Jaarverslag 2013

1

Voorwoord

Voor u ziet u het vierde jaarverslag van Spankracht Foundation. Vanuit deze stichting worden al enkele jaren
diverse projecten financieel ondersteund. Niet alleen een deel van het resultaat van Spankracht gaat naar
de stichting, maar ook andere donateurs hebben in 2013 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.

Sise Njai

geboren 1 november 2006

2013 was een jaar van inventariseren hoe Spankracht actiever armoedebestrijding kan bewerkstelligen door
middel van het kweken van fruitbomen in Ethiopië. Na een jaar onderzoek naar de mogelijkheden en enkele
tests met de aanplant van jongen fruitbomen is Henk Oudijn terug in Nederland. Een van de conclusies is
dat acties ter plekke beter uitgevoerd kunnen worden door gespecialiseerde organisaties, met actieve inzet
van lokale mensen. Het project in Ethiopië wordt daarom op een lager pitje gezet. In de komende jaren
wordt het resultaat van de testvelden met appelbomen bekeken.
Om de bestemmingsreserve een verdere invulling te geven hebben we voor 2014 nieuwe projecten geselecteerd waaraan we de komende jaren een bijdrage aan hopen te leveren.
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U kunt dit alles, naast de financiële verantwoording, lezen in dit jaarverslag.
Namens het bestuur,
Arjan Griffioen
voorzitter
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Verslagen bestuursvergaderingen

Per 1 januari 2011 merkt de Belastingdienst Spankracht Foundation aan als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
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Missie

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.

4

3

Satang Cassama
geboren 9 januari 2003

De visie van 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 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 doelen 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.

Dan na Sumna
geboren in 2003

Spankracht

Bestuur
Het bestuur van Spankracht foundation bestaat uit Arjan Griffioen (voorzitter), Gert Schalk (penningmeester), Henk Oudijn (secretaris) en Bastiaan Berends (algemeen lid). 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.
Spankracht
Het bedrijf achter deze foundation is Spankracht. Dit grafisch ontwerpbureau 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 Griffioen en Henk
Oudijn. Samen met collega Willem van Kan en diverse externe partijen werken ze aan de visuele
identiteit van een groot aantal organisaties.
Ook Online Spankracht (eigenaren Bastiaan Berends en Arjan Griffioen), de online-tak van Studio
Spankracht, steunt Spankracht foundation op dezelfde manier als Spankracht: tien procent van de
omzet wordt gedoneerd aan Spankracht foundation.
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Projectondersteuning

Spankracht Foundation heeft naast een klein aantal vaste projecten die ondersteund worden, een aantal
goede doelen die zij sponsoren. Dat gebeurt zowel in financiële middelen, onbetaalde arbeid alswel werk
tegen gereduceerd tarief vanuit Spankracht. Hieronder een overzicht van sponsorprojecten in 2013.
Jedidja, een Kimon project in Guinee-Bissau
Gehandicapten, en met name kinderen, zijn gedeeltelijk een verborgen probleem in de samenleving in
Guinee-Bissau. Vaak worden deze kinderen in een verborgen hoekje aan hun lot overgelaten, of laat men
hen zelfs verdwijnen.
Jedidja wil gehandicapte kinderen laten zien dat zij van waarde zijn voor God, hen helpen aan een
menswaardig bestaan. Dit laatste gebeurt door hen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en vaardigheden aan te leren. Daarnaast wil Jedidja ouders en verzorgers van gehandicapte kinderen de waarde
van het kind als schepsel van God laten zien en hen te trainen en bij te staan in de zorg van het kind. Voor
hulp aan deze kinderen heeft Kimon in Guinee Bissau ambulante hulpverlening opgezet en een kleinschalig
centrum opgericht van waaruit de hulp verleend wordt, 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 http://veldwerkers.
kimon.nl/jedidja.
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Ethiopië
Naast bestaande ondersteunde projecten is Spankracht foundation in 2012 begonnen met onderzoek naar
mogelijkheden om een nieuwe project te beginnen in Ethiopië. Er zijn in 2013 tests gedaan met fruitbomen.
Op mogelijk geschikte locaties zijn in juli en augustus 2013 enkele rassen appelbomen geplant. Deze boompjes zijn als driejarige boompjes geplant, en over nog eens drie jaar kan duidelijk worden of deze testen
geslaagd zijn. In dat geval kan dit project een vervolg krijgen.
Het doel van dit project is voedseldiversiteit. En dan met name lokaal te verbouwen gezond voedsel zoals
fruit. Meer fruit op de Ethiopische markt, bereikbaar voor iedereen, tegen een faire prijs. Lokale boeren
kennis laten maken met goede rassen, hen fruitbomen verkopen en trainen in het onderhoud er van. Op dit
moment zijn we gestopt met actieve werkzaamheden aan dit project. Het was het plan om meer activiteiten
te doen ter plekke, maar diverse omstandigheden hebben doen besluiten om hier niet verder mee te gaan.
Zodoende kunnen we middelen binnen Spankracht foundation ten gunste van andere projecten besteden.

Abanha Malan na N’guesna
geboren 19 september 2004
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Het geld in het bestemmingsfonds, wat voor het project in Ethiopië gereserveerd was, wordt nu
gebruikt voor enkele andere projecten. Bestaande doelen worden meer gesteund, en twee nieuwe
projecten zijn uitgekozen om de komende jaren te ondersteunen.
Er zijn enkele nieuwe sponsorkinderen bijgekomen. (in dit jaarverslag ziet u onze sponsorkinderen).

Een school in Zuid-Soedan
Stichting hervormde scholen ‘De Drieslag’ in Barneveld, Terschuur en Hoevelaken willen graag iets
voor een ander doen. “Onze kinderen zitten in mooie schoolgebouwen. We hebben materiaal genoeg.
We kunnen lekker buiten spelen. En onze kinderen ontvangen goed onderwijs. Ze horen dagelijks
van de Heere Jezus. Ze worden voorbereid op een mooie plek in de maatschappij. Dat gunnen wij
ook aan andere kinderen.” De Drieslag zocht contact met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).
10 september 2013 was de officiële start van de actie voor het bouwen van een nieuwe school in
Gurube, Zuid-Soedan.
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Spankracht ondersteunt dit project. Iedereen kan de
pagina www.facebook.com/wijbouweneenschool en
‘liken’ en Spankracht doneert voor elke ‘like’ 50 eurocent tot
een maximum van 15.000 euro.
Met deze actie wordt ook wat van de school gevraagd,
namelijk de oproep om zoveel mogelijk deze pagina te
liken (en daarmee bekendheid aan het project te geven).

Cadi-Djato Mane
geboren 7 september 1992

opleiding. Er worden diverse opleidingen gegeven,
zoals ICT, metaal- en houtbewerking, bouw, kleermaken, electro-installatietechniek.
Met AEAD werkt Woord en Daad aan een vakonderwijsprogramma in Ouhigouya. Dit is een plaats in het
droge noorden. Hier is bijna geen economische activiteit, het is echt een ruraal gebied. Om de jongeren op
dit platteland toch een kans te bieden worden er praktijkgerichte trainingen gegeven. Door middel van het
werken/leren principe worden jongeren geschoold
op praktisch en theoretisch gebied. De opleidingen
die hier gegeven worden zijn kleermaken, metaal-,
houtbewerking en een bouwopleiding.
Dit project gaat Spankracht financieel steunen. In de
begroting is het eerste jaar € 6.000 opgenomen. Het
plan is dat in het 3e kwartaal Bastiaan Berends en Henk
Oudijn van Spankracht deze projecten gaan bezoeken.
Door dit bezoek hopen we een goed beeld en binding
met deze projecten te krijgen. Het plan is om dit de
komende jaren structureel te gaan steunen, met elk
jaar een evaluatie.
Ondernemers in Ethiopië
Tijdens een van onze reizen in Ethiopië zijn we de
jonge houtbewerker Yonas Belay tegengekomen. Hij
is kostwinner van het gezin in verband met ziekte
van z’n vader. Er is een website gemaakt, en we gaan
hem stimuleren om iets meer aan PR te doen. Indien
mogelijk proberen we hem werk te laten maken wat
in Nederland te verkopen is. Zijn droom is een eigen
winkeltje waar hij zijn houtsnijwerk kan verkopen.
Hierbij willen we hem helpen.

Vakonderwijsproject in Burkina Faso
Stichting Woord en Daad heeft enkele vakonderwijsprojecten in Burkina Faso. Zij werkt samen met
twee christelijke partnerorganisaties, Credo en AEAD. Deze laatste organisatie is ontstaan vanuit een
overkoepelende organisatie van kerken. Zij hebben hun diaconale werk als het ware geïnstitutionaliseerd door een aparte organisatie op te richten. Credo is opgericht door de huidige directeur, hier
werkt Woord en Daad al 25 jaar mee samen.
Jongeren kunnen zich na de basisschool in de steden Bobo en Léo specialiseren op een vakcentrum van Credo, de andere partnerorganisatie van Woord en Daad. Deze technische opleidingen
worden afgestemd op de behoefte van lokale ondernemers. Ook worden jongeren begeleid in het
opzetten van een eigen bedrijf. Zo’n 80 jongeren krijgen een studiebeurs voor een universitaire

Bulna Anta

geboren 10 januari 2001
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Binto Cassama
Geboren 12 januari 1995

Een van onze sponsorkinderen is Binto. Haar woonplaats is Ga-Cumba,
Guinee-Bissau.

Binto woont bij haar oma; Haar vader is overleden en haar moeder
woont en werkt ergens anders. Binto heeft een oudere zus. Ze helpt
haar oma veel.
Binto heeft al lang epilepsie, Zij is door haar familie vaak naar natuurgeneesdokters gebracht, maar dat heeft niet veel geholpen...
Binto heeft medicijnen nodig en haar familie kan begeleiding gebruiken
om meer te weten over haar ziekte en hoe er mee om te gaan. Hiervoor
krijgt Binto regelmatig bezoek van de vrijwilliger en een supervisor van
Jedidja. Ze krijgt dan de medicijnen tegen epilepsie.
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In december 2013 ging de vrijwilliger weer naar haar toe en toen
hoorde hij dat ze een paar dagen ziek was geweest. De familie had het
telefoonnummer van de vrijwilliger en supervisor, maar heeft hier geen
gebruik van gemaakt, omdat ze wel vaker een aantal dagen ziek was.
† Begin december 2013 is Binto op 18-jarige leeftijd overleden.

Dit is ons sponsorkind Fanta Sambu. Zij is
overleden op 16 juli 2011, op 10-jarige leeftijd.
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Sponsoractiviteiten

Sponsortarieven
Spankracht werkt voor diverse goede doelen tegen een aangepast tarief. Zo komen we deze doelen tegemoet in hun kosten. Spankracht baseert dit aangepast tarief voor deze opdrachtgevers op hun doelstelling.
Een overzicht van enkele opdrachtgevers waar Spankracht in 2013 tegen een gereduceerd tarief voor heeft
gewerkt is: Ars Musica, Christenen voor Israël, PrePair en Stichting De Oase.
Totaal gegeven kortingen op basis van het sponsortarief
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Korting 50%

2013

€ 16.808

2012

€ 12.647

2011

€ 12.018

Kosteloze arbeid
Daarnaast werkt Spankracht voor verschillende goede doelen kosteloos en selecteert deze opdrachtgevers
op hun doelstelling; Zij richten zich voornamelijk op: armoedebestrijding, achtergestelde gehandicapten en
Evangelie-verkondiging.
Concerto Alluro, Hervormde Gemeente Barneveld, Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Jemima, Kimon
(project Jedidja), Kliniek Hidi Ethiopië, Passion Connects, Ruchama, Stichting Water, RockinSoils, The Well
foundation, Vakantie Bijbel Club HGB, Project Zuid-Soedan van de Drieslag/GZB.
Geinvesteerde uren t.b.v. goede doelen (2008 t/m 2013)

Uren

Indicatieve waarde *

2013

234,50 uur

€ 14.070

2012

238,50 uur

€ 14.310

2011

241,75 uur

€ 14.505

2010

191,00 uur

€ 11.460

2009

300,00 uur

€ 18.000

2008

201,50 uur

€ 12.090

1407,25 uur

€ 84.435

Totaal tijdsinvestering in goede doelen
* Indicatieve waarde: €60 per uur
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Mata Camara
geboren 20 juli 2005

Aldjuma Camara
geboren 6 mei 2010

Amadu Camara
geboren 25 mei 2012

Staat van baten en lasten 2013
werkelijk 2013

begroting 2013

werkelijk 2012

Sponsoring bedrijven

16.445

20.000

23.295

Donaties particulieren

520

500

1.035

Rentebaten

450

400

304

17.415

20.900

24.634

Sponsorkinderen

2.090

3.000

1.742

Fruitteelt Ethiopië

1.910

6.000

-

Jedidja Guinee-Bissau

1.200

1.200

4.200

Noodhulpacties

1.100

-

-

Ondernemers Ethiopië

908

-

-

Algemeen

400

500

988

7.608

10.700

6.930

1.833

2.000

688

Kantoorkosten

121

200

311

Advieskosten

510

250

231

85

150

119

10.157

13.300

8.279

7.258

7.600

16.355

Baten

Domingos N’Blei
geboren 12 januari 1995

Totale baten
Lasten
Projectkosten
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Jaarcijfers 2013

Balans per 31 december 2013
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Activa

2013

2012

Vorderingen

4.435

8.269

33.230

22.138

37.665

30.407

Liquide middelen
Totaal Activa

Reiskosten

Passiva
Continuïteitsreserve

5.000

5.000

Bestemmingsfonds

32.483

25.225

182

182

37.665

30.407

Overige schulden
Totaal Passiva

Algemene kosten

Diversen

Totale lasten

Bestemmingsfonds
Project fruitteelt Ethiopië
Project school Zuid-Soedan
Project Vakonderwijs Burkina Faso (Woord & Daad)
Nog toe te kennen projecten

2013

2012

-

25.225

15.000

-

6.000

-

11.483

-

32.483

25.225

Resultaat

Het resultaat wordt gedoteerd aan het bestemmingsfonds (€ 7.258).
De jaarcijfers die in dit verslag worden gepresenteerd zijn ontleend aan de jaarrekening 2013 van Spankracht
Foundation. De jaarrekening is opgesteld door Schalk Administratie & Belastingadvies en is in het bestuur
besproken en goedgekeurd.
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Begroting 2014
begroting 2014

werkelijk 2013

werkelijk 2012

24.000

16.445

23.295

Donaties algemeen

500

520

1.035

Rentebaten

500

450

304

25.000

17.415

24.634

School Zuid-Soedan

6.000

-

-

Vakonderwijs Burkina Faso

6.000

-

-

Sponsorkinderen

5.200

2.090

1.742

Open Doors (Syrië)

3.000

-

-

Ondernemers Ethiopië

3.000

908

-

Jedidja Guinee-Bissau

2.400

1.200

4.200

Noodhulpacties

1.000

1.100

-

-

1.910

-

1.000

400

988

27.600

7.608

6.930

1.800

1.833

688

Kantoorkosten

200

121

311

Advieskosten

300

510

231

Diversen

100

85

119

2.400

2.549

1.349

Totale lasten

30.000

10.157

8.279

Resultaat

5.000-

7.258

16.355

Baten
Sponsoring bedrijven

Totale baten
Lasten
Projectkosten
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Fruitteelt Ethiopië
Algemeen

Algemene kosten

Suma Sambú
geboren in 2004

Reiskosten
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Verslagen
bestuursvergaderingen

Samenvatting van de bestuursvergadering van Spankracht Foundation d.d. 23
september 2013

Rui Na-Fulur
geboren in 1999
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Lamarana Turé
geboren 16 maart 2002

In deze vergadering hebben we een inventarisatie van de lopende projecten gedaan;
Een van de conclusies is dat in het reserveringsfonds een te groot bedrag zit; Dit,
omdat in de aanloopfase van de aanplant
van fruitbomen minder geld is gebruikt
dan begroot. Ook zal er voor dit project
in de toekomst geen geld meer nodig
zijn, omdat er geen verdere investeringen
gedaan gaan worden.
De overige begrote reserveringen blijven
intact.

Samenvatting van de bestuursvergadering van Spankracht Foundation d.d. 10 april 2014
We hebben de cijfers van 2013 doorgenomen. Deze zijn goedgekeurd en ondertekend.
Voor 2014 hebben we de begroting besproken en vastgesteld. Aangezien het appelproject in Ethiopië
(door het vertrek van Henk uit Ethiopië) stil gezet is houden we vermogen over om te besteden voor
andere projecten. Het bestemmingsfonds moet dus herverdeeld worden. Dit zal de komende jaren
over diverse projecten verdeeld worden.
We hebben besloten een Facebookcampagne te ondersteunen tot maximaal € 15.000. Dit wordt
opgezet vanuit de GZB en De Drieslag scholen uit Gemeente Barneveld. Elke like levert € 0,50 op voor
het project ‘Wij bouwen een school’ in Zuid-Soedan.
Daarnaast verhogen we het aantal sponsorkinderen van 11 naar 14. De nieuwe kinderen komen ook
van het project Jedidja van Stichting Kimon.
Ook zullen we komend jaar Jedidja financieel ondersteunen en verdubbelen de maandelijkse donaties. Er wordt nog uitgezocht hoe de verhouding tussen Kimon en Jedidja is zodat het geld echt bij dit
specifieke project terecht komt. De verwachting is dat Henk een kennismakingsbezoek zal brengen
aan het project Jedidja in Guinee Bissau (D.V. 2015) om meer inzicht in het project te krijgen. Daarnaast
blijft er een reservering staan voor noodhulp en blijft de continuïteits reserve gehandhaafd.
Het project voor ondersteunen van ondernemers gaan we ook verder gestalte geven. Hiervoor reserveren we reiskosten en middelen. Dit gebruiken we om te starten met een ondernemer in Ethiopië:
Yonas. Voor de middelen verzorgen we inkoop, maken we plannen en verzorgen we sales. Wellicht dat
we dit in combinatie met Stichting Passion Connects verder gaan uitwerken.
We hebben daarnaast nog middelen over voor het ondersteunen van een nieuw hoofdproject. Dat
zal via Woord & Daad uitgevoerd worden in Burkina Faso. De hoogte van ondersteunen wordt vastgesteld aan de hand van een presentatie door deze stichting.
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Spankracht Foundation
Stationsweg 85
6711 PL Ede
0318 617158
www.spankrachtfoundation.nl

Spankracht
Stationsweg 85
6711 PL Ede
0318 617158
www.studiospankracht.nl
www.onlinespankracht.nl

© Spankracht grafisch ontwerpers | april 2014
De foto’s in dit jaarverslag zijn gemaakt door lokale medewerkers van het project Jedidja in Guinee-Bissau. De kinderen op de foto’s
zijn sponsorkinderen van Spankracht foundation.

