Jaarverslag 2014

Voorwoord
Voor u ziet u het vijfde jaarverslag van Spankracht Foundation. Vanuit deze stichting worden al enkele
jaren diverse projecten financieel ondersteund. Niet alleen een deel van het resultaat van Spankracht
Ontwerpers gaat naar de stichting, maar ook andere donateurs hebben in 2014 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.
In 2014 zijn we met diverse nieuwe projecten gestart. In Burkina Faso ondersteunden we Woord en
Daad met een nieuw gestart onderwijsproject. Voor de komende jaren zullen we dat zeer waarschijnlijk gaan voortzetten. Bastiaan heeft daarom een werkbezoek gebracht om te kijken hoe het allemaal
in zijn werk gaat.
Ondanks dat een deel van de bestemmingsreserve is weggewerkt blijft er nog een ruime bestemmingsreserve over. Om deze reserve een verdere invulling te geven hebben we voor 2015 weer een
aantal nieuwe projecten geselecteerd waaraan we de komende tijd 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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Spankracht Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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Missie

Spankracht

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.

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.

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.

Spankracht Ontwerpers
Het bedrijf achter deze foundation is Spankracht Ontwerpers. Dit ontwerpbureau heeft twee afdelingen waarvan de een zich richt op grafisch ontwerp van logo’s, huisstijlen en alle daarop gebaseerde
uitingen. De andere afdeling is gespecialiseerd in UI/UX design, waarbij app-ontwikkeling een steeds
grotere rol speelt. Spankracht werkt voor zowel profit- als non-profitorganisaties. Bij Spankracht
werken Arjan Griffioen, Henk Oudijn, Bastiaan Berends, Willem van Kan en Marthijn Slijkhuis.

Projectondersteuning
Spankracht Foundation heeft naast een klein aantal vaste projecten die ondersteunt 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 2014.
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.
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In november 2014 is een van onze medewerkers bij project van Woord
en Daad in Burkina Faso wezen kijken. Hieronder een kort verslag.
Met een klein gezelschap ondernemers zijn we in Burkina Faso om een aantal projecten te bezoeken.
We reizen langs een aantal plaatsen waar Woord en Daad, in samenwerking met lokale partners, actief
is op het gebied van vakonderwijs of jobcoaching. Op het moment dat we landen staat de thermometer
op 38 graden en is het half acht in de avond. In Nederland is het een uur vroeger. Toch is het al helemaal donker. Op een of andere manier voelt dat raar: de zomerse temperatuur en toch winters lange
nachten.
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De volgende dag bezoeken we een school. We spreken enkele mannen en vrouwen die samen een
selectiecomité vormen. Zij hebben de taak om de minst bedeelden te selecteren voor sponsoring. Door
de financiële bijdrage kunnen de kids naar school en de familie houdt wat geld over om bijvoorbeeld
in landbouw te investeren. Het gaat hier echt over de armsten onder de armen. Omdat de moderne
sponsor de impact wil zien van zijn bijdrage, richten nieuwe ontwikkelingsinitiatieven zich vaak op de
zichtbare middenklasse. De allerarmsten zijn vaak onzichtbaar en hebben het nakijken. Hier worden
ze, dankzij de vrijwilligers van het selectiecomité, wel bereikt.
In de dagen die volgen bezoeken we grote bedrijven en kleine startups, waar jongeren uit het gesponsorde vakonderwijs terecht zijn gekomen. Zo ontmoeten we ook Silas. Deze joviale jobscoach probeert
jongelui aan een passende baan te helpen. Ook zet hij zich in om schijnbaar kansloze werklozen weer
in het arbeidsproces te krijgen. In veel gevallen resulteert dat in een mini onderneming, waarbij de
voormalig werkloze weer in eigen behoeften kan voorzien.
De naam Burkina Faso betekent land van oprechte mensen. Tot 1984 droeg het land de naam Opper
Volta. In een kerkdienst horen we zondag een preek over Jacob. Hij krijgt van God een nieuwe naam:
Israël. Strijder van God. Het markeert een nieuwe periode in het leven van deze hielhouder. Het is
opvallend hoeveel hoop de Burkinabé ontlenen aan het gunstige verloop van politieke omwenteling
van twee weken eerder. Regelmatig wordt er een verband gelegd met naam van het land. Land van de
oprechte mensen. Dat zijn wij. Dat gaat over deze bevolking. Bij oprechtheid past geen corruptie. Nu
niet, en in de toekomst niet.
Bastiaan Berends

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.
Vakonderwijsproject in Burkina Faso
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 opleiding. Er
worden diverse opleidingen gegeven, zoals ICT, metaal- en houtbewerking, bouw, kleermaken, electroinstallatietechniek.
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 om dit de komende jaren structureel te gaan steunen, met elk jaar een evaluatie.
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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. Hiervoor zijn we in contact met YEP (Young Entrepreneurs
Programm) een stichting die jonge mensen begeleid met het starten van een eigen bedrijf.

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 2014 tegen een gereduceerd tarief voor heeft gewerkt is: Ars Musica, Christenen voor Israël, Actie Fiets voor een huis,
Stichting De Oase.
Totaal gegeven kortingen op basis van het sponsortarief
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Korting 50%

2014

€ 28.060

2013

€ 16.808

2012

€ 12.647

2011

€ 12.018

Totaal korting

€ 69.533

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. Neebola, YEP, Passion Connects, Hervormde kerken,
evangelisatie, Kliniek Hidi Ethiopië, Stichting Water, SGP, Jemima, Ruchama, Trans World Radio, Els
- verloskundige in Ethiopië, Yona Accountability, The Well foundation.
Geinvesteerde uren t.b.v. goede doelen (2008 t/m 2014)

Uren

Waarde *

2014

285,25 uur

€ 17.115

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

1692,50 uur

€ 101.550

Totaal tijdsinvestering in goede doelen
* Indicatieve waarde: €60 per uur
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In januari/februari 2015 is een van onze medewerkers bij het project
Jedidja in Guinee-Bissau geweest. Hieronder een verkort verslag.
Inzicht in het dagelijks reilen en zeilen van het project Jedidja
Het project Jedidja van Kimon bestaat uit twee takken: kinderevangelisatie en community based rehabilitation
voor gehandicapte kinderen, kinderen met epilepsie, dove kinderen et cetera.
Kinderevangelisatie wordt gerund door Marianne (uit Nederland). Elf jaar geleden lokaal ‘het Evangelie vertellen
onder de boom’ maar intussen uitgebreid en geprofessionaliseerd. Ze heeft nu team mensen en stuurt vrijwilligers
aan die zondagsscholen houden her en der in dorpen en in de stad Buba. Verder geeft ze les in kinderevangelisatie
aan theologiestudenten op de landelijke opleiding tot predikant.
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Gerda - ook sinds 2003 in Guinee Bissau werkzaam - houdt zich met de medische kant bezig. Begonnen met een
klein kliniekje, stuurt ze nu vijf supervisoren aan die in dienst zijn van Jedidja. Op hun beurt sturen ze tientallen
vrijwilligers aan, die in het zuiden van Guinee Bissau overal contact leggen om kinderen met problemen ‘op te
sporen’. Zodra een kind aan bepaalde criteria voldoet wordt besloten om zo iemand op te nemen in het project. Dit
houdt in dat er dan waar nodig gezorgd wordt voor medicijnen, ouders worden begeleid in de zorg voor zo’n kind,
er wordt waar mogelijk aangestuurd op het gaan naar een school en daarvoor financieel bijgedragen.
Dit werk heb ik met name meegemaakt. Gerda is een aantal dagen ‘het land ingegaan’ op bezoek bij deze kinderen.
In totaal zijn dit er momenteel ruim 400. Daarnaast heeft ze op haar kantoor een kleine apotheek en doet ze aan
wondzorg voor enkele kinderen uit de buurt. Er zijn veel kinderen met ernstige wonden, botinfecties, ledematen
die eigenlijk geamputeerd zouden moeten worden om uiteindelijk zo’n wond te overleven.
In Buba - de ‘grote’ stad in de regio (maar in onze ogen nog steeds een stoffig dorpje) heeft Jedidja bij de school
een lokaal voor doven laten bouwen en een leraar in gebarentaal aangenomen om les te geven. Een wereld van
verschil voor de (vele) dove kinderen in dat gebied.Ik heb hen gevraagd naar de sustainabiliteit van hun project.
Het uiteindelijke doel is om de dagelijkse Nederlandse leiding ter plekke los te laten, en het geheel door lokalen te
laten runnen - met aansturing vanuit Nederland. Maar het is erg moeilijk om een verpleegkundige te vinden (ben
je verpleegkundige bij een overheidsziekenhuis dan zit je gebakken, is de mening van verpleegkundigen daar) en
een kundige en betrouwbare directeur uit het land zelf te vinden zal een lastige klus worden, lijkt. Maar dat is wel
de uiteindelijke doelstelling.
Een conclusie is: Het is goed werk wat daar gedaan wordt. Kimon Nederland controleert de jaarlijkse begroting.
Het Evangelie bereikt door zondagsscholen, kinderkampen, jongerenmiddagen etc. veel jongeren. De hulp die
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• Samen met Jedidja-medewerker Gerda zijn alle sponsorkinderen van Spankracht Foundation bezocht. Op de foto op bezoek bij één van
de Spankracht-sponsorkinderen, Mamadu Casema en zijn moeder.

gegeven wordt aan kinderen met een beperking levert op dat ouders en dorpsbewoners langzamerhand gaan
inzien dat zulke, vaak verwaarloosde, kinderen geen geest van een demon hebben, getrouwd zijn met een demon
(wat er van een werd gezegd) maar volwaardige mensen zijn en in de meeste gevallen best wat kunnen leren.”
Buba - Guinee Bissau, februari 2015
Henk Oudijn
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Staat van baten en lasten 2014
Baten

werkelijk 2014

begroting 2014

werkelijk 2013

32.261

24.000

16.445

Donaties particulieren

750

500

520

Rentebaten

357

500

450

33.368

25.000

17.415

13.500

6.000

-

Jaarcijfers 2014

Noodhulpacties

7.000

1.000

1.100

Open Doors

6.000

3.000

-

Jedidja Guinee-Bissau

1.200

1.200

1.200

Balans per 31 december 2014

Sponsorkinderen

4.720

5.200

2.090

621

6.000

-

Fruitteelt Ethiopië

-

-

1.910

Ondernemers Ethiopië

-

3.000

908

3.800

1.000

400

40.641

27.600

7.608

1.0.84

1.800

1.833

121

200

121

-

300

510

160

100

85

1.295

2.400

2.549

Totale lasten

41.936

30.000

10.157

Resultaat

8.568-

5.000

7.258

Sponsoring bedrijven

Totale baten
Lasten
Projectkosten
Vakonderwijs Burkina
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Activa

2014

2013

Vorderingen

9.458

4.435

Liquide middelen

20.611

33.230

Totaal Activa

30.069

37.665

Passiva
5.000

5.000

Bestemmingsfonds

23.915

32.483

1.154

182

30.069

37.665

Totaal Passiva

Bestemmingsfonds

2014

2013

10.000

-

Project school Zuid-Soedan

5.000

15.000

Nog toe te kennen projecten

8.915

17.483

23.915

32.483

Ontwikkeling digitaal onderwijs Afrika

Algemeen

Algemene kosten

Continuïteitsreserve
Overige schulden

School Sudan

Reiskosten
Kantoorkosten
Advieskosten
Diversen

Het negatieve resultaat à € 8.568 wordt in mindering gebracht op het bestemmingsfonds. De jaarcijfers die in dit verslag worden gepresenteerd zijn ontleend aan de jaarrekening 2014 van Spankracht
Foundation. De jaarrekening is opgesteld door Schalk Administratie & Belastingadvies en is in het
bestuur besproken en goedgekeurd.
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Begroting 2015
begroting 2015

werkelijk 2014

32.000

32.261

Donaties algemeen

500

750

Rentebaten

500

357

33.000

33.368

14.000

13.500

Noodhulpacties

3.000

7.000

Open Doors

2.000

6.000

Jedidja Guinee-Bissau

2.500

5.000

Sponsorkinderen

7.500

4.720

-

621

Trans World Radio

5.000

-

Algemeen

2.000

3.800

36.000

40.641

1.800

1.084

200

51

-

-

200

160

2.200

1.295

Totale lasten

38.200

41.936

Resultaat

5.200-

8.568-

Baten
Sponsoring bedrijven

Totale baten
Lasten
Projectkosten
Vakonderwijs Burkina
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School Sudan

Algemene kosten
Reiskosten
Kantoorkosten
Advieskosten
Diversen
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Verslagen bestuursvergaderingen
Samenvatting van de bestuursvergadering van Spankracht Foundation d.d. 11 juli 2014
Tijdens deze vergadering zijn de cijfers van Spankracht Foundation besproken. Omdat er het eerste
half jaar van 2014 meevallende inkomsten zijn voor Spankracht is dat ook het geval voor de foundation.
Om dit geld op korte termijn lager te krijgen zijn een aantal doelen geselecteerd om eenmalige giften
over te maken. Een aantal van deze doelen zijn projecten die we al ondersteunen met maandelijkse
betalingen.
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Hieronder de lijst met bestemmingen van extra uitgaven:
€ 5.000 twee projecten in Burkina Faso - eenmalige gift Woord & Daad, naast bestaande termijnbetalingen
€ 5.000 Kimon, project Jedidja in Guinee Bissau
€ 3.000 hulp christenen in Syrië, Open Doors
€ 1.000 noodhulp Malawi, Stephanos

Samenvatting van de bestuursvergadering van d.d. 7 november 2014
Tijdens deze vergadering is besloten extra giften over te maken naar de volgende doelen:
€ 1.000 Noodhulp voor ebola, ZOA
€ 1.000 Noodhulp voor ebola, Trans World Radio
€ 3.000 Noodhulp Noord-Irak, Woord en Daad
€ 3.000 Extra geld voor twee projecten in Burkina Faso, Woord en Daad
€ 2.000 Bangladesh, RD-actie ‘draagt elkanders lasten’
Reserveringen voor 2015:
€ 2.000 Huizenbouw Bangladesh, via Woord en Daad
€ 500
Sponsoring fietsactie (NKF)

Samenvatting van de bestuursvergadering
d.d. 28 november 2014
Op de vergadering van 28 november 2014 heeft het
bestuur van de foundation een indicatie gemaakt met
betrekking tot de giften die in 2015 gegeven gaan worden.
Dit is op basis van de prognose van inkomsten.
Zoals tijdens een eerder overleg is vastgesteld, willen we
ons de komende jaren verbinden aan enkele projecten
in Burkina Faso die door Woord en Daad ondersteund
worden. Het bestaande kindersponsor-project van Jedidja
wordt uitgebreid met drie extra kinderen. Trans World
Radio gaan we funden met een nog nader te bepalen
project. Verder reserveren we een bedrag voor noodhulp.
Onderstaande bedragen zijn een indicatie voor 2015:
€ 12.000 JBS programma in Bobo, Burkina Faso, Woord
en Daad
€ 2.000 TVET (vakschool in Ouahigouya, Burkina Faso)
€ 5.000 Project Jedidja Guinee Bissau, Kimon
€ 2.000 Trans World Radio
€ 5.000 Gereserveerd voor noodhulp (bij voorkeur via:
Open Doors, W&D, ZOA of TWR)
Totaal te verwachten uitgaven: € 26.000
Bestemmingsreserve
€ 10.000 Ontwikkeling digitaal onderwijs in Afrika (wellicht pilot-project Burkina Faso)
€ 5.000 Bestemmingsfonds schoolbouw in Zuid Sudan
€ 5.000 Algemene reserve
Totaal bestemmingsfonds en algemene reserve: € 20.000
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Spankracht Foundation
Stationsweg 85
6711 PL Ede
0318 617158
www.spankrachtfoundation.nl

Spankracht Ontwerpers
Stationsweg 85
6711 PL Ede
0318 617158
www.spankrachtontwerpers.nl
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De foto’s in dit jaarverslag zijn gemaakt door Bastiaan Berends en Mario van Voorst
tijdens een werkbezoek bij sponsorprojecten in Burkina Faso, november 2014.
Foto op pagina 11 gemaakt door Henk Oudijn in Guinee Bissau.

