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Voorwoord

In 2012 is de professionalisering een volgende fase ingegaan. Processen zijn vastgelegd en in de praktijk
irimiddels beproefd. Tevens is de integratie van Zerokap binnen Femi soepel verlopen en zijn ook daar
processen en bevoegdheden besproken en vastgelegd. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers hebben we ook in
2012 weer veel kunnen bereiken in de landen waar we actief zijn.

Dank dat jullie er voor ons en hen waren in 2012! In het bijzonder wil ik noemen de inzet van (in alfabetische
volgorde):

• Evert de Blok
• Karlien Bongers
• Ton Cools
• Dhruba Gin
• Winneke Kornet
• Aiwinia Mlay
• Stella Mserikie
• Shourabh Mukerji
• Harry Mwerinde
• Frank Oudhuis
• Gerbert Rieks
• Charles Ruys
• Zablon Sarakykia
• Theo Steenbeek
• DikStroband
• ErikvandeVen
• Annelies Verloop
• Leo Verzijl
• Douwe de Vries
• ions de Vries
• Leo Zwagemaker

En uiteraard wil ik Ruud en Annelies Bakhuizen bedanken. Zij zijn de geestelijke ouders van Femi en met hun
gedachtegoed dat verankerd is in Femi kunnen we de dingen doen met en voor mensen en zo samen werken
aan een betere toekomst.

Met vniendelijke greet,

Liesbeth Nagelkerke

Directeur FEMI



Bestuursverslag 2012

Bestuursleden

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

• Ruud Bakhuizen - voorzitter
• Douwe de Vries - vicevoorzitter en penningmeester
• Annelies Verloop - secretaris
• Annelies Bakhuizen-Ywema - bestuurslid
• Astrid Landaal-Bakhuizen - bestuurslid
• Henry Mentink - bestuurslid
• Carolien Wijnia - bestuurslid

In 2012 heeft zich een tweetal wijzigingen voorgedaan in het bestuur. De bestuurstermijn van Nathalie Idsinga
is beeindigd. Met veel dank voor al haar inzet is afscheid van haar genomen. We zijn heel blij dat we op haar
vrijwillige inzet mogen blijven rekenen.
Caroline Wijnia is toegetreden in het bestuur. Douwe de Vries is benoemd tot penningmeester.

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden uit betrokkenheid en ontvangen geen bezoldiging.

Adviseurs

FEMI kan haar werk doen door de fantastische inzet van een aantal vrijwilligers die de projectbegeleiding op
zich hebben genomen ten aanzien van een land of onderwerp.

• Leo Verzijl, projectbegeleiding India en Nepal
• Winneke Kornet, projectbegeleiding Peru
• Harrie Oostrom, projectbegeleiding Kenia
• Karlien Bongers, advies op het gebied van gezondheidszorg

Daarnaast wordt het project in Tanzania mede mogelijk gemaakt door de inzet van de bestuurders binnen
FDKilimanjaro: Ruud Bakhuizen, Evert de Blok, Douwe de Vries en Leo Zwagemaker. Leo Zwagemaker heeft in
2012 zijn activiteiten binnen FDK stop moeten zetten vanwege zijn drukke agenda. Rene aan de Stegge is als
adviseur van het bestuur toegetreden.

Binnen Zero-Kap wordt hard gewerkt en veel bereikt met en door de inzet van vrijwilligers:

- Ruud Bakhuizen
- Ton Cools
- Erika van Scheijndel
- DikStroband
- EricvandeVen
- Charles Ruys
- Rick van de Wiel
- Anje Wind
- May May Meijer
- RensdeGroot
- Willem Bronkhorst

Alle adviseurs verrichten hun werkzaamheden uit betrokkenheid en ontvangen geen bezoldiging.



Doelstelling, Missie en visie

FEMI heeft een uitgebreide doelstelling die in zijn geheel goed weergeeft waar onze projecten zich mee bezig
houden en waar we op blijven letten.

‘Stichting FEMI biedt kansen aan mensen, van jong tot oud, op een menswaardiger bestaan op een duurzame
wijze.

Inspirerend vanuit wederzijds respect en gelijkwaardigheid in samenwerking en afstemming tot actieve
betrokkenheid en creativiteit. lnitiërend en verbindend op elk gebied van welzijn en welvaart met eders eigen
verantwoordelijkheid en eigenheid.’

Belangrijkste activiteiten in 2012

India

In India ondersteunen we de Young Mens Welfare Society (YMWS) met als doel dat kinderen beter onderwijs
krijgen en dat oak de allerarmste kinderen naar school kunnen. Hoofddoel is onderwijs, afgeleide doelen zijn
bijvoorbeeld water- en energievoorziening, sociale activiteiten, etc. De ambitie is dat YMWS in financiele zin
selfsupporting wordt.

De scholen zijn in 2012 selfsupporting geworden. De steun die wij aan YMWS geven zijn we aan het afbouwen
en gelden nog ter versterking van hun kapitaalspositie, het slaan van een funk aantal waterputten en het
aflossen van een lening. Daarnaast maken we het in 2013 mogelijk om een groot deel van de kinderen van de
scholen mee te laten doen aan een medische check. Zo geven we de integrale aanpak meer invulling.

De opvolging van Shourabh Mukerji (oprichter van YMWS) is en blijft een punt van aandacht voor de komende
periode.

In India is FEMI ook actief via Joyana. Joyana is in de loop derjaren een ervaren en gedegen partner gebleken.
Zij richten zich met onze giften op de verbetering van kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding daarvan. Zij
doen dit onder andere middels de curio-centres. Centra waar kinderen en hun ouders leren door kijken en
gewoon actief meedoen met wat ze zien en waartoe ze uitgedaagd worden, vergelijkbaar met NEMO in
Amsterdam.

Met de afbouw van de giften aan YMWS komt er budget beschikbaar voor andere projecten in India. In 2013 is
hiermee invulling gegeven met de keus voor een tweetal projecten van Assist en een van Ardar (Friends
Indeed).

Ken Ia

In Kenia ondersteunen we Stichting Imani, die als doel heeft de ondersteuning van de activiteiten van Imani
Rehabilitation Agency in Kenia, kortweg Imani genoemd. Imani is door Faith, een voormalige beauty queen van
Kenia, opgericht in 1992 als een reactie op de enorme groel van het aantal straatkinderen in Nairobi. Door de
jaren heen is Imani uitgegroeid tot een professionele organisatie. Imani is actief in Nairobi, Ngong en Malindi.

Men vangt wezen, straatkinderen, verlaten en verwaarloosde kinderen op. Daarnaast worden ook kinderen
wier ouders in gevangenschap zitten of wier ouders op straat even, opgevangen. Maandelijks worden 1 tot S
baby’s naar het tehuis gebracht in de leeftijd van 1 dag tot 2 jaar die zijn achtergelaten op straat. Deze kinderen
verblijven tijdelijk in Imani voordat zij weer terugkeren in de maatschappij middels adoptie, pleegzorg en
familie hereniging. Andere hoofdactiviteiten van lmani zijn de voorlichting- en preventieactiviteiten in de
gemeenschappen van Kayole in Nairobi en Malindi.

Eind 2012 is het aantal kinderen dat opgevangen wordt in Imani gestegen tot 350. Dit heeft veel te maken met
het feit dat de overheid steeds strenger wordt op kindertehuizen en rehabilitatiecentra zoals Imani. Enerzijds
heel goed dat men steeds meer kwaliteit gaat eisen voordat vergunningen verstrekt worden. Dit heeft echter
ook tot gevolg dat een aantal tehuizen gesloten zijn. Imani geldt voor de overheid als voorbeeld, met als gevoig
dat een deel van de kinderen die uit de gesloten instellingen komen bij Imani terecht komen. Tegelijkertijd



heeft Imani te maken met de praktische uitvoering van het voldoen aan de nieuwe reglementen van de
overheid: veiligheidseisen ten aanzien van bijvoorbeeld brandgevaar kosten veel geld.

In maart 2012 heeft Imani haar 20-jarige bestaan gevierd, tegelijkertijd met de trouwerijen van twee (oud)
imani-kinderen. Tijdens de festiviteiten hebben veel oud bewoners elkaar weer ontmoet. Dit was voor Imani en
haar bewoners dan ook een heel bijzondere dag!

Nepal

In Nepal hebben we in 2012 helaas wederom weinig stappen kunnen zetten. Wells de Sapana Village Social
Company (een non for profit company) een feit geworderi en zijn er S boardmembers benoemd die voortaan
de sociale activiteiten samen met Dhruba Gin zullen uitvoeren. De afspraken waaronder de schenking vanuit
FEMI plaatsvindt en de precieze invulling van de activiteiten zijn echter nog niet afgerond. In 2013 verwachten
we dit afte kunnen ronden en ook direct aan de slag te kunnen gaan met de bouw van een kindergarten en
een vocational training centre in plaats van een school. Door het verstrijken van de tijd omtrent de plannen van
het bouwen van een school bleek een school voor FEMI niet meer opportuun te zijn vanwege de strengere
regelgeving van de overheid en meerdere bestaande scholen in de directe omgeving. Tevens verkeert de
directe omgeving van de lodge, door het toenemende toerisme, in betere staat dan een aantal jaren geleden
en zeker in vergelijking met bijvoorbeeld de heuvels een stukjeverderop. We zullen ons in de komendejaren
dan ook meer gaan richten op activiteiten in de heuvels rondom de lodge en andere plaatsen in Nepal.

In december 2012 zijn wederom ruim 1200 kinderen gecheckt in de medische carrousel van Karlien Bongers
met BUNCH. Hierbij zijn de bergdorpen in de directe omgeving ook bezocht. De armoede in deze dorpen is erg
groot en de gezondheid is niet veel beter. In de toekomst hopen we ook hier ons steentje bij te kunnen dragen.

Nederland

Bij Hotel Heppie heeft men bijzondere aandacht voor die kinderen in Nederland die, om wat voor redenen dan
ook, niet onbezorgd kind kunnen zijn. Omdat men geen vaste plek had om vakanties te organiseren is met
behulp van een aantal sponsors besloten om een hotel te bouwen. Het hotel is er speciaal op ingericht om deze
kinderen alles te bieden wat er nodig is voor een zorgeloze vakantie. Hooge Raedt Groep heeft de grond
geleased aan hotel Heppie, FEMI heeft besloten om de kosten van de lease als gift te doneren aan stichting
Heppie.

In Nederland richt FEMI zich o.a. ook op muziek door de ondersteuning van Passieprojecten, het
Schiermonnikoog festival en nog vele andere organisaties met kleinere giften.

Peru

Het project ‘Leren van de besten’ dat door FEMI ondersteund wordt, is in 2012 gestart met een tweede cyclus.
In deze cyclus wordt met de mensen uit nieuwe dorpen gewerkt volgens de methode van Leren van de Besten.
Dit leidt tot een betere hygiene, gezondheid en bedrijvigheid en is zo een prachtig integraal project.

Het project ‘Associacion Dignidad Peru ‘ (ADP) heeft zich in 2012 voornamelijk gericht op het verstrekken van
microkredieten binnen de banquitos comunales. Deze leningen gaan vergezeld van een sociaal programma
waarin de vrouwen worden aangespoord om te sparen, ze leren hoe ze met leningen om moeten gaan en
bijvoorbeeld met familieleden die geld vragen. Daarnaast heeft ADP de budgetten verdiept en meer assessoren
opgeleid. Dankzij de omzetting van een lening in een gift door ander vermogensfonds Iijkt het erop dat ADP in
2013 quitte zal draaien en in 2014 voor het eerst zelfstandig, zonder giften kan draaien.

Naast Leren van cle Besten en ADP ondersteunt FEMI ook Pasa Ia Voz, Abrazos, Vilcabamba en El Manguaré.

Tanzania

FDKili ma nja ro

FEMI heeft in 2008 de stichting FDKilimanjaro opgericht om haar ambities in Tanzania mogelijk te maken en
met name het dorp Mtakuja te helpen bij het verbeteren van de levensstandaard in het dorp. Daartoe is een
integraal project gestart. Dat houdt in dat aan alle dragende facetten van een zelfstandige gemeenschap



aandacht wordt besteed: gezondheidszorg, onderwijs, inkomen vergroting, infrastructuur en welzijn. In een
periode van een jaar of zes zal het dorp zelf in staat moeten zijn zichzelf verder te ontwikkelen. De vele
activiteiten die we hier ondernemen worden slechts ter dele hierna genoemd.

Het project loopt volgens planning. Dit betekent dat het projectjaar 2012-2013 het laatste kapitaalintensieve
jaar zal zijn, waarna de bevolking het project geleidelijk overneemt. Zo zal in 2013 het budget voor de
schoollunches sterk verminderd worden omdat de MDA zelf haar bijdragen zal gaan doen en de scholen gaan
beschikken over schooltuinen.

TPC, het bedrijf dat ter plaatse een suikerrietplantage exploiteert, speelde a) een grote rol in de samenwerking
met FDK. Deze rol is geformaliseerd doordat TPC een actieve bestuursrol is gaan spelen binnen FTK (de
uitvoeringsorganisatie van FDK in Tanzania), ook dragen ze zeer actief bij met behulp van middelen en mensen.
De samenwerking biedt veel kansen en we zijn zeer verheugd met deze bijdragen van TPC.

Dok is een ander vermogensfonds gaan participeren in dit project. In 2012 heeft dat geleid tot een getekende
Letter of Understanding waarin zij zich verbinden aan FDK om het project uit te rollen. Ook FEMI heeft deze
brief ondertekend.

Ook in 2012 zijn weer 1200 kinderen op medisch gebied gecheckt door Medical Checks for Children. Dit was de
vijfde keer en daarmee is de cyclus van 5 jaar afgerond voor MCC. Dankzij de checks hebben wij een goed beeld
gekregen van de gezondheid van de mensen en wat daarmee moet gebeuren. Schoon drinkwater was er daar
één van. Inmiddels is besloten dat MCC terugkomt maar dan met name om hun werkzaamheden voor Mtakuja
dorpelingen over te dragen aan de lokale gezondheidsinstellingen en een nieuwe cyclus te starten in het
volgende dorp waar vanuit FTK naar gekeken wordt.

De resultaten op de scholen zijn boven het Iandelijk gemiddelde en er is meer aandacht voor sport en muziek
dankzij een theatergroep die actief is geworden binnen Mtakuja.

De MDA, de lokale organisatie die geleid wordt door een aantal bewoners van het dorp, neemt steeds meer
zelf initiatieven en beslissingen. Dit is geen gemakkelijk proces, maar we zien duidelijk vooruitgang.

In 2013 speelt de opschaling naar een nieuw dorp een grote rol evenals het opzetten van een
gezondheidsverzekeringstak.

Zero-Kap

De stichting Zero-Kap is opgegaan in een fonds op naam binnen de stichting FEMI in 2011. Het bestuur van
stichting Zero-Kap is getransformeerd in een commissie, die bevoegd is conform de oorspronkelijke doelstelling
van de stichting Zero-Kap te handelen en daarmee kredieten toe- of af te wijzen. De administratieve
activiteiten zijn om niet ondergebracht bij de stichting FEMI. Het voormalige bestuur en de adviseurs van de
stichting Zero-Kap kunnen zich daarmee nagenoeg volledig richten op de beoordeling en toewijzing van de
leningen en het financieel begeleiden van de betrokken projecten.

In 2012 is veel aandacht geweest voor het opzetten van praktische processen zoals het aanvraagproces en
daarnaast is een nieuwe website gelanceerd. Zero-Kap staat voor de uitdaging om ervoor te zorgen meer
geschikte aanvragen te krijgen. In 2013 zijn hiertoe stappen ondernomen om een aantal partnerschappen op te
zetten.



Beleggingsbeleid

Het financiële beleid berust bij fondsmanager Hooge Raedt Groep By. Voor wat betreft de beleggingen die zijn
meegekomen met de fusie met Zero-Kap: deze zullen in 2013 verder afgebouwd worden en uitgezet worden
als leningen die passen in de doelstelling van Zero-Kap.

2013

In 2013 wordt het budget van Femi verhoogd. Dft betekent dat alle focuslanden meer budget krijgen. Ook is er
meer budget voor nieuwe landen en/of vernieuwende projecten. De nieuwe plannen in India en Nepal krijgen
invulling en voor ZeroKap wordt hard gewerkt aan het opzetten van meerdere samenwerkingen waardoor we
meer goede aanvragen zullen ontvangen. ‘t Veerhuis krijgt een andere invulling en we nemen met spijt
afscheid van Hanneke Rombouts. De activiteiten voor Uno Inkomen worden opnieuw ingekaderd en op andere
wjze voortgezet.

Ook is FEMI in 2013 eigenaar geworden van Hooge Raedt Social Venture (HRSV). Deze BV doet sociale
investeringen in ontwikkelingslanden, met name in Oostelijk Afrika.

Begroting 2013

Zie budget.

Financieel

Het vermogen van Stichting FEMI is toegenomen met € 4,3 miljoen, met name door een donatie in de vorm van
certificaten op aandelen Hooge Raedt Groep Holding B.V. met een geschatte waarde van € 4,6 miljoen. Voor
2013 is eenzelfde donatie toegezegd, hierdoor is de continulteit van FEMI gewaarborgd.

De bestedingen zijn in 2012 iets achter gebleven ten opzichte van de begroting. De reden hiervan is dat bij een
aantal projecten de uitgaven minder hoog waren dan gedacht en daarnaast besloten is tot het niet bouwen van
de Iangverwachte school in Nepal. Daarvoor in de plaats komt het hiervoor beschreven plan dat naar
verwachting minder duur zal zijn. De bestedingen aan de doelstellingen bedragen 180% van de totale baten
(exciusief ontvangen donatie in aandelen) in het boekjaar.

Stichting FEMI beschikt over een kunstvoorraad. Het bestuur is druk doende om iemand te vinden om deze
voorraad beter te categoriseren en indien mogelijk te laten taxeren. Per ultimo boekjaar is de
continuIteitsreserve negatief. Deze negatieve reserve is in 2013 aangezuiverd door de toegezegde donatie van
Hooge Raedt Groep B.V.



Stichting Femi”, Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative
te Baarn

BEGROTING 2013
De begroting voor 2013 ziet er als volgt uit:

Begroting

€

BATE N

Netto ontvangen donaties 5.735.000
Rentebaten en baten uit beleggingen 0

5.735.000

Kosten eigen fondsenwerving 0

(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 0%

Totaal beschikbaar voor doelstelling 5.735.000

LASTEN

Besteed aan doelstelling
India 100.000
Kenia 70.000
Nepal 160.000
Peru 100.000
Tanzania 286.000
Buitenland overig 85.000
Nederland 125.000
Vrij beschikbaar voor doelstelling 120.000

1.046.000
Kosten beheer en administratie 89.000

1.135.000

Saldo overschot 4.600.000

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

ContinuIteitsreserve 0
Bestemmingsreserve projecten 0
Fondsen op naam 0
Fonds activa doelstelling 4.600.000

4.600.000
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Stichting ‘Fern i’, Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative
te Baarn

BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(na verwerking saldo exploitatie)

ACTIEF 31-12-2012 31-12-2011

€ €

Vaste activa

Financiële vaste activa 1 19.051.097 14.619.067

Viottende activa

Voorraden 2 32.844 32.844
Vorderingen 3 188.178 15.117
Liquide middelen 4 439.768 726.521

660.790 774.482

19.711.887 15.393.549

PASSIEF 31-12-2012 31-12-2011

€ €

Reserves en tondsen

ContinuIteitsreserve 5 15.855 104.571
Bestemmingsreserve projecten 6 0 73.221

15.855 177.792

Fonds activa doelstelling 7 19.051.097 14.619.067
Fondsenopnaam 8 527.180 517099

19.578.277 15.136.166

19.594.132 15.313.958

Langlopende schulden 9 0 10.000

Kortlopende schulden 10 117.755 69.591

19.711.887 15.393.549
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Stichting Fern I’, Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative
te Baarn

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

Begroting
2012 2012 2011

€ € €

Baten

Baten uit fondsenwerving:
Netto ontvangen donaties 11 5.076.068 5.600.000 5.680.908
Rentebaten en baten

uit beleggingen 12 19.029 18.000 5.425

Som der baten 5.095.097 5.618.000 5.686.333

Lasten

Besteed aan doelstelhng 13 775.781 867.925 549.047

Kosten beheer en
administratie 14 39.142 87.000 56.148

Som der lasten 814.923 954.925 605.195

Saldo overschotltekort 4.280.174 4.663.075 5.081.138

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Bestemrningsreserve projecten -73.221 0 73.221
Fonds activa doelstelling 4.432.030 4.600.000 5.308.384
Fondsenopnaam 10.081 0 -12.764
ContinuIteitsreserve -88.716 63.075 -287.703

4.280.174 4.663.075 5.081.138

Kosten eigen fondsenwerving 0 0 0

(in % van baten uit elgen fondsenwerving) 0% 0% 0%
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Stichting ‘Fern i, Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative
te Baarn

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ACTIVITEITEN

Do stichting is op 28 december 1995 opgericht en stelt zich ten doel, vrij van elk streven naar winst,
werkzaam te zijn ten bate van — of steun te verlenen aan, dan wel uitvoering te geven aan projecten van
algemoen maatschappelijk belang en bovendien van ideële en sociale strekking.

FUSIE

Op 29 augustus 2011 is Stichting FEMI gefuseerd met Stichting ZERO-KAP, statutair gevestigd te Bussum.
De financiële gegevens van ZERO-KAP zijn met ingang van 1 januari 2011 verantwoord in de jaarrekening van
Stichting FEMI. Hot totaal van het door Stichting ZERO-KAP ingebrachte bedrag is als volgt te specificeren:

€

Ingebrachte activa 858.009
lngebrachte passiva -1 94.941

663.068

De stichting ZERO-KAP is thans eon fonds op naam binnen de stichting FEMI, het bestuur van stichting
ZERO-KAP is getransformeerd in een commissie, die bevoegd is conform do oorspronkelijke doelstelling van
do stichting ZERO-KAP en do indertijd opgestelde procedures, verzoeken tot leningen te behandelen
on toe to wijzen.

Samenhangend met doze fusie heeft Stichting Zekerstelling Leningon ZERO-KAP op 29 augustus 2011 al haar
activa en passiva overgedragen aan Stichting FEMI. Stichting Zekerstelling Leningen ZERO-KAP had effecten in
behoer voor ZERO-KAP tot dekking van de leningen welke door ZERO-KAP in het verleden renteloos zijn
aangetrokken. Stichting FEMI heeft alle verplichtingen van Stichting Zekerstelling Leningen ZERO-KAP
overgenomen.

€

Ingebrachte activa 352.464
Ingebrachte passiva -45.000

307.464
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Stichting Fern i, Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative
te Baarn

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650
Fondsenwervende insteNingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenom en tegen nom male waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenornen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, warden in acht genomen indien zij voor het oprnaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel prirnaire financiële nstrumenten, zoals vorderingen en schulden, als
financiële derivaten verstaan. Voor de grondsiagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost.

Cm rekening van vreemde valuta’s
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de
koers van transactie. De uit de omrekening per balansdaturn voortvloeiende koersverschHlen worden
opgenomen in de staat van baten en lasten.

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreernde Va! utas worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum, behoudens voorzover het koersrisico is afgedekt. In die gevallen vindt waardering plaats op de
overeengekomen termijnkoersen.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financléle vaste activa:

- Deelneming:
De deelnerningen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd op de nettoverrnogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettoverrnogenswaarde wordt
berekend op basis van de grondsiagen van Stichting Fern I.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de stichting
geheel often dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting
heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening
gevormcl. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen
op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Deelnerningen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.

- Effecten:
De ter beurze genoteerde aandelen en obligaties warden, middels de individuele methode, gewaardeerd op de
beurswaarde per ba!ansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in
de winst-en-verliesrekening warden verantwoord. De niet ter beurze genoteerde effecten warden gewaardeerd
tegen de verkrijgingsprijs of lagere reële waarde.
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- Leningen ulg:
De leningen u/g worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen
indien daar sprake van is.

Voorraden:
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto
opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de voorradenkomt tot stand op basis van f Ito.

Vastgelegd vermogen:

- Fonds activa doelstelling:
Ten behoeve van de doelstelling zijn diverse leningen verstrekt en financiële belangen genomen. Omdat deze
financiële vaste activa niet direct opeisbaar ziin, wordt onder het vastgelegd vermogen een fonds aangehouden
ter grootte van de financiële vaste activa.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de baten ult fondsenwerving en de lasten van het jaar.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd.
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BALANS

1. Financiële vaste activa
Specifcatie:

31-12-2012 31-12-2011

€ €

Deelnemingen 0 28.432
Effecten (certificaten Hooge Raedt Groep Holding B.V.) 18.401.455 13.800.000
Effecten Zero-Kap 334.870 424.151
Leningen 314.772 366.484

19.051.097 14.619.067

Deelnem ingen

Specificatie:

31-12-2012 31-12-2011

€ €

T.P.C. Savings & Credit Society ltd. 0 28 .432

Dit betreft een belang in T.P.C. Savings & Credit Society ltd. (T.P.C. Saccos) te Moshi, Tanzania dat ultimo
2009 87% bedroeg. De deelneming is in 2012 afgewaardeerd naar nihil orndat FEMI afstand heeft genomen
van deze deelneming.

Effecten

Dit betreffen certificaten van aandelen in Hooge Raedt Groep B.V. te Baarn. Dit belang bedraagt 24,64% en
wordt aangehouden als belegging. De rechten belichaamd in deze certificaten betreffen alleen een winstrecht,
de zeggenschapsrechten liggen bij derden.

2012 2011

€ €

Stand per 1 januari 13.800.000 9.200.000

Certificaten van aandelen ontvangen middels donatie 4.601.455 4.600.000

Stand per 31 december 18.401.455 13.800.000
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Effecten Zero-Kap

Aandeen Partici- Totaal
paties

€ € €

Stand per 1 januari 421.315 2.836 424.151

Lossing -100.000 0 -100.000
Verkopen 0 0 0
Ongerealiseerd koersresultaat 10.719 0 10.719

Stand per 31 december 332.034 2.836 334.870

Een deel van de effecten zijn ter zekerheid gesteld van een bankgarantie.

Leningen u/g

Specificatie:

31-12-2012 31-12-2011

€ €

Lening TPC Saccos Ltd. 609 609
Studieleningen 0 4.854
Lening Young Mens W&fare Society 20.000 30.000
Lening Herberg het Veerhuis 39.320 41.570
Verleende kredieten Zero-Kap 254.843 289.451

314.772 366.484

De leningen zullen naar verwachting niet binnen een jaar worden afgeost en worden aangehouden voor
directe aanwending in het kader van de doelstelhng.
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2012 2011

€ €

Stand per 1 januari 366.484 385.663

Verstrekte leningen 121 .955 63.178
Aflossing -90.826 -73.284
KoersverschiHen 2.569 -9.073
Herrubricering naar kortlopende vorderingen -85.410 0

Stand per 31 december 314.772 366.484

Lening T.P.C. Saccos Ltd.

Dit betreft een aan een derde verstrekte lening ad € 2.000. Voor deze lening zijn geen afspraken gemaakt
over rente en aflossing. Ultimo 2009 is 50% van deze lening terugbetaald aan TPC Saccos Ltd. Wegens
onzekerheid over de inbaarheid van het restant van deze lening is een voorziening getroffen.

Studieleningen

Dit betreft een verstrekte studielening ad TZS 10.000.000. De rente-opbrengst komt toe aan T.P.C. Saccos Ltd.
Aflossing vindt plaats via TPC Saccos Ltd in 13 maandelikse termijnen. De rente bedraagt 6%.
De lening is in opdracht van FEMI door TPC Saccos Ltd in 2012 in tranches betaald aan Stichting
ED Kilimanjaro als donatie.

Len ing Young Mens Welfare Society

Dit betreft een ening voor de aankoop van and. Er is geen rente verschuldigd en de afossing vindt plaats
middes verrekening met toekomstige donaties met een maximum van € 10.000 per jaar.

Lening Herberg het Veerhuis

Er is tot en met 31 december 2014 geen rente verschuldigd. De aflossing bedraagt € 9.000 per jaar. As zekerheid
is de inboedel van Herberg het Veerhuis in onderpand gegeven.
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Verleende kredieten Zero-Kap

Specificatie:

31-12-2012 31-12-2011

€ €

846 Odarn India 0 2.501
850 Aprodes 2 Peru 0 6.000
853 Grya Kryasa Indonesië 0 10.000
854 Prottasha Bangladesh 8.200 8.200
855 Haven Hills Zuid-Afrika 0 10.000
856 ACEA-3 Burkina Faso 18.000 24.000
857 PREED 2 India 7.500 10.000
858 Palapa Plastic Recycle lndonesië 0 36.364
859 Word India 27.227 33.279
860 Dignidad Peru 50.535 36.482
861 Elok Basamo Indonesië 0 36.000
863 VAD Microfinance Uganda 38.834 46.602
864 Vinmathee India 20.000 20.000
865 Mtakuja Tanzania 19.000 19.000
867 Youth at Venture Filipijnen 11.250 0
868 Mitra Alarn Indonesië 30.705 0
869 UD Nur Salaam Indonesië 30.000 0

261.251 298.428

Ongerealiseerd valutaresultaat op leningen -6.408 -8.977

254.843 289.451

Van de verleende kredieten is een bedrag van € 55.565 als kortlopend te beschouwen.

2. Voorraden

31-12-2012 31-12-2011

€ €

Kunstvoorraad Pieter Kooistra 32.844 32.844
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3. Overicje vorderingen
31-12-2012 31-12-2011

€ €

Dividendbelasting 292 680
Nag te ontvangen aflossingen op

verleende kredieten Zero-Kap 35.964 7.045
Nog te ontvangen donaties 140.000 0
Overige vorderingen 11.922 7.392

188.178 15.117

De vorderingen betreffen vorderingen en vooruitbetaalde kosten in het kader van de doelstelling.

Nag te ontvangen aflossingen op verleende kredieten Zero-Kap

Specificatie:

31-12-2012 31-12-2011

€ €

846 Odam India 2.501 0
847 Yabuso Indonesië 41 .909 41 .909
848 WAYSSS-2 India 8.000 8.000
849 ASMAR Congo 33.750 33.750
850 Aprodes 2 Peru 6.000 0
857 PREED 2 India 0 2.500
858 Palapa Plastic Recycle Indonesië 40.909 4.545
861 Elok Basarno Indonesië 36.000 0

169.069 90.704
Ongerealiseerd valutaresultaat op leningen -8.537 0

160.532 90.704

Voorzieningen op verleende kredieten
847 Yabuso Indonesië 41.909 41.909
848 WAYSSS-2 India 8.000 8.000
849 ASMAR Congo 33.750 33.750
858 Palapa Plastic Recycle Indonesië 40.909 0

124.568 83.659

35.964 7.045
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4. Liguide middelen

31-12-2012 31-12-2011

€ €

ABN AMRO Bank 24.220 41 3.853Rabobank 375.600 243.290ANZ Panin Bank 4.773 35.541Bank ten Cate & Cie 5.175 3.837Bank ten Cate & Cie, deposito 30.000 30.000

439.768 726.521

De liquide middelen staan, behoudens het deposito, ter vrije beschikking aan Stichting FEMI.

5. ContinuIteitsreserve

2012 2011

€ €

Stand per 1 januari 104.571 385.022

Overdracht vermogen 0 7.252Bestem m ing overschot/tekort -88.716 -287.703

Stand per 31 december 15.855 104.571

De continuiteitsreserve is erop gericht om de verplichtingen die aangegaan zijn met projecten en mensen tekunnen voldoen indien staking van de activiteiten plaatsvindt.

6. Bestem m ingsreserve projecten

31-12-2012 31-12-2011

€ €

Nepal
0 50.000India
0 10.000Tanzania
0 13.221

0 73.221

Deze reserve beoogt continulteit in het toekennen van bedragen aan projecten. Er is nog geen sprake van eenverplichting, maar een deel van de reserves wordt hier al voor bestemd.
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Het verloop van de bestemmingsreserve projecten over het boekjaar is als volgi:

Nepal India Tanzania Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 50.000 10.000 13.221 73.221

Resultaatbestemming -50.000 -1 0.000 -1 3.221 -73.221

Stand per 31 december 0 0 0 0

7. Fonds activa doelstellinci

2012 2011

€ €

Stand per 1 januari 14.619.067 9.310.683

Resultaatbestemm ing 4.432.030 5.308.384

Stand per 31 december 19.051.097 14.619.067

8. Fondsen op naam

31-12-2012 31-12-2011

€ €

Music Dream 626 10.626
Stidyso projecten 33.629 38.629
Stichting Heppie te Veldhoven (voorheen Stichting KlCO) 30.000 80.000
Colenso Huys Beheer 24.833 40.333
Eemer Aa Beheer 21 5.021
Sapana Village 570 300
Sapana schoolfonds 8.295 8.295
Sapana medisch fonds 1.630 1.630
Sapana Tharu Dauw 1.281 1.281
ED Kilimanjaro 0 756
ZERO-KAP 426.295 330.228

527.180 517.099

In de bestemmingsfondsen zijn donaties begrepen die hetzij een specifieke bestemming hebben omdat de
donateur dit zo heeft bepaald, hetzij alleen gebruikt mogen worden na goedkeuring door de donateur. Het
bedrag aan onttrekkingen ad € 85.500 is begrepen in de post “besteed aan doelstelling” zoas vermeld in
toelichting 13.
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Stand Dotaties Onttrekking Stand
31-12-2011 31-12-2012

€ € € €

Music Dream 10.626 0 -10.000 626Stidyso projecten 38.629 0 -5.000 33.629Stichting Heppie te Veldhoven 80.000 0 -50.000 30.000Colenso Huys Beheer 40.333 0 -1 5.500 24.833Eemer Aa Beheer 5.021 0 -5.000 21Sapana Village 300 270 0 570Sapana schoolfonds 8.295 0 0 8.295Sapana medisch fonds 1.630 0 0 1.630SapanaTharu Dauw 1.281 0 0 1.281ED Kilimanjaro 756 0 -756 0ZERO-KAP 330.228 96.067 0 426.295

517.099 96.337 -86.256 527.180

Music Dream
Dit fonds op naam heeft als doe! het ondersteunen van projecten die zich richten op muziek om mensen te helpenzich in het even beter te kunnen weren en/of de toegang tot het beoefenen van muziek voor ook de minderbedeelde mensen mogelijk te maken, in binnen- en buitenland. Uit ditfonds is in 2012 met name Musicianswithout Borders ondersteund.

Stidyso prolecten
Dit fonds op naam is voortgekomen uit de opheffing van de stichting Stidyso. Deze stichting had als taak om meerlandefijke bekendheid te geven aan het begrip dysfatische ontwikkeling door zich te focussen op vroegtijdigeherkenning ervan, op het stellen van een diagnose en het bieden van aangepast oriderwijs. De stichting werkte ookals ondersteuning voor ouders van kinderen met een dysfatische ontwikkeling. Er wordt voor dit fonds gezocht naareen passende projecten die eenze!fde doelstelling nastreven. In 2013 worden verkennende gesprekken gevoerdmet organisaties.

Stichting Heppie te Veldhoven (voorheen Stichtinq KICO)
Ditfonds is beschikbaar gesteld om de doelste!Iing van FEMI te ondersteunen. In 2012 is ult dit fonds bijgedragenaan Stichting Heppie.

Colenso Huys Beheer
Ditfonds op naam heeft als doe! het ondersteunen van FEMI (sub)projecten. In 2012 is ult dit fonds bijgedragenaan een project in Tanzania.

Eemer Aa Beheer
Dit fonds op naam heeft als doe! het helpen van kinderen in een achterstandspositie. In 2012 is daartoe gekozentot het doen van een schenking aan Abrazos, dat kinderen met autisme (en hun families) in Peru heipt.

Sapana ViBaQe / Sapana Schoolfonds / Sapana medisch fonds / Sapana Tharu Dauw
Daze fondsen op naam zijn alien gelinkt aan het project van FEMI in Nepal. De uitgaven zijn besteed aan hatk!aarmaken van een tandartsruimte die ingericht werd door Open Eyes, een Duitse stichting die in dezeifderegio actief is.

ED Kilimaniaro
Dit fonds op naam betreft schenkingen die bedoeld zijn om de vrouwen in het FDK-project van FEMI teondersteunen in Tanzania. In 2012 is dit fonds aangewend voor de verbetering van de bevaHingsomstandighedenin Mtakuja.
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ZERO- KA P
Dit fonds op naam heeft als doel het beschikbaar stellen van kleine kredieten aan groeperingen van relatief
achtergestelde mensen in ontwikkelingslanden. Daarbij gaat de aandacht vooral naar projecten die het inkomenen de bestaanszekerheid van de ontvangers structureel zulien versterken.

9. LancIopende schulden

31-12-2012 31-12-2011

€ €

Renteloze leningen 0 10.000

De renteloze leningen betreffen diverse aan Zero-Kap verstrekte leningen ten behoeve van de verstrekte kredieten.De ultimo 2012 nog resterende leningen worden in 2013 afgelost en zijn derhalve onder de kortlopende
schulden opgenomen.

10. Kortlopende schulden

31-12-2012 31-12-2011

€ €

Crediteuren 14.417 6.710
Te betalen schenkingsrechten 0 5.500
UNO-certificaten 10.000 14.000
Omzetbelasting 3.800 3.800
Aflossingsverplichtingen Zero-Kap 15.000 15.000
Toegezegde donaties 52.000 0
Overigen 22.538 24.581

117.755 69.591

U NO-ce rtif icaten
Door stichting UNO zijn in het verleden certificaten uitgegeven ter financiering van de activiteiten. Aan de
verschillende certificaten kunnen de certificaathouders rechten ontlenen zoals bijvoorbeeld gratis koffie of een
gratis verblijf in Herberg het Veerhuis te Varik. Naar verwachting zal de inleg op deze certificaten nooit
terugbetaald worden.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

FEMI zal in 2013 voor een bedrag van circa € 4,6 miljoen als periodieke gift in Hooge Raedt Groep
Holding B.V. (schenker) verkrijgen, naar keuze van de schenker in de vorm van contanten of in natura
(in de vorm van certificaten).

Door de stichting is een garantie afgegeven aan de Rabobank ter grootte van € 5.000.

Bij Wilde Ganzen is een fonds op naam opgericht ter waarde van € 75.000 die Stichting FEMI de komende
jaren zal besteden in overeenstemming met de doelstelling.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Analyse begroting - resultaat

De in 2012 ontvangen donaties zijn conform verwachting. De bestedingen zijn lager dan begroot door
uitstel van geplande uitgaven.

Baten

11. Netto ontvangen donaties

2012 2011

€ €

Ontvangen donatie middels aandelen 4.601.455 4.600.000
Overige ontvangen donaties 474.613 1.080.908

5.076.068 5.680.908

De ontvangen donatie middels aandelen betreft een jaarlijkse donatie van certificaten op aandelen Hooge
Raedt Groep B.V. ter waarde van € 4.600.000 over de periode 2009 tot en met 2014.

12. Rentebaten en baten uit belegginQen

2012 2011

€ €

Dividend 3.727 6.789
Rente 10.597 6.529
Gerealiseerde koersresultaten 0 2.797
Ongerealiseerde koersresultaten 10.719 -92
Valutakoersverschillen -6.014 -10.598

19.029 5.425
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Lasten

13. Besteed aan doelstellinp

2012 2011

€ €

India
70.817 66.835Kenia
45.000 37.500Nepal
26.224 31.298Peru
96.839 79.748Tanzania

277.451 213.986Buitenland overig 114.780 39.458Nederland
144.670 80.222

775.781 549.047

De bestedingen in het kader van de doelstelling bedragen in het boekjaar 163% (2011: 51%) van het ontvangenbedrag uit hoofde van fondsenwerving. Hierbij is de donatie middels aandelen buiten beschouwing gelaten.

Personeelskosten proiect Tanzania

2012 2011

€ €

Salarissen 54.348 54.348Sociale lasten
7.055 6.947Overige personeelskosten 20.000 20.000Reis- en verblijtkosten 4.700 4.700Overige kosten 1.546 1.312

87.649 87.307

Deze kosten zijn inbegrepen in de bestedingen aan doelstelling Tanzania.

14. Toerekening van de kosten

Doelstelling Beheer en Totaal Begroot
administratie 2012 2012 2011

Advieskosten 0 6.351 6.351 20.000 13.684Kosten website 0 169 169 0 10.264Management fee 25.489 25.490 50.979 51.000 26.880Subsidies en bijdragen 662.643 0 662.643 780.275 453.676Personeelskosten 87.649 0 87.649 87.650 87.307Kantoor- en algemene kosten 0 7.132 7.132 15.000 11.128Afschrijving en rente 0 0 0 1.000 2.256

775.781 39.142 814.923 954.925 605.195

Voor het toerekenen van de kosten wordt allereerst gekeken of de kosten direct of indirect toerekenbaar zijnaan de diverse projecten. De bestedingen aan de doelstelling bedragen 95,2% van de totale bestedingen.
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OVERIGE TOELICHTINGEN

Bezoldiging directeur
De extern ngehuurde directie heeft in 2012 een vergoeding ontvangen ad € 50.979 (2011: 26.880).

Gemidcleld aantal werknemers
De stichting heeft éen werknemer in dienst (voorgaand boekjaar: 1) ten behoeve van een project in Tanzania.

BezoIdicing van bestuurders
De bezoldiging van bestuurders van de stichting bedraagt in 2012 evenals in 2011 nihil.

ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING

Baarn, 10 juli 2013

De voorzitter Penningmeester

R.D. Bakhuizen D. de Vries

Secretaris Bestuurslid

A. Verloop A. Bakhuizen-Ywema

Bestuurslid Bestuurslid

H. Mentink C. Wijnia

Bestuurslid

A.. Landaal-Bakhuizen
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OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verkiaring.

RESULTAATBESTEMMING

Voorstel resultaatbestem m ing 2012
De directie steit aan het bestuur voor het resultaat over het boekjaar 2012 ten bedrage van € 4.177.174 ais volgtte bestemmen:

Bestemm ingsreserve projecten -73.221
Fonds activa doelstelling 4.432.030
Fondsen op naam 10.081
Onttrekking aan contin uieitsreserve -88.716

4.280.174

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Resultaatbestemming 2011
De jaarrekening 2011 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 27 juni 2012. Het bestuur heeft debestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

In verband met een toegezegde nalatenschap heeft de stichting per 15 maart 2013 een lening ter grootte van€ 9.650.000 ontvangen. Deze lening zal worden afgelost op het moment dat de nalatenschap daadwerkelijkaan FEMI toekomt.

Tevens heeft de stichting in 2013 een deelneming verworven. In deze deelneming vinden commerciëleactiviteiten met een ideële doelstelling plaats.
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Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant
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Deloitte Accountants B.V.
Orlyplein 10
1043 DP Amsterdam
Postbus 58110
1040 HC Amsterdam
Nederlarid

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9735
www.deloitte.nl

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Femi

Verkiaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Femi te Baarn
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en een staat van
baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, aismede voor het opstellen van het
bestuursverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende van toepassing zijnde
grondsiagen voor de financiële versiaggeving zijnde de Richtlijn voor Jaarverslaggeving 650
‘Fondswervende Instellingen’. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten..

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel
belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
athankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig
van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die re’evant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te Member ofRotterdarn onder nummer 24362853.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited



Deloitte.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de inteme beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiele versiaggeving en
van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, aismede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van
het vermogen van Stichting Femi per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in
overeenstemming met van toepassing zijnde grondsiagen voor de financiële versiaggeving zijnde
de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 ‘Fondswervernde Instellingen’.

Amsterdam, 10 juli 2013
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was getekend: drs. R. Hoos RA


