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ACCON AVM ACCOUNTANTS B.V.
KVK NUMMER 09173926

PLESMANSTRAAT 64
POSTBUS 888
3900 AW VEENENDAAL
TEL 0318 - 55 95 59
FAX 0318 - 55 95 69
WWW.ACCONAVM.NL

Aan het bestuur van
Stichting Hanasaneye
Bloemendalsestraat 53 B
3811 ER Amersfoort

Klantnummer
41201972 - 2017
Behandeld door: Drs. H.C. Heij RA
Datum:
20 juni 2018
Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin inbegrepen de
balans met tellingen van € 14.203 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van
€ 12.404, samengesteld.
Het rapport is samengesteld uit de volgende onderdelen: accountantsrapportage en financieel
verslag.
In de accountantsrapportage is opgenomen onze samenstellingsverklaring, algemene informatie
over uw stichting en een resultaatvergelijking.
Het financieel verslag is opgebouwd uit het bestuursverslag, de jaarrekening bestaande uit de
balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017, alsmede een toelichting
hierop en de overige gegevens.

TOT ACCON AVM ADVISEURS EN ACCOUNTANTS BEHOREN DE NAVOLGENDE VENNOOTSCHAPPEN: ACCON AVM BEHEER B.V., ACCON AVM GROEP B.V., ACCON AVM ACCOUNTANTS
B.V., ACCON AVM BELASTINGADVIES B.V., ACCON AVM AGRO BEDRIJFSADVIES B.V., ACCON AVM BRANCHE ADVIES B.V., ACCON AVM CORPORATE FINANCE B.V., ACCON AVM JURIDISCH
ADVIES B.V., ACCON AVM SUBSIDIE ADVIES B.V., ACCON AVM RENTMEESTERS B.V., ACCON AVM WERKGEVERSSERVICE B.V..
OP ONZE DIENSTVERLENING EN/OF ANDERE RECHTSHANDELINGEN ZIJN STEEDS DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ACCON AVM VAN TOEPASSING, WAARIN EEN BEPERKING VAN
AANSPRAKELIJKHEID IS OPGENOMEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 09171813 EN ZULLEN OP EERSTE
VERZOEK KOSTELOOS AAN U WORDEN TOEGEZONDEN. TEVENS KUNT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN VIA ONZE WEBSITE WWW.ACCONAVM.NL RAADPLEGEN. BEZOEK OOK ONZE
WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE DIENSTVERLENING, ONZE MENSEN EN ONZE AMBITIES.
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Hanasaneye, te Amersfoort is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-enverliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de grondslagen in het rapport. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening
globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting
Hanasaneye. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
ALGEMEEN
Bedrijfsgegevens
De activiteiten van Stichting Hanasaneye bestaan voornamelijk uit aanstaande lokale kleine ondernemers
te helpen bij het opzetten, het ontwikkelen en het financieren van een onderneming, waardoor het voor
hen mogelijk wordt een inkomen te verdienen en zelfstandigheid te verwerven. Uitgaande van hun eigen
cultuur, aansluitend op lokale middelen en mogelijkheden, wil de stichting de ondernemer inspireren en
motiveren om een maatschappelijke verantwoorde onderneming te laten onstaan
De stichting staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel regio Gooi-, Eem- en
Flevoland onder nummer 32168862.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat per 31 december 2017 uit de volgende personen:



Dhr. H. Kraak
Dhr. T. Keizer
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Bestemming van het saldo van baten en lasten over 2017.
Het saldo over 2017 bedraagt € 12.404 positief. Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het saldo van
baten en lasten toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Wij vertrouwen erop aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
accon avm accountants b.v.
Namens deze:

Drs. H.C. Heij RA
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BESTUURSVERSLAG OVER 2017
Vooraf
Voor u ligt de jaarrekening van de Stichting Hanasaneye. Met deze jaarrekening wordt een overzicht
gegeven worden van de doelstellingen en activiteiten van de Stichting. Tevens zal inzicht verschaft
worden in de werving en het beheer van de fondsen.
Wij zijn zeer verheugd deze jaarrekening over 2017 te kunnen presenteren.
Het bestuur van de Stichting Hanasaneye,
Theo Keizer, secretaris / penningmeester
Hendrik Kraak, voorzitter
Juni 2018
Profiel van Stichting Hanasaneye
Een kleine ondernemer in Namibië vraagt de Stichting Hanasaneye om steun. Onze stichting beantwoordt
zo'n verzoek en vanuit onze doelstelling kunnen wij het opzetten, ontwikkelen en gedeeltelijk financieren
van het beginnende bedrijf ondersteunen.
Het uitgangspunt van de stichting is : Samen Delen door samen te werken.
Het woord Hanasaneye verwijst hiernaar en komt uit de taal ( otjiherero ) van de Himba in het Noorden
van Namibië.
Visie
Onze stichting vindt dat jonge ondernemers vaak een scherp oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en
dat zij zodoende van groot belang zijn voor het "maken" van toekomst.
Het lijkt ons van groot belang dat jonge mensen zich realiseren, dat hun toekomst in hun eigen land ligt.
Als de beginnende ondernemer contact met ons opneemt, geeft zij/hij aan wat de plannen zijn.
Vervolgens wordt er vanuit wederzijds respect een samenwerking opgestart die zich kenmerkt door
vertrouwen, vriendschap en gelijkwaardigheid.
Een dergelijke samenwerking heeft dan niet het karakter van hulp of afhankelijkheid, maar doet een groot
beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
Gaan deze ondernemers een inkomen verdienen en zelfstandigheid verwerven dan kunnen zij op hun
beurt andere nieuwe ondernemers gaan ondersteunen; bovendien kunnen zij van elkaars diensten
gebruik gaan maken en een netwerk opbouwen. Ook zij delen samen.
Het lokale bedrijfsleven lijkt ook geïnteresseerd en dat betekent dat deze projecten ook een
maatschappelijke waarde krijgen. Onze contacten met het bedrijfsleven zijn uiterst plezierig!
Verder heeft de stichting zich ten doel gesteld alle verdere handelingen te verrichten die het bovenstaande
mogelijk maken, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zouden kunnen zijn.
Zo heeft de stichting, samen met de betrokken partijen, de bouw van een klaslokaal in Ombaka mogelijk
gemaakt en wij zullen ons ook meer gaan richten op ONDERWIJS. Door het volgen van goed onderwijs
kan de basis gelegd worden voor ondernemerschap. Er is dit jaar hard gewerkt om het in 2018 mogelijk te
maken een tweede klaslokaal te kunnen bouwen.
Op 19 februari 2010 is de Stichting Hanasaneye notarieel opgericht. Het bestuur bestaat uit
Hendrik Kraak (voorzitter) en Theo Keizer (secretaris/penningmeester).
Beide bestuursleden ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden en reizen op eigen
kosten naar Namibië.
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Actueel Beleid
In het actuele beleid van Stichting Hanasaneye staan de volgende thema's centraal:










De Stichting brengt de beginnende ondernemers onder andere in contact met :
College of Art (Windhoek), dit college verzorgt diverse opleidingen op het gebied van
televisie, radio, music en sound, design en media design.
Small and Medium Enterprices ( SMEs, Windhoek ), zij verzorgen korte cursussen voor het
midden en klein bedrijf, zoals o.a. marketing en boekhouden.
SME is vooral actief met de begeleiding van de jonge ondernemers en niet met verstrekken
van leningen.
Community Skills Development Centre ( Cosdec Opuwo )
Deze organisatie ondersteunt jongeren zonder werk en school drop outs.
Centre for Creative Entrepreneurs Solutions ( in Ondangwa Ook hier kunnen beginnende
ondernemers zich aanmelden; volgt zo'n beginnende ondernemer een cursus dan vergoedt
de stichting gedeeltelijk de opleidingskosten.
Er zijn besprekingen aan de gang om een vestiging van de Stichting in Namibië, te openen.
Het doel hiervan is het optimaliseren van de communicatie aldaar te kunnen opstarten. De
nieuwe honorair consul van Nederland in Namibië adviseert ons daarbij en heeft er mede
voor gezorgd dat de Himba community lampjes ( Waka Waka ) ontvangen hebben, die op
zonne-energie werken en waarmee bovendien een mobiele telefoon opgeladen kan worden.
Het afgelopen jaar zijn er intensieve contacten geweest met verschillende Ministeries in
Opuwo en in Windhoek, met als doel de verdere uitbreiding van de school mogelijk te
maken.
Vanwege de extreme droogte in 2015 en ook nog in 2016 is het slecht gesteld met de koeien
en de geiten; de mensen waren verzwakt zodanig zelfs dat er beperkte cholera uitbrak.
Himba's hebben nu gezien, dat een zonnecollector (op de school) een lamp kan laten
branden in de klas, waardoor zij hebben aangegeven ook zo'n installatie op hun hut willen
hebben. Wij zijn erin geslaagd een lamp met zonnecollector te vinden die bovendien een
mobiele telefoon kan opladen.

Activiteiten 2018
Begin 2018 is er een start gemaakt met de bouw van een tweede klaslokaal. De voorbereidingen
daarvoor zijn eind 2017 gestart en lopen in 2018 door. Net als bij de bouw van het eerste klaslokaal
hebben de Himba de stones, die in het veld liggen, verzameld. Met dit natuurlijke materiaal is ook nu
weer gebouwd!
Werving van fondsen
De werving gebeurd op een kleinschalige maar effectieve en directe manier zoals tijdens contacten met
relaties, zowel privé als zakelijk. Momenteel wordt gekeken of er contacten gelegd kunnen worden met
instanties welke ervaring hebben met fundraising.
In de toekomst is het streven om enkele vaste donateurs te hebben welke middels periodieke donaties
het werk van de Stichting willen ondersteunen en hoopt de Stichting op regelmatige basis incidentele
ondersteuningen te ontvangen.
Tevens verwacht de Stichting dat er een samenwerking gaat ontstaan met andere initiatieven in Namibië,
welke een vergelijkbare visie nastreven; hierover zijn we, zoals reeds opgemerkt, in gesprek met de
Nederlandse consul in Namibië.
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Beheer van fondsen
De fondsen worden beheerd door de Stichting Hanasaneye zelf. Er is een bankrekening bij de Triodos
Bank te Zeist nummer NL 48 TRIO 039.046.56.90. Deze bank is "the most sustainable bank of the world";
wij herkennen bij deze bank (zeer) onze uitgangspunten.
In gesprekken met hen hebben zij zeer enthousiast gereageerd over de visie van onze Stichting.
Een accountant stelt de jaarrekening van de Stichting Hanasaneye samen, waardoor transparantie
ontstaat voor mensen of bedrijven, die geschonken hebben. Op onze website : www.hanasaneye.com
wordt deze jaarrekening gepubliseerd.
De Belastingdienst heeft onze stichting de ANBI-status toegekend, waardoor giften geheel of gedeeltelijk
te verrekenen zijn met hun belastbaar inkomen.
Besteding van fondsen
De uitgaven zijn voornamelijk gericht op opleiding, begeleiding en financiering van de eerste kosten die de
ondernemer moet maken om zijn bedrijf te kunnen opstarten.
De ondernemer geeft middels een begroting aan hoe de gelden besteed worden en hoeveel geld hij/zij
denkt nodig te hebben om door te kunnen groeien.
Tweemaal per jaar evalueert de onderneming met Stichting Hanasaneye de gang van zaken binnen de
gestarte onderneming. Dit is een moment waarop Stichting Hanasaneye adviezen kan geven over
bijsturing van de bedrijfsvoering.
Overige gegevens
Stichting Hanasaneye is een Stichting met een huidig bestuur van twee personen, te weten voorzitter,
penningmeester/secretaris.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 321 688 62.
Het fiscale nummer van de Stichting is: 8220.63.426
Ons banknummer bij de Triodos Bank is :NL 48 TRIO 039.046.56.90, tnv Stichting Hanasaneye te
Amersfoort.
Contacten met Stichting Hanasaneye verlopen via het secretariaat, gevestigd
te Amersfoort, Bloemendalsestraat 53B, t.n.v. Hendrik Kraak,
of via de email : share-together(at)hanasaneye.com

H. Kraak

T. Keizer
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na bestemming van het saldo baten en lasten)

31 december 2017
€

31 december 2016

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

(1)

14.203

1.799

14.203

1.799

13.303

899

900

900

14.203

1.799

PASSIVA
Reserve en fondsen

(2)

Bestemmingsreserve Namibië
Kortlopende schulden

(3)

Overige schulden en overlopende
passiva
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

Baten
(4)

Baten van begunstigers

19.632

8.802

19.632

8.802

(5)

4.643

5.225

(6)
(7)

803
1.653

1.338
1.563

2.456

2.901

7.099

8.126

129

97

12.404

579

Som van de geworven baten
Lasten
Kosten werving
Kosten besteed aan doelstelling Namibië
Kosten beheer en administratie
Kantoorlasten
Algemene lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
(8)

Rentelasten en soortgelijke lasten
Saldo
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3

TOELICHTING OP DE JAARREKENING OVER 2017

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel regio Gooi-, Eem- en
Flevoland onder nummer 32168862.
3.1

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving van organisaties zonder
winststreven (RJ640).
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders wordt vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
3.2

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
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3.3

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit fondsverwerving
enerzijds, en anderzijds de bestedingen en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische
kostprijzen.
De opbrengsten en kosten zijn opgenomen exclusief omzetbelasting.

Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten
en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

- 13 -

Rapport inzake de jaarrekening 2017
van Stichting Hanasaneye, te Amersfoort

3.4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA
31-12-2017

31-12-2016

€

€

1. Liquide middelen
Triodosbank, rekening-courant
Triodosbank, rendementrekening

4.183
10.020

1.790
9

14.203

1.799

PASSIVA
2. Reserve en fondsen
2017

2016

€

€

Bestemmingsreserve Namibië
Stand per 1 januari
Uit bestemmings saldo

899
12.404

320
579

Stand per 31 december

13.303

899

31-12-2017

31-12-2016

€

€

Overlopende passiva
Accountantskosten

900
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3.5

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Realisatie
2017

Realisatie
2016

€

€

4. Baten van begunstigers
Donaties en giften

19.632

8.802

4.643

5.225

646
105
52

900
115
323

803

1.338

1.004
368
281

1.089
242
232

1.653

1.563

-129

-97

5. Kosten besteed aan doelstelling Namibië
Directe bestedingen Namibië
Overige lasten

6. Kantoorlasten
Telefoon
Contributies en abonnementen
Diverse kantoorlasten

7. Algemene lasten
Accountantskosten
Verzekeringen
Overige algemene lasten

8. Rentelasten en soortgelijke lasten
Rente- en bankkosten
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