14.390

Milieu directe kosten 0 72 72

Economisch directe kosten 36.932 39.837 76.769

TOTAAL 129.413,68 313.049,00 442.462,68

BATEN EIGEN FONDSENWERVING:

Omschrijving Don/gift NL Don/gift BF Totaal 

Lunchprogramma 20.485 140 20.625

Ontvangsten voor projecten 377.027 65.014 442.041

Overige donatie en giften 46.044         0 46.044

Donaties in natura 10.250         0 10.250

Donatie subsidie 0 0 0

TOTAAL 453.806 65.154 518.960

KENGETALLEN

Directe kosten 442.463           

Uitvoeringskosten in Nederland 18.054            

Uitvoeringskosten in Burkina Faso 48.893            

509.410           

Totale baten 529.151           

Bestedingspercentage 96%

Totale lasten 542.939           

Bestedingspercentage 94%
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Accountantsverklaring 
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BURKINA FASO  
 
ASAP Burkina Faso  
BP 3492  
01 Bobo Dioulasso  
Burkina Faso  
 

Tel: +226 20980600 

NEDERLAND  
 
Stichting ASAP  
Ijsbaankade 191  
1271 GC Huizen  
Tel: 035-6952878  
 
Kamer van Koophandel: 32067354  
Rekeningnummer: NL59 RABO 
0383705967  
 
info@asap-foundation.org  
www.asap-foundation.org  

 


