Jaarverslag 2012
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Voorwoord

Voor u ziet u al weer het derde jaarverslag van Spankracht Foundation. Vanuit deze stichting worden diverse
projecten financieel ondersteund. Niet alleen een deel van het resultaat van Studio Spankracht gaat naar
de stichting, maar ook andere donateurs hebben in 2012 een bijdrage geleverd. We hopen u door middel
van dit jaarverslag inzicht te geven in onze missie, lopende projecten, nieuwe projecten en de daarbij behorende cijfers. Ook geven we u informatie over een project in Ethiopië.
Daarnaast is het vermeldenswaardig dat het bestuur van Spankracht Foundation per 1 april 2013 wordt uitgebreid in de persoon van Bastiaan Berends. Deze uitbreiding vloeit voort uit de toevoeging van een nieuwe
bedrijfstak: Spankracht Online. Ook Spankracht Online zal op dezelfde wijze te werk gaan en tien procent
van het resultaat afstaan aan de stichting om zo het werk in Ethiopië verder gestalte te kunnen geven.
Namens het bestuur,
Arjan Griffioen
voorzitter
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Per 1 januari 2011 merkt de Belastingdienst Spankracht Foundation aan als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
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Bestuur
Het bestuur van Spankracht Foundation bestaat uit: Arjan Griffioen (voorzitter), Gert Schalk (penningmeester), Bastiaan Berends (secretaris) en Henk Oudijn (lid; tevens veldwerker). De bestuursleden verrichten hun
werkzaamheden onbezoldigd. Ook worden hen geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De
bestuursleden mogen gemaakte onkosten declareren. Het bestuur vergadert enkele malen per jaar. Tijdens
deze vergaderingen worden het beleid, de activiteiten en de financiën van de stichting besproken.

In de Akte van Oprichting van de stichting staat het aldus omschreven: 1. De Stichting heeft ten doel: het (doen) verrichten van projectmatig ontwikkelingswerk, zo nodig in samenwerking met erkende ontwikkelingsorganisaties; 2. De
Stichting beoogd haar doel ondermeer te bereiken door het (financieel) ondersteunen van werkgelegenheidsprojecten en
het bevorderen van ondernemersinitiatieven; 3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 4. De Stichting beoogt geen winst te maken.
De visie van Studio Spankracht is niet alleen een visie op het ontwerpvak, maar ook één op het leven om ons
heen. Van wat we ontvangen willen we ook iets doorgeven. Daarom investeren we een percentage (10%) van
het resultaat van Studio Spankracht in goede doelen. Dit doen we via Spankracht Foundation: Deze stichting
is in het leven geroepen om dit zo overzichtelijk mogelijk te regelen. Vanuit de stichting selecteren we elk jaar
een aantal organisaties die we ondersteunen met financiële middelen en, meer vanuit ons vak gedacht, met
communicatiemiddelen. Want fondsenwerving is een kostbaar onderdeel voor charitatieve instellingen en
kan een groot effect bereiken. Wij hopen zo ons steentje bij te kunnen dragen aan een betere wereld.
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Spankracht

Studio Spankracht
Om duidelijkheid te scheppen is het van belang om ook Studio Spankracht te benoemen. Het grafisch
ontwerpbureau Studio Spankracht (vof ) is gespecialiseerd in het ontwerp van logo’s en huisstijlen - en alle
daarop gebaseerde uitingen. Dit doet zij voor zowel profit- als non-profitorganisaties. De eigenaren van
Studio Spankracht zijn Arjan en Henk. Samen met collega Willem van Kan en diverse externe partijen werken
ze aan de visuele identiteit van een groot aantal organisaties.
Spankracht Online
Per 1 maart 2013 worden de online-activiteiten ondergebracht in een aparte v.o.f, Spankracht Online; interaction designer Bastiaan Berends zal voor Spankracht Online gaan werken. De foundation wordt ook door
Spankracht Online ondersteund, middels dezelfde regeling als Studio Spankracht hanteert: tien procent van
de omzet wordt gedoneerd aan Spankracht foundation.

Daarnaast is in het afgelopen jaar gestart met een project met betrekking tot appelteelt in Ethiopië. In de
komende tijd wordt onderzocht of dit mogelijkheden biedt; Diverse onderzoeken zijn hoopvol en ook lokale
boeren beginnen op enkele plaatsen in Ethiopië met appelteelt. Veelal ontbreekt het aan kennis voor een
juiste behandeling, waardoor hun opbrengst moeilijk kan concurreren met import-appels, die een waar
statussymbool zijn: duur, en niet bereikbaar voor de doorsnee bevolking. Daar willen we via dit project verandering in brengen. Hieronder een globaal overzicht van de planning.
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Financieel ondersteunde projecten

Spankracht Foundation heeft naast een klein aantal vaste projecten die ondersteund worden, een aantal
goede doelen die zij sponsoren. Dat gebeurt zowel in geld, onbetaalde arbeid alswel werk tegen een gereduceerd sponsortarief. Hieronder een overzicht van sponsorprojecten die in 2012 gesponsord zijn.
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Zelfs al wist ik dat
morgen de wereld
ten onder ging,
zou ik vandaag een
appelboom planten.
Maarten Luther
Duits predikant 1483-1546

Jedidja, een Kimon project in Guinee-Bissau
Gehandicapten, en met name gehandicapte kinderen, zijn gedeeltelijk een verborgen probleem in de
samenleving in Guinee-Bissau. Vaak worden gehandicapte kinderen in een verborgen hoekje aan hun lot
overgelaten, of laat men hen zelfs verdwijnen.
Jedidja wil gehandicapte kinderen: a) laten zien dat zij van waarde zijn voor God. b) helpen aan een
menswaardig bestaan, en c) helpen zo zelfstandig mogelijk te functioneren, trainingen geven en vaardigheden aanleren. Daarnaast wil Jedidja ouders en verzorgers van gehandicapte kinderen helpen door:
a) hun de waarde van het kind als schepsel van God duidelijk te maken b) hen te trainen en bij te staan in
de zorg van het kind. Voor hulp aan deze kinderen wil Kimon in Guinee Bissau ambulante hulpverlening
opzetten en een kleinschalig centrum oprichten van waaruit de hulp verleend kan worden, waar trainingen
verzorgd kunnen worden en waar een klein aantal gehandicapte kinderen en hun verzorgers tijdelijk kunnen
verblijven voor noodhulp of praktische training. Men is gestart met de bouw. Kijk voor meer informatie over
dit project op www.gerdaklaver.nl. (Gerda Klaver is een van de veldwerkers in Guinee-Bissau).
Spankracht Ethiopia
Naast bestaande ondersteunde projecten is Spankracht foundation in 2012 begonnen met onderzoek naar
mogelijkheden een nieuwe project te beginnen in Ethiopië. De planning is dat Henk Oudijn in januari 2013
hier naar toe gaat om dit uit te bouwen.
Gevolgen
Om bovenstaande plan te kunnen realiseren is er de komende paar jaren geld nodig. Het geld in het bestemmingsfonds wordt voornamelijk voor dit project gereserveerd. Dit heeft als gevolg dat de bedragen die de
afgelopen jaren naar overige projecten gingen naar beneden gaan of zelfs stopgezet zijn.
Wel zijn er met ingang van 2013 nieuwe sponsorkinderen toegevoegd; De intentie is om elk jaar twee
kinderen van stichting Kimon toe te voegen; Bij voorkeur gehandicapte kinderen uit Guinee-Bissau.
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Spankracht Ethiopia: Appels in Ethiopië

Doel
Spankracht is in 2012 gestart met het initiatief om een appelkwekerij op te zetten in Ethiopië. Het doel
van deze kwekerij is om meer appels op de Ethiopische markt te krijgen - beschikbaar voor alle lagen
van de bevolking, dus tegen een faire prijs.
Ambitieus? Jazeker. Maar het is de wens dat door samenwerking met lokale boeren en wellicht andere
partijen toch lokaal en regionaal enig verschil met de huidige situatie merkbaar zal worden. De situatie
in het overgrote deel van Ethiopië is dat de rurale bevolking - te - eenzijdig voedsel tot zijn beschikking
heeft. Veelal graanproducten, met wat bonen en af en toe wat vlees. Men eet wat men zelf verbouwd;
Geld wordt door boerenfamilies niet snel aan voedsel uitgegeven.
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Kleinschalig
Om dit project zo veel mogelijk beheersbaar en overzichtelijk te houden is gekozen voor een kleinschalig plan; Na bewezen succes zal de opzet van de kwekerij gekopieerd worden naar andere plaatsen in
Ethiopië. Ook vanwege het gelimiteerde beschikbare budget is deze kleinschaligheid belangrijk. Indien
het noodzakelijk is zal contact worden gezocht met ICCO of vermogensfondsen. (ICCO is een organisatie voor internationale samenwerking.)
Ervaring van andere projecten leerde dat het lastig is om een project aan te sturen vanuit Nederland.
Vandaar is er naar toe gaan en er blijven de beste oplossing.
Focus
Enkele zaken zijn belangrijk voor het slagen van dit project. Eén daarvan is dat voor aansturing het
belangrijk om er bovenop te zitten: Er te zijn en te blijven. Vandaar dat het uitgangspunt is om daar als
Nederlander permanent te blijven. Verder is een duidelijke focus belangrijk, op één onderdeel - in dit
geval appelteelt, en dan het hele traject van aanplant van bomen tot levering van appels aan afnemers.

Appelteelt doet het in gematigde klimaten zoals Nederland goed; Het hoogland van Ethiopië kent
andere weersomstandigheden, met de nodige uitdagingen. Uit diverse onderzoeken en de praktijk
blijkt dat appelteelt er wel mogelijk is, met goede resultaten, maar dat er een andere manier van aanpak
nodig is dan in bijvoorbeeld de Nederlandse fruitteelt.
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Dit project zal gestalte dienen te krijgen door naast een appelkwekerij vooral lokale boeren enthousiast
te krijgen om een gedeelte van hun land te gebruiken voor appelteelt; Deze boeren kunnen kennis op
het gebied van appels verkrijgen door middel van trainingen, gegeven door deskundigen. Daarnaast
worden benodigde materialen beschikbaar gesteld, eventueel middels een krediet.
Samenwerking
Hoewel het uitgangspunt is om onafhankelijk te kunnen opereren, is het plan om in contact te komen
met fruittelers uit Nederland om kennis en ervaring te verkrijgen. Daarnaast staat een opleiding of
stageperiode bij een kwekerij of opleidingsinstituut op de planning.
Op dit moment is er samenwerking met Solagrow PLC (www.solagrow.nl) en stichting PassionConnects
(www.passionconnects) - op het gebied van ervaring met ondernemen in Ethiopië. Via de Nederlandse
Ambassade in Ethiopië is een lijst van fruittelers in Ethiopië beschikbaar gesteld, waar de komende
maanden contact mee zal worden gezocht.

Lokale bevolking
Zoals bij ‘Doel’ al is omschreven: Verbetering van de situatie van de lokale bevolking is het doel. Dit
houdt onder andere in dat het doel van de kwekerij is om door Ethiopische boeren beconcurreerd te
worden, en uiteindelijk overbodig te worden. Dan is de missie geslaagd en zal er op een andere plaats
een nieuwe kwekerij opgezet worden.
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Overige sponsoractiviteiten

Sponsortarieven
Studio Spankracht werkt voor diverse goede doelen tegen een aangepast tarief. Zo komen we deze doelen
tegemoet in hun kosten. Studio Spankracht baseert dit aangepast tarief voor deze opdrachtgevers op hun
doelstelling. Een overzicht van enkele opdrachtgevers waar Studio Spankracht in 2012 tegen een gereduceerd tarief voor heeft gewerkt is: Ars Musica, Christenen voor Israël en Stichting De Oase.
Totaal gegeven kortingen op basis van het sponsortarief
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Korting

2011

€ 12.018

2012

€ 12.647

Kosteloze arbeid
Daarnaast werkt Studio Spankracht voor verschillende goede doelen kosteloos en selecteert deze
opdrachtgevers op hun doelstelling; Zij richten zich voornamelijk op: armoedebestrijding, achtergestelde
gehandicapten en Evangelie-verkondiging.
Christian Ceylon Care, Concerto Alluro, Gereformeerde Kerk Wageningen, Hervormde Gemeente Barneveld,
Hersteld Hervormde Gemeente Ede, HGJV, Hidi Brass, Jemima, Kimon (project Jedidja), Kinderevangelisatie
Gereformeerde Gemeente Ede, Kliniek Hidi Ethiopië, Passion Connects, Ruchama, Sirez, The Well foundation,
Tolle Lege, Trans World Radio, Vakantie Bijbel Club HGB.
Kosteloos gemaakte uren t.b.v. goede doelen (2008 t/m 2012)

Uren

Indicatieve waarde *

2008

201,50 uur

€ 12.090

2009

300,00 uur

€ 18.000

2010

191,00 uur

€ 11.460

2011

241,75 uur

€ 14.505

2012

238,50 uur

€ 14.310

* Indicatieve waarde: €60 per uur
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Staat van baten en lasten 2012
werkelijk 2012

begroting 2012

werkelijk 2011

Sponsoring bedrijven

23.295

17.000

20.165

Donaties particulieren

1.035

-

-

304

-

-

24.634

17.000

20.165

-

2.400

6.300

Jedidja Guinee-Bissau

4.200

4.200

4.200

Sponsorkinderen

1.742

2.300

1.050

Honger in Afrika

-

-

1.175

Solagrow

-

100

531

988

1.000

350

6.930

10.000

13.606

Reiskosten

688

700

683

Drukwerkkosten

311

200

181

Advieskosten

231

-

-

Diversen

119

100

144

1.349

1.000

1.008

8.279

11.000

14.614

16.355

6.000

5.551

Baten

Rentebaten
Totale baten
Lasten
Projectkosten
Sirba Ethiopië
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Algemeen

7

Jaarcijfers 2012

Algemene kosten

Balans per 31 december 2012
Activa

2012

2011

Vorderingen

8.365

4.290

22.138

9.600

30.503

13.890

Liquide middelen
Totaal Activa

Resultaat

Passiva
Continuïteitsreserve

5.000

5.000

Bestemmingsfonds

25.321

8.870

182

20

30.503

13.890

Overige schulden
Totaal Passiva

Totale lasten

Het resultaat wordt gedoteerd aan het bestemmingsfonds.
De jaarcijfers die in dit verslag worden gepresenteerd zijn ontleend aan de jaarrekening 2012 van Spankracht
Foundation. De jaarrekening is opgesteld door Schalk Administratie & Belastingadvies en is in het bestuur
besproken en goedgekeurd.
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Begroting 2013
begroting 2013

werkelijk 2012

werkelijk 2011

20.000

23.295

20.165

Donaties algemeen

500

1.035

-

Rentebaten

400

304

-

20.900

24.634

20.165

6.000

-

-

-

-

6.300

Jedidja Guinee-Bissau

1.200

4.200

4.200

Sponsorkinderen

3.000

1.742

1.050

Honger in Afrika

-

-

1.175

Solagrow

-

-

531

500

988

350

10.700

6.930

13.606

2.000

688

683

Drukwerkkosten

200

311

181

Advieskosten

250

231

-

Diversen

150

119

325

2.600

1.349

1.189

13.300

8.279

14.795

7.600

16.355

5.370

Baten
Sponsoring bedrijven

Totale baten
Lasten
Projectkosten
Spankracht Ethiopia
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Sirba Ethiopië

Algemeen

Algemene kosten
Reiskosten

Totale lasten
Resultaat
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Verslagen bestuursvergaderingen
Kort verslag van de bestuursvergadering van Spankracht Foundation d.d. 16 november 2012
De cijfers tot en met oktober 2012 zijn besproken. De omzet van Studio Spankracht vertoont een
groei ten opzichte van 2011, en dat is dan ook te merken in de 10% die daarvan naar Spankracht
Foundation gaat: Meer vermogen.
Hiervan is een gedeelte voor het bestemmingsfonds gereserveerd. Tijdens de vorige vergadering van
27 januari 2012 is besloten om meer geld voor het bestemmingsfonds te reserveren en minder te
besteden aan andere doelen; In 2012 is geen geld meer gegaan naar PassionConnects. In 2012 is het
bedrag wat aan Kimon/Jedidja nog hetzelfde gebleven (€350,00 per maand), per 1 januari 2013 wordt
dit €100 euro per maand. Wel komen er twee sponsorkinderen bij.
Daarmee komt het totaal aantal sponsorkinderen op negen.
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Dit naar beneden bijstellen van bestedingen aan andere projecten heeft als reden dat de komende
tijd veel (start)geld nodig is voor het eigen project in Ethiopië (zie www.spankracht.org)
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Studio Spankracht heeft toegezegd minimaal de komende 5 jaar 10% van omzet over te maken aan
Spankracht Foundation.

Kort verslag van de bestuursvergadering van Spankracht Foundation d.d. 18 januari 2013
De definitieve cijfers van 2012 zijn besproken. Besloten is om zo snel mogelijk het jaarverslag te kunnen
presenteren. Bastiaan Berends wordt als secretaris toegevoegd aan het bestuur van de foundation, in
de plaats van Henk Oudijn, die per 31 januari 2013 vertrekt naar Ethiopië om daar voor Spankracht
Ethiopia te gaan werken (zie elders beschrijving van dit project). Henk blijft wel lid van het bestuur
van de foundation.
Besloten is om een post op te nemen in de begroting van 2013 voor projectkosten in Ethiopië. Het
opgebouwde vermogen in het bestemmingsfonds is bestemd voor het project Spankracht Ethiopia.
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Bij de foto’s

Naar aanleiding van het nieuw gestarte project in Ethiopië, wat zich richt op de productie, logistiek en marketing van appels is deze
vrucht uitgekozen als thema voor dit jaarverslag. Op de coverfoto staat Dadi Yadete bij een van zijn appelbomen. Lees zijjn verhaal op
www.spankracht.org.
Foto voorzijde: Mark Tran voor The Guardian. Overige foto’s: 123RF®
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