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Voorwoord 

In 2016 hebben we weer veel mensen kunnen bereiken door de activiteiten die onze partners met onze steun 
konden verrichten. Daarnaast hebben twee fusies (het overgaan van Stichting The Good Shepherd en Stichting 

FTK naar Femi) behoorlijk wat impact gehad op onze dagelijkse werkzaamheden. Door deze fusies hebben we 
er een focusland bijgekregen: Oeganda, met een zeer gedegen en krachtige lokale organisatie: Link to Progress 
(LTP).  

Het opgaan van FTK Nederland in Femi en de komst van een nieuw l and waar de banden met het lokale team 
van LTP sterk zijn, maakte dat een nieuwe structuur nodig was om de projecten in Oostelijk Afrika  beter te 
kunnen begeleiden en monitoren vanuit Femi . Het bestuur van FTK Nederland is daarmee op gegaan in The 

Femi East Africa Council (The FEAC) en is uitgebreid met Jacques Roossen (oprichter van The Good Shepherd) 
en de nieuwe landenmanager voor Oeganda Theo Sinke. Samen hebben zij vanuit het bestuur van Femi het 
mandaat om de projecten uitgevoerd door FTK Tanzania en LTP Oeganda actief te volgen en (financieel) te 
beheren. 

 
Wat met name voor de financiële situatie van FEMI een grote (positieve) impact heeft gehad, is het feit dat 
FEMI in 2016 een forse nalatenschap heeft ontvangen. Met deze nalatenschap zijn, conform a fspraak, de 

langlopende schulden afgelost. 
 
De Femi-organisatie is inmiddels gegroeid naar bijna 30 vrijwilligers. Hoog tijd om de organisatie eens tegen het 
l icht te houden. Dit hebben we gedaan op 27 oktober met alle vrijwilligers en de mensen van het bedrijf Hooge 

Raedt Groep. Alle input die die dag is verzameld maakt dat we vandaag de dag druk bezig zijn om een aantal 
processen te verbeteren en strategische li jnen steviger uit te zetten zodat de synergie tussen de verschillende 
onderdelen van Femi verbeterd wordt. In de loop van 2017 zal een en ander geïmplementeerd worden. 
 

Eind 2015 hebben we bepaald dat we willen onderzoeken wat we konden betekenen in de crisis rondom 
vluchtelingen. Binnen de vermogensfondsen in Nederland heeft Femi met een aantal anderen het initiatief 
genomen om onze krachten te bundelen. Dit heeft ertoe geleid dat we in twee werkgroepen de coördinatie op 

ons hebben genomen: de werkgroep Trauma & gezondheidszorg vluchtelingen Nederland en de werkgroep 
Internationaal. De eerste werkgroep heeft geresulteerd in een samengesteld voorstel van meerdere projecten 
die er voor moeten zorgen dat traumaverwerking en gezondheidszorg voor vluchtelingen in Nederland 
verbeterd wordt. Doordat we dit samen met andere vermogensfondsen doen was het mogelijk, behalve 

gelden, ook kennis en kunde met elkaar te verbinden. In 2017 zullen deze projecten gestart worden. 

Femi kan haar activiteiten uitvoeren dankzij de fantastische inzet, ti jd en creativiteit van vele vrijwilligers en 

enkele betaalde krachten (met name voor het team in Tanzania). Ons vaste team van vrijwilligers is in 2016 
uitgebreid met de komst van de nieuwe landenmanager voor Oeganda. In 2017 zal Douwe de Vries afscheid 
van ons gaan nemen en zijn bestuursfuncties in FEMI en The FEAC gecombineerd met landenmanager Tanzania 
neerleggen en overdragen. Beide functies worden in 2017 opgevuld.  

Ook ons team bij het Bureau van Femi is uitgebreid. Naast de uren die Gert Jan Loedeman besteedt aan alle 
nodige begeleiding en ondersteuning, mochten we daar uren van Danielle Colthoff aan toevoegen. Danielle 

fungeert met veel verve als coördinator van onze vrijwilligers, verzorgt de communicatie en organiseert alle 
activiteiten die we met elkaar ondernemen. 

En uiteraard wil ik, zoals altijd, mijn dank uitspreken naar Ruud en Annelies Bakhuizen. Als oprichters van Femi 

maken zij ieder jaar weer mogelijk dat we duizenden mensen kunnen helpen op hun weg naar zelfstandigheid . 

Met vriendelijke groet, 

 

Liesbeth Nagelkerke 

Directeur FEMI 

  



4 
 

Bestuursverslag 2016 

 

Bestuursleden 

Het bestuur van de stichting bestond in 2016 uit: 

 Ruud Bakhuizen    - voorzitter 

 Douwe de Vries    - vicevoorzitter en penningmeester 

 Mardjan Seighali   - bestuurslid 

 Paul Beenders   - bestuurslid 

 Annelies Bakhuizen-Ywema - bestuurslid  

 Astrid Landaal-Bakhuizen  - bestuurslid 

 Wendy Walrabenstein  - bestuurslid 

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden uit betrokkenheid en ontvangen geen bezoldiging. Ook alle 
vrijwilligers doen hun werk onbezoldigd. 

 
Verschillende bestuursleden vervullen meerdere nevenfuncties. De belangrijkste noemen we hier. 
Ruud Bakhuizen: Bestuurslid Gedeeld Geven, bestuurslid Sovec. 

Douwe de Vries: Onafhankelijk voorzitter van de Bezwarencommissie van het ROC Flevoland, voorzitter Mama 
International. 
Mardjan Seighali: Voorzitter van RvT stichting de Schoor, Bestuurslid Rinny HUIZINGA STICHTING, Voorzitter 
Commissie Asiel bij landelijke vluchtelingenwerk Nederland. 

Paul Beenders: Adviseur bij stichting Derde Wereld Hulp en bestuurslid stichting Marcus. 
 
Landenmanagers 

Onze landenmanagers onderhouden het actieve contact met onze lokale partners  uit de verschillende landen. 
Daarmee overbruggen zij cultuurverschillen, monitoren zij de projecten en leggen waar mogelijk verbindingen 
die onze partners versterken.   

 Leo Verzijl , projectbegeleiding India 

 Winneke Kornet, projectbegeleiding Peru en coördinatie werkgroep Trauma & Gezondheidszorg 

Vluchtelingen 
 Harrie Oostrom, projectbegeleiding Kenia  

 Douwe de Vries, projectbegeleiding Tanzania  

 Marie Jose Schouten, projectbegeleiding Nepal  

 Theo Sinke, projectbegeleiding Oeganda 

Met een groot nieuw project in Nepal, de opzet van een integraal project op Rusinga Island in Kenia en het 

integreren van een nieuw land (Oeganda) hebben onze landenmanagers het nog drukker gehad  dan anders.  
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The FEAC 

Met het fuseren van FTK Nederland in Femi, en de komst van een nieuw land waar een hecht contact bestaat 
met het lokale team, was er behoefte om de begeleiding van de landenmanager te versterken met een raad die 

haar jarenlange kennis en kunde kan inzetten voor deze twee projecten. De raad bestaat uit: 

- Ruud Bakhuizen 

- Evert de Blok 
- Douwe de Vries 
- Rene aan de Stegge 
- Jacques Roosen 

- Liesbeth Nagelkerke 

Deze Raad komt circa vier keer per jaar bijeen en begeleidt en adviseert de landenmanager actief ten aanzien 

van de projecten in Tanzania en Oeganda. De bestuurlijke invloed van Femi op deze twee organisatie is groot 
doordat we een veto hebben in hun lokale besturen en de voorzittersrol vervullen in de lokale besturen. 

ZeroKap 

Binnen ZeroKap wordt hard gewerkt en veel  bereikt met en door de inzet van vrijwilligers: 

 Ruud Bakhuizen 

 Eric van de Ven 

 Charles Ruys 

 May May Meijer 

 Rens de Groot 

 Maartje Hermans 

 Pieter van Sonsbeek 

 Willibrord Smit 
 Jan de Meij  

 Henk de Graaf 

Het bureau van Femi doet de eerste selectie van aanvragen. Vervolgens wordt een adviseur aangewezen die de 
aanvraag verder in behandeling neemt en voorbereid op de volgende Zerokap vergadering. Ook begeleidt de 
adviseur na goedkeuring de leningnemer en verzorgt de monitoring. Circa 4 keer per jaar komt de ZeroKap 

commissie samen. 

Doelstelling, Missie en visie 

FEMI heeft een uitgebreide doelstell ing 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. Initiërend en verbindend op elk gebied van welzijn en welvaart met ieders eigen 
verantwoordelijkheid en eigenheid.’ 

Risicobeleid 

Het werk dat wij met onze lokale partners verzetten geeft, door de aard van de landen waar we werken, een 

verhoogd risico op corruptie. Uiteraard hebben wij in ons beleid dat we corruptie uitsluiten. Dit doen we door: 

- Dat we eens in het jaar de projecten bezoeken en de situatie ter plekke bezien, bespreken en 

beoordelen;  
- Een accountantsverklaring bij de jaarrekening van de lokale partner te vragen; 
- Tussentijdse (financiële) rapportages en foto’s ontvangen; 
- En dat we een lange termijn relatie opbouwen en onze partners daardoor veelal jaren kennen. 
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Toekomstplannen 

Door wijzigingen binnen het bedrijf Hooge Raedt Groep, zullen er in 2017 en 2018 minder giften beschikbaar 

zijn. Hierop is ons budget inmiddels aangepast. Daarnaast heeft het bestuur van Femi zich u itgesproken over 

het gelijktrekken van de budgetten per land waar we actief zijn en dat we niet willen uitbreiden in het aantal 

landen. Ook willen we verder op zoek gaan naar het snijvlak tussen geef- en leengeld. Met de komst van 

landenteams (met een landenmanager en een zerokap adviseur per land) verwachten we hier nog meer 

resultaat te behalen. 

Belangrijkste activiteiten in 2016 

India 
 
In 2016 hebben we in India samengewerkt met drie partners : Assist, Friends Indeed en YMWS. 

 
Assist 
De integrale ontwikkeling van het dorp Kukkulavaripalem (impact op 149 families, 492 personen) kwam in een 
afrondende fase. De resultaten zijn een voorbeeld wat integrale ontwikkeling vermag, zowel sociaal -educatief, 

infrastructureel als economisch.  Een terugkerend en openstaand issue is nog de verkrijging van de toegezegde 
subsidie  vanuit de overheid voor de bouw van een aantal huizen. De support voor dit dorp kan in 2017 verder 
afgebouwd worden. 

 
In de regio Markapur (impact op 2.652 families) loopt structureel een awareness programma in 15 dorpen. De 
bevolking wordt bewust gemaakt door middel van performances door de culturele groep, door 1 op 1 
gesprekken door social workers en door massa-bijeenkomsten.  Opmerking: de culturele groep treedt 10 keer 

per week op. 
 
Ook is in 2016 een voortvarend begin gemaakt met de integrale ontwikkeling van twee dorpen, te weten 
Gurralamadugu (impact: 150 families)en Manginapudi (impact: 130 families). 

 
Femi heeft ook, in samenwerking met andere supporters, vocational training in Piduguralla gesteund. Dit is met 
name gericht op bestrijding van kinderarbeid in de kalkindustrie. Dit programma was zeer succesvol. In dit 

gebied liep daarnaast veel microfinanciering mogelijk gemaakt door de support van ZeroKap. 
 
Friends Indeed 
Femi heeft samen met andere supporters met een eenmalig bedrag het nieuwe project van Friends Indeed 

gesteund. Het gaat daarbij om water en sanitatie in 15 afgelegen vissersdorpen.  Ook de lokale overheid was 
hierbij betrokken. Uit eigen waarneming is gebleken dat er inderdaad vooruitgang is geboekt. Anderzijds wordt 
Friends Indeed ondermijnd door de doorlopende juridische problemen met hun ex -partner. Op dit moment is 
niet duidelijk hoe de toekomst van Friends Indeed wordt ingevuld. 

 
YMWS 
Femi heeft een bijdrage geleverd aan de succesvolle missie van MCC (Medical Checks for Children) en de Dental 

Camps. De teachers worden door MCC nadrukkelijk betrokken en krijgen een steeds grotere rol. Daarmee 
worden deze activiteiten ook duurzaam voor de toekomst. Deze medische check voor kinderen heeft direct 
impact op meer dan 1.000 kinderen. De laatste missie zal plaatsvinden in 2018. 
 

Verder heeft Femi (eenmalig) een nieuw project gesteund in de Sunderbans. Het idee van Shourabh was om 
daar integrale ontwikkeling op te gaan zetten. Het is gebleken dat YMWS niet goed genoeg in staat is  om dit 
moeili jk bereikbare gebied duurzaam te ontwikkelen.  

 
Ook heeft Femi in 2016 een bijdrage geleverd aan het Asian Youth Festival 2017 dat onlangs heeft plaats 
gevonden. Een paar honderd kinderen uit India en 5 andere Aziatische landen ha dden daar de tijd van hun 
leven. Ze nemen deze ervaring mee in hun toekomst in hun eigen verschillende samenlevingen van India en 

Azië. 
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Kenia 

Imani Rehabilitation Agency 2016 
Gedurende het jaar 2016 zijn er 69 nieuwe kinderen bij Imani binnengekomen.  Maar dankzij 36 adopties en 34 
rehabilitaties en helaas 2 sterfgevallen is het aantal kinderen in de 7 centra gedaald naar 3 04 kinderen op 31 
december 2016 (van 344 in 2015, naar 307 in 2016 naar 304 per 1 januari 2017). 

252 kinderen zijn naar school gegaan waar zij boven gemiddeld hebben gepresteerd.  

In 2016 zijn twee nieuwe familie units in Imani B gebouwd, is in het babyhuis de toilettengroep uitgebreid en 

verbeterd, is in Imani Ngong het overstromen van de compound opgelost met de aanleg van rioleringen en 
bestrating, zijn twee slaapzalen in Imani B betegeld, zijn in Imani Ngong het kippenhok en de brandhout opslag 
vernieuwd en is er een nieuwe Pick up aangeschaft voor Imani Ma lindi. 

Activiteiten in en met de gemeenschap: In het Imani Mtoto centrum in Kibera worden ouders getraind in goed 
ouderschap. In Nairobi, is Imani initiator en deelnemer in het schoonmaken van de wijken rondom Imani A en 
B. Met het project: the Food basket is Imani actief in de preventie van het achterlaten van baby’s. Arme 
moeders worden ondersteund.  

Problemen in 2016: In Malindi is Imani afgesloten van het waterleidingnet i.v.m. een openstaande rekening 
waar Imani niet mee akkoord is. Imani is afhankelijk van zijn eigen waterput. Maar het water uit de eigen put 

heeft een te hoog fluoride gehalte.  

In de boerderijen van Imani wordt verlies gemaakt op het houden van de kippen.  

Victoria Friendly Montessori 
In 2016 is een Base Line Survey onderzoek gedaan onder de bevolking van Rusinga Island.  
In 2016 zijn op Rusinga Island, op de schoolcompound van Victoria Friendly Montessori, de eerste 7 klaslokalen 

afgebouwd door een bevriende stichting.  
 
Victoria Friendly Montessori vangt per 1 januari 2017 inmiddels 207 ouderloze kinderen op. Zij krijgen 

onderwijs en middels het voedselprogramma twee maaltijden per dag.  

In 2016 is een aanvang genomen met een gezondheidsprogramma voor en met de gemeenschap. Hierbij zijn 6 
dorpen betrokken met 108 huishoudens. 

Twee sociaal werkers zijn doende met sociaal werk in de gemeenschap. Verontrustend is het hoge aantal 
gevallen van kindermisbruik in de dorpen.  

De gemeenschap kan schoon drinkwater bij de school kopen voor 5 Keniaanse Shill ings per 20 liter water. De 
gemeenschap en de kinderen krijgen onderricht in goede sanitaire voorzieningen en hygiëne. 

 

Nepal 

Karuna Nepal 
Na de aardbeving, welke Nepal zwaar trof in 2015, heeft Karuna Nepal veel noodhulp verleend. Daarna zijn zij 

ook een 3 jarig programma gestart ten behoeve van de wederopbouw van 5 dorpen via een integrale aanpak. 
FEMI ondersteunt in twee van deze dorpen (Ramche en Bridhim) de inkomensgenererende activiteiten voor 3 
jaar. Eind 2015 is Karuna hiermee langzaam begonnen maar in 2016 zijn grote stappen gezet. In bei de dorpen 
zijn diverse gezinnen gestart met het houden van geiten, varkens, telen van groentes, het opzetten van een 

homestay, van een winkeltje, e.d. Via een lening van een selfhelp group, welke door Karuna is opgezet en 
begeleid wordt,  is men begonnen. Na een half jaar of een langere termijn moet de lening dan terug betaald 
worden. De resultaten tot op heden zijn zeer goed. Men probeert ook te sparen via deze groepen en kennis te 

delen. In 2017 zullen de groepen verder versterkt worden en zal ook blijken of het terugbetalingsschema 
gevolgd wordt.  
In 2016 heeft Karuna het drie jarige holistische project voortgezet met de Musahar bevolking in Bhaluwa. In dit 
jaar zijn veel doelen zoals vastgesteld aan het begin van het project eind 2014 grotendeels behaald . Zo is de 

schooldeelname van de jongeren toegenomen, heeft iedereen een basis health insurance, is iedereen nu lid 
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van een selfhelp group (savings- en credit scheme), is de kinderclub versterkt, en heeft een hoog percentage 

van de bevolking inmiddels een identiteitskaart waarmee ze aanspraak kunnen maken op bepaalde rechten. 
Ook is de lokale partner DDS, welke na afloop van dit project de activiteiten gaat overnemen, versterkt. Echter, 
om een goede overdracht naar hen te garanderen, is in 2016 besloten om het project tot eind 2017 te 

verlengen waar het oorspronkelijk half 2017 afl iep. Het jaar 2017 zal dan ook merendeel gebruikt worden voor 
capaciteitsopbouw van DDS maar zal ook nog geprobeerd worden om nog beter te scoren op de in dicatoren.  

SVSI 

Halverwege 2016 is SVSI een groot project gestart met de naam Siddhi Rural Development Project.  Dit project 
is opgestart naar voorbeeld van het project ‘Leren van de Besten” in Peru welke uitgevoerd wordt door 
Pachamama Raymi. Begin 2016  zijn zowel afgevaardigden van SVSI als van Karuna naar Peru geweest om dit 

project te bezoeken en kennis op te doen. Daarna is een projectvoorstel geschreven hoe eenzelfde soort 
project in Siddhi kan worden opgezet onder begeleiding van Pachamama Raymi. De basis van dit concept is  dat 
via peer learning en de deelname aan wedstrijden de bevolking gestimuleerd wordt de eigen omstandigheden 
op het gebied van gezondheid, huisvesting maar zeker ook inkomen te verbeteren.  

Het project is goedgekeurd en gestart eind 2016 met een grote ina uguratie ceremonie waar maar l iefst 2000 
mensen uit Siddhi bij aanwezig waren, een hele grote happening. Een Peruaanse expert boer is naar Nepal 
gezonden voor de praktische aansturing en Sujan/Dhurba van SVSI zorgen voor het overige management.  De 
deelname en enthousiasme van de bevolking is zeer positief en 2017 zal een belangrijk jaar worden voor dit 

project. 
 
 

Nederland 
 
Vluchtelingen 
Onder druk van de ingrijpende vluchtelingenproblematiek hebben een aantal fondsen in het najaar van 2015 

onderlinge samenwerking gezocht om te onderzoeken hoe zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en hulp 
kunnen bieden in deze situatie. Vanuit die samenwerking zijn zes werkgroepen ontstaan rond de thema’s 
beeldvorming, trauma en gezondheid, activering en werkbegelei ding, educatie en internationale projecten. 

Ook is er een website voor kleine projecten opgezet. 
Femi heeft het voorzitterschap op zich genomen van de werkgroep  Trauma en Gezondheid , die daarnaast  
bestaat uit stichting R.C. Maagdenhuis en Projecten in Nederland (PIN). In nauw overleg met ongeveer 25  
veldorganisaties is een stimuleringsprogramma opgesteld om lacunes in de preventieve laagdrempelige 

psychosociale hulpverlening op te vullen. De oproep om een projectvoorstel in te dienen volgens de criteria 
van het stimuleringsprogramma is geplaatst bij een honderdtal  bekende, relevante maatschappelijke 
organisaties, van groot tot klein. De werkgroep ontving 38 schets -aanvragen. De programmacommissie, 
bestaande uit de drie genoemde fondsen heeft een eerste selectie gedaan en een short l ist van 14 kandidaten 

samengesteld. Deze selectie is voorgelegd aan een adviescommissie van drie externe deskundigen. Zij 
beoordeelden 7 projecten als steunwaardig. Half oktober hebben 7 projecten te horen gekregen, dat zij de 
aanvraag mogen uitwerken. Op 15 december heeft de werkgroep de 7 projecten goedgekeurd en na 

goedkeuring van de drie betrokken besturen zullen de projecten op 1 april  2017 van start gaan. Zij worden 
uitgevoerd door: Jongerenhuis Eindhoven, Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen, GGZ-NHN/Parlan 
Jeugdhulp, Dokters van de Wereld, Kindertelefoon, ASKV/ARQ, Nederlandse Rode Kruis/Dokters van de 
Wereld. 

 
Heppie 
Vakanties en Weekenden 
In 2016 zijn er 34 vakantiekampen en 52 opvang weekenden gerealiseerd. Het aanta l gerealiseerde 

kindplaatsen is 1716.  
Dit aantal l igt iets lager dan de doelstell ing. Dit heeft niets te maken met het aantal aanmeldingen van 
kinderen. Voor deze activiteiten lukt het echter niet om een goed en groot genoeg vrijwilligersteam te 

realiseren. Voor de zomervakanties stromen de aanmeldingen van kinderen letterli jk binnen.  
 
Terugkijkend op 2016 hebben we een mooi jaar gehad waarin specifiek naar voren kwam dat ouders/ 
verzorgers, kinderen en vrijwilligers zeer tevreden zijn over de kwaliteit. Deze bleef onverminderd hoog. 

Ouders/hulpverleners zijn met name onder de indruk van hoe snel de vrijwilligers een band opbouwen met de 
kinderen.  
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Daarnaast kwam naar voren dat de informatievoorziening voor ouders enorm vereenvoudigd en verbeterd is in 
2016. Mails zijn allemaal herschreven en meer op de doelgroep toegespitst en er zijn deze zomer hele mooie 
heldere fi lmpjes gemaakt van de vakantiekampen.  

 
Fusie met het Vergeten Kind 
De fusie met Het Vergeten Kind heeft vorm gekregen. Eind 2016 is het nieuwe kantoor gerealiseerd en vanaf 
januari 2017 zijn beide teams samengevoegd in het nieuwe pand in Utrecht.  

 
Fondsenwerving en Communicatie, de belangrijkste punten op dit moment:  
Heppie heeft in 2016 veel aandacht besteed aan de bekendmaking van de fusie. Alle vrijwilligers, stakeholder 

en ouders/verzorgers zijn zorgvuldig geïnformeerd.  
 
Hotel Heppie 
Hotel Heppie is alle weekenden en alle kindervakantieweken bezet door de Heppie-groepen.  

 
Daarnaast zijn de vergaderruimtes veelvuldig geboekt door externe partijen. Het blijft een uitdaging om de 
‘sti l le maanden’ van oktober tot en met maart, gedurende de midweken te vullen.  
Hotel Heppie is naast de vakantiekampen en weekendopvang ook gebruikt als locatie voor ‘dagactiviteiten’; 

een initiatief in samenwerking met de gemeente Geldrop-Mierlo. 
 
 

Peru 
Algemeen 
Femi heeft in 2016 samengewerkt met drie partners, te weten:  Pachamama Raymi, Abrazos, een centrum voor 
autisme en een nieuwe partner, Por Eso!  

 
Pachamama Raymi   
Het derde project Leren van de Besten wordt geïmplementeerd in het district Pitumarca in het departement 
Cusco. In de 11 dorpen die met het project meedoen wonen 557 families. Van deze families heeft 67% 

meegedaan met de eerste wedstrijd en uitgaande van 4 personen per familie, werden ongeveer 1500 
dorpelingen bereikt.  
 

In januari 2016 is de eerste wedstrijd gestart, die zich richtte op de verbetering van huisvesting, irrigatie, de 
teelt van grasland, bosbouw en economische activiteiten, te weten; caviafokkerijen, forelkwerijen, alpaca's, 
kunstnijverheid en de productie van groenten en bloemen.  
Een wedstrijd duurt een half jaar (2 per jaar). Door middel van studiebezoeken aan regio’s die reeds 

veranderingen hebben doorgevoerd, werden de deelnemers  uit Pitumarca gemotiveerd  verbeteringen door te 
voeren in hun eigen leefomgeving, volgens “het leren van de besten” principe.  
 

Hoogteverschillen en weersomstandigheden hebben in dit derde project invloed gehad op de eindresultaten 
van de wedstrijden.   
De uitdaging voor de gemeenschappen op grote hoogte is groot omdat: er geen elektriciteit is, de aanvoer van 
bouwmaterialen voor verbetering van hun huis moeili jk is en het aanleggen van een moestuin vanwege het 

klimaat  veel geduld vraagt.  
Op het gebied van economische ontwikkeling is in de hooggelegen dorpen gewerkt aan verbetering van de 
kuddes (alpaca’s, lama’s) en de aanleg van forelvijvers. Lager en dichter bij de stad heeft  men vooral gewerkt 
aan de bouw van cavia-stallen.  

 
In januari zijn 5 organisaties uit 3 landen (Karuna Nepal, SVSI Nepal, Karuna NL, Pachamama Raymi Peru en 
Femi) in Cusco bij elkaar gekomen en hebben 4 dagen  kennis uitgewisseld over hun ervaringen met integrale 

projecten door middel van presentaties, projectbezoek en dialoog. Met als resultaat dat Pachamama Raymi 
een onderdeel in haar  wedstrijdprogramma heeft opgenomen ten behoeve van  kwets bare groepen, ouderen 
en gehandicapten (input Karuna Nepal).  Daarnaast is in Nepal, in samenwerking met SVSI, een integraal 
project gestart volgens het Pachamama Raymi concept.  
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Het bezoek heeft geleid tot aanpassingen in de concepten van beide organisatie wat een directe impact heeft 

op de vele mensen die zij bereiken met hun activiteiten. Dit maakte het samenbrengen van partijen tot een 
succes. 
 

Por Eso! 
In 2016 is Femi gestart met de  financiële ondersteuning van de stichting  Por Eso!, opgericht in 2007. Por Eso! 
werkt in 11 geïsoleerde dorpen boven de 3700 meter in het Andes gebergte van het departement Cusco.  
De bewoners uit deze dorpen leven in extreme armoede en met haar programma bestrijdt Por Eso!  ziekte en 

ondervoeding door blijvend gezond en gevarieerd voedsel op het menu te realiseren.  Moeders en kinderen  
krijgen tuinbouwlessen (opgenomen in lesprogramma) en verbouwen zelf granen en groenten.  Zo worden de 
families zelfvoorzienend t.a.v. voedselvoorziening en kunnen overschotten verkocht worden (economische 

verbetering). Daarnaast voorziet het programma in het  verbeteren van de woningen, zodat die aan de 
minimale eisen van hygiëne  en voorzieningen voldoen. 
Femi  heeft één van de elf dorpen, het dorp Pachamachay, geadopteerd. Van de 85 families nemen 61 families 
aan één of meerdere aspecten van het programma deel. Dagelijks koken moeders met de oogst uit eigen tuin 

een maaltijd voor 67 lagere school kinderen en 30 kleuters. Er zijn 2 tuinkassen gebouwd en in samenwerking 
met de gemeente staat er nu een eetzaal, zodat de kinderen niet meer staand buiten hoeven te eten.  
 
30 families hebben eind 2016 hun huis volgens de criteria van Vivienda Saludable opgeknapt. Zij koken niet 

meer in de rook, slapen niet meer in de keuken, hebben een opgeruimd  huis waar ze trots op zijn. De overige 
families zijn in proces en halen dit doel in 2017.  
Op de kleuter- en lagere school zijn waterfi lters geplaatst en de bedoeling is om in 2017 ook fi lters in de 

woningen te plaatsen omdat in een vervolgcheck bleek dat er geen afnamen van parasieten bij de kinderen 
was. Wel is, door een beter voedingspatroon, de bloedarmoede onder de kinderen sterk afgenomen.  
 
Abrazos 

Abrazos is een centrum voor autisme dat zich inzet voor een betere kwaliteit van leven van Peruaanse kinderen 
met een autismespectrum stoornis. Daarbij worden ouders, broers, zussen en leerkrachten betrokken bij de 
begeleiding van het kind met autisme. 
In 2016 zijn er 78 nieuwe gezinnen bijgekomen, zijn er wekelijks 56 individuele therapieën gegeven, bestond  

de vrijetijdsclub uit 16 deelnemers , zijn er 4 groepstherapieën gegeven, hebben 30 ouders de oudercursus 
autisme gevolgd, 10 ouders de cursus autisme en communicatie, 15 ouders de oudertraining en hebben 342 
leerkrachten de basiscursus autisme gevolgd.    

Er zijn 2 informatieve Dvd’s opgenomen met de thema’s : “Wat als het autisme niet zo duidelijk herkenbaar is?” 
en “Ouders die zich zelf herkennen in het autisme van hun kind”.  
In april, ti jdens de week van autisme, is een straatwandeling georganiseerd met lampionnen en een expositie 
van kunstwerken van de kinderen met autisme geopend. Bij deze activiteit zijn vooral ook mensen bereikt 

onbekend waren met de voorzieningen die Abrazos biedt. 
 

Tanzania 

Mtakuja/Mserikia was FTK's eerste dorpsproject in 2008. De laatste jaren heeft FTK zijn betrokkenheid in deze 
dorpen aanzienlijk teruggeschroefd. De gemeenschap neemt nog steeds deel aan de verschillende FTK -

activiteiten onder het Lower Moshi -programma, maar over het algemeen wordt de directe betrokkenheid van 
FTK tot een minimum beperkt. De uitzondering is de voortdurende inspanning van FTK om een toename van de 
landbouwproductiviteit te inspireren, aan te moedigen en concreet te ondersteunen. Groot onderdeel daarvan 

is de uitbreiding van het irrigatieproject van 40 naar 80 hectares. De eigen ontwikkelingsorganisatie van 
Mtakuja (MDO) is overeengekomen met FTK om een lening te verstrekken om deze uitbreiding te financieren 
en uit te voeren in 2017. Doelgroep 5500 mensen. 

Mikocheni is het tweede dorpsproject van FTK, dat in 2014 startte. FTK heeft de normale methode gevolgd 
waarbij ze zich opstellen als partner om het dorp te ontwikkelen. Dit betekent dat de lokale bevolking veel 
zeggenschap heeft in de activiteiten die uitgevoerd worden. Er wordt dus veel verantwoordelijkheid bij de 

doelgroep gelegd ook bij de uitvoering. In Mikocheni  hebben we afgelopen jaar een centrum gebouwd waar 
alle gemeenschapsactiviteiten gedaan kunnen worden: medische kampen, training, grote vergaderingen, 
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voorlichtingsbijeenkomsten, enz. Er is weer veel in onderwijs geïnvesteerd en ook de veehouderij krijgt veel 

aandacht. Doelgroep 6000 mensen. 

In 2015 werd Chemchem Village het derde partnerdorp van FTK. Een basisonderzoek werd uitgevoerd om te 

bepalen welke projectinterventies nodig waren en om de introductie van FTK aan de gemeenschap te 
vergemakkelijken. In 2016 werden de eerste activiteiten geïntroduceerd, waaronder de introductie van 
schoollunches op de basisschool nadat de ouders een schoolkeuken hebben opgericht, de invoering van 
leningen voor kleine bedrijven en de gezondheidsvoorlichting. Als grote binnenkomer is er een voetbrug 

gebouwd over de rivier om het gebied te ontsluiten, wat een enorme positieve impact heeft op de 
ontwikkeling. Doelgroep 2500 mensen. 

Het Lower Moshi-programma van FTK streeft naar regionale ontwikkeling door middel van diensten en 
programma's die gemakkelijker gecoördineerd zijn in de regio, zoals entrepreneur ontwikkeling, het 
alleenstaande moeders programma, het school beursprogramma, het schoolbusprogramma, het FTK-
wegenbouw- en onderhoudsprogramma dat in samenwerking met de oprichter TPC wordt uitgevoerd en het 

nieuwe gezondheidsinitiatief de Mama Bus. De Mama Bus is een mobiele kliniek met gezondheidsvoorlichting 
voor zwangere vrouwen en nieuwe moeders. Doelgroep 75.000 mensen. 

 

Zero-Kap 

Lening portefeuille 

In 2016 heeft Zero-Kap zeven nieuwe leningen verstrekt voor totaal van € 216.000. Het betreft de volgende 

initiatieven: 

Rucepo Tanzania 9.059 

OMF Nepal (2e lening) 50.000 

Pasta Rwanda Rwanda 57.367 

Agrics Tanzania 50.000 

FTK Tanzania (met FEAC) 30.000 

ORD India 20.000 

 Totale lening hoofdsom 216.426 

 

Daarnaast is er 24 duizend euro toegezegd aan een micro financieringsorganisatie in India, dit betreft een 

tweede lening en is in 2017 uitgeboekt.  

De totale lening portefeuille bedroeg 618.200 euro, waarvan 90.200 euro achterstall ige aflossingen. De netto  
portefeuille (na voorzieningen) staat er een bedrag uit van 528.000 euro (eind 2015 was dit 507.000 euro).  

Organisatie 

Naar aanleiding van de eerste FEMI vrijwilligersdag in oktober zijn verschillende werkgroepen aan de slag 
gegaan, onder andere om de samenwerking tussen de onderdelen van de FEMI. In 2017 heeft deze 
samenwerking verder beslag gekregen middels de vorming van landenteams. 
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Beleggingsbeleid 

Het liquiditeitsbeheer van Femi wordt uitgevoerd door fondsmanager Hooge Raedt Groep BV.  

In 2013 werd Femi enig aandeelhouder van Hooge Raedt Social Venture B.V. (HRSV). Deze BV doet sociale 
investeringen in ontwikkelingslanden, vooral in Oostelijk Afrika. Femi heeft geen invloed op het 

investeringsbeleid van HRSV en mede ingegeven door de ANBI -status beperkt zij zich tot de aandeelhoudersrol. 

Begroting 2017 

Zie budget.  

Financieel 

In de periode 2013-2016 is de voorgestelde bestemmingsreserve projecten opgebouwd. Daarnaast is in het 
boekjaar een begin gemaakt met de besteding van de in de voorgaande jaren ontstane vrije reserves. 

 



Begroting 2017

De begroting voor 2017 ziet er als volgt uit:

Begroting

€

Baten

Netto te ontvangen donaties 517.100

Rentebaten en baten uit beleggingen 200.000

Huuropbrengsten 25.000

742.100

Kosten eigen fondsenwerving 0

(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 0%

Totaal beschikbaar voor doelstelling 742.100

Lasten

Te besteden aan doelstelling

India 49.000

Kenia 67.000

Nepal 140.000

Peru 58.000

Tanzania 458.282

Uganda 80.000

Buitenland overig 5.000

Nederland 55.000

Fondsen op naam 30.000

942.282

Kosten beheer en administratie 139.000

1.081.282

Saldo tekort -339.182

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve 0

Bestemmingsreserve projecten -67.710

Vrije reserves -87.290

Reserve activa doelstelling -200.000

Fondsen op naam 15.818

-339.182
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Jaarrekening 2016
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Balans per 31 december 2016
(na verwerking saldo exploitatie)

Actief 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen 1 900.000 0

Financiële vaste activa 2 16.616.587 17.016.454

17.516.587 17.016.454

Vlottende activa

Voorraden 3 31.654 31.654

Vorderingen 4 60.020 587.751

Liquide middelen 5 1.743.357 1.250.320

1.835.031 1.869.725

19.351.618 18.886.179

Passief 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 6 121.319 121.319

Bestemmingsreserve projecten 7 767.710 600.000

Bestemmingsreserve rente 8 0 -826.657

Vrije reserves 9 253.123 412.555

Reserve activa doelstelling 10 17.516.587 7.381.011

Totaal reserves 18.658.739 7.688.228

Fondsen op naam 11 589.353 637.228

Totaal reserves en fondsen 19.248.092 8.325.456

Langlopende schulden 12 0 10.476.658

Kortlopende schulden 13 103.526 84.065

19.351.618 18.886.179
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Staat van baten en lasten over 2016

Begroting

2016 2016 2015

€ € €

Baten

Baten uit fondsenwerving: 

Netto ontvangen donaties 14 11.665.437 570.000 1.531.551

Rentebaten en baten 

   uit beleggingen 15 -226.076 200.000 -423.760

Huuropbrengsten 16 51.488 0 0

Som der baten 11.490.849 770.000 1.107.791

Lasten

Besteed aan doelstelling 17 1.311.601 726.000 1.111.915

Rentelasten 18 106.087 314.299 309.750

Waardemutatie onroerend goed 557.780 0 0

Kosten beheer en

  administratie 19 106.473 57.000 38.995

Som der lasten 20 2.081.941 1.097.299 1.460.660

Saldo overschot/tekort 9.408.908 -327.299 -352.869

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve 0 0 9.413

Bestemmingsreserve projecten 167.710 12.000 219.432

Vrije reserves -159.432 0 412.555

Reserve activa doelstelling 8.677.796 0 -714.377

Fondsen op naam -103.823 -25.000 29.858

8.582.251 -13.000 -43.119

Bestemmingsreserve rente 826.657 -314.299 -309.750

9.408.908 -327.299 -352.869

Kosten eigen fondsenwerving 0 0 0

(in % van baten uit eigen fondsenwerving) 0% 0% 0%
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Activiteiten

----------------

De stichting (KvK-nummer 41190445) 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 

algemeen maatschappelijk belang en bovendien van ideële en sociale strekking.

Op 2 april 2013 zijn de statuten van Stichting FEMI beperkt gewijzigd. De wijziging betrof een nadere 

verduidelijking van de statutaire doelstelling.

Stichting FEMI beschikt over de zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de 

Belastingdienst.

Rentelasten:

FEMI heeft in 2013 twee leningen ontvangen van A.H. en R.H. Bakhuizen. Over deze leningen is rente verschuldigd.

Deze rente werd niet betaald maar jaarlijks bijgeschreven op de leningen. Deze leningen zijn afgelost in 2016 bij de

afhandeling van een nalatenschap. Deze nalatenschap was zodanig groot dat de volledige leningen inclusief 

bijgeschreven rente hieruit betaald kunnen worden. Er zijn derhalve geen gelden vanuit FEMI gebruikt om deze 

rente te betalen.

STELSELWIJZIGING

--------------------------------

Stichting FEMI waardeerde tot en met 2015 de effecten tegen kostprijs. Gebleken is dat de marktwaarde van deze 

effecten aanzienlijk lager ligt als gevolg van verliezen en afwaarderingen bij de betreffende vennootschappen waarin 

wordt deelgenomen. Met de waardering tegen kostprijs wordt geen adequaat inzicht gegeven in de omvang met de 

waarde en het rendement op de betreffende effecten. Door deze stelselwijziging ontstaat ook een beter inzicht in 

het beschikbare vermogen van de stichting. Derhalve heeft het bestuur besloten om de effecten met ingang van het 

boekjaar 2016 te waarderen tegen de actuele waarde. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de intrinsieke waarde 

van de aandelen van de betreffende vennootschappen op basis van de laatste beschikbare financiële informatie. 

Het cumulatieve effect van de stelselwijziging is als rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen verwerkt.

Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers 2015 in de jaarrekening 2016 aangepast. De

aanpassing van de vergelijkende cijfers houdt in dat deze zijn herrekend alsof de nieuwe waarderingsgrondslag 

reeds van toepassing was in voorgaande boekjaren. 

De invloed van de stelselwijziging (het cumulatief effect) is voor het deel dat betrekking heeft op de jaren tot en met 

2015 verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2016 en bedraagt € 15,4 miljoen negatief. Het deel dat betrekking 

heeft op het resultaat 2015 is in de winst-en-verliesrekening verwerkt middels aanpassing van de vergelijkende 

resultaatcijfers 2015 en bedraagt € 0,6 miljoen negatief. In totaal bedraagt het cumulatief effect per 1 januari 2016

€ 16,1 miljoen negatief.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

------------------------------------------------------------------------------------------

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

"Fondsenwervende instellingen". 

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 

opgenomen tegen nominale waarde.
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Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts 

opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 

de jaarrekening bekend zijn geworden.

Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als 

financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 

behandeling per balanspost.

Omrekening 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 balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden 

opgenomen in de staat van baten en lasten.

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's 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

-------------------------------------------------------------------------------

Vastgoedbeleggingen:

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten of waardestijgingen, 

of beide, te realiseren. Vastgoedbeleggingen, daaronder begrepen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling, worden 

bij eerste verwerking tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd en daarna tegen actuele (reële) waarde. De invulling 

hiervan wordt onder meer gebaseerd op beschikbare marktgegevens.

Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Daarnaast wordt 

ten laste van de overige reserves een herwaarderingsreserve gevormd. De herwaarderingsreserve wordt bepaald 

als het positieve verschil tussen de reële waarde en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (zonder rekening 

te houden met enige afschrijving of waardevermindering) en onder aftrek van relevante (latente) 

belastingverplichtingen. Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 

waarvan de reële waarde niet betrouwbaar te bepalen is worden tegen kostprijs gewaardeerd tot het moment dat 

de reële waarde wel betrouwbaar is te bepalen.

Financiële vaste activa:

- Effecten:

De ter beurze genoteerde aandelen en obligaties worden, middels de individuele methode, gewaardeerd op de 

beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in

de staat van baten en lasten worden verantwoord. De niet ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd 

tegen actuele waarde, waarbij aangesloten wordt bij de intrinsieke waarde van het belang in de betreffende 

vennootschap.

- Leningen u/g:

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.
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Grondslagen voor de waardering van het resultaat

-------------------------------------------------------------------------

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de baten uit fondsenwerving en de lasten van het jaar. 

Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

----------------------------------------------------------------------------------

1. Vastgoedbeleggingen

Dit betreft twee panden aan de Ukkelstraat te Eindhoven. Deze panden zijn verkregen middels de fusie met 

Stichting The Good Shepherd.

Specificatie:

2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 0 0

Verkrijging via fusie 1.457.780 0

Waardemutatie -557.780 0

Stand per 31 december 900.000 0

2. Financiële vaste activa

Specificatie:

31-12-2016 31-12-2015

€ €

a. Effecten 10.323.573 10.758.443

b. Effecten Zero-Kap 2.836 2.836

c. Leningen:

    Leningen Zero-Kap 450.178 415.175

    Overige leningen 5.840.000 5.840.000

16.616.587 17.016.454
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a. Effecten

-------------

Specificatie:

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Hooge Raedt Social Venture B.V. 2.096.563 2.409.651

Hooge Raedt Groep Holding B.V. 8.227.010 8.348.792

10.323.573 10.758.443

Hooge Raedt Social Venture B.V.

Dit betreft een 100%-belang in Hooge Raedt Social Venture B.V. (HRSV) te Baarn. HRSV doet sociale 

investeringen in ontwikkelingslanden, voornamelijk in Oostelijk Afrika.

Hooge Raedt Groep Holding B.V.

Dit betreffen certificaten van aandelen in Hooge Raedt Groep Holding B.V. te Baarn. Dit belang bedraagt 

32,31% en wordt aangehouden als belegging. De rechten belichaamd in deze certificaten betreffen alleen 

een winstrecht, de zeggenschapsrechten liggen bij derden.

Het verloop van de waarde van de effecten was als volgt:

2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 10.758.443 11.406.216

Mutatie -434.870 -647.773

Stand per 31 december 10.323.573 10.758.443

b. Effecten Zero-Kap

---------------------------

Dit betreft een participatie in FMO.

2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 2.836 2.836

Mutatie 0 0

Stand per 31 december 2.836 2.836
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c. Leningen u/g

---------------------

Specificatie:

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Lening Hooge Raedt Social Venture B.V. 5.800.000 5.800.000

Obligatielening UNO Foundation 40.000 40.000

Verleende kredieten Zero-Kap 450.178 415.175

6.290.178 6.255.175

De leningen zullen naar verwachting niet binnen één jaar worden afgelost en worden aangehouden voor

directe aanwending in het kader van de doelstelling.

De mutaties van de post leningen u/g was als volgt:

2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 6.255.175 6.256.065

Verstrekte leningen Zero-Kap 197.769 175.250

Aflossingen leningen Zero-Kap -55.502 -174.867

Koersverschillen -7.332 -4.838

Herrubricering naar kortlopende vorderingen -99.932 3.565

Stand per 31 december 6.290.178 6.255.175

Toelichting leningen u/g per lening:

Lening Hooge Raedt Social Venture B.V.

----------------------------------------------------

Dit betreft een lening ad € 5.800.000. De lening heeft een looptijd tot 20 november 2018. Er zijn geen 

aflossingsverplichtingen. De rente bedraagt 3,5%. Er zijn geen zekerheden verstrekt.

Obligatielening UNO Foundation

------------------------------------

Dit betreft een obligatielening met een onbepaalde looptijd. UNO vergoedt een rente van 8% in natura.

Verleende kredieten Zero-Kap

-------------------------------------

Van de verleende kredieten is een bedrag van € 135.115 als kortlopend te beschouwen.
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3. Voorraden

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Kunstvoorraad Pieter Kooistra 31.654 31.654

4. Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Dividendbelasting 292 214

Kortlopende lening Hooge Raedt Groep B.V. 0 482.000

Nog te ontvangen aflossingen op verleende kredieten Zero-Kap 50.367 92.636

Nog te ontvangen rente 0 1.065

Overige vorderingen 9.361 11.836

60.020 587.751

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

5. Liquide middelen

31-12-2016 31-12-2015

€ €

ABN AMRO Bank 1.407.949 1.021.806

Rabobank ZERO-Kap 335.204 228.514

ING Bank 204 0

1.743.357 1.250.320

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan Stichting FEMI, met dien verstande dat middelen

Zero-Kap geoormerkt zijn voor doelstellingen van Zero-Kap.

_______________________________________________________________________________________
Jaarbericht 2016 Stichting "FEMI", Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative 22



6. Continuïteitsreserve

2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 121.319 111.906

Bestemming overschot/tekort 0 9.413

Stand per 31 december 121.319 121.319

Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte temijn en om zeker te kunnen

stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De noodzakelijk geachte 

omvang dekt de vaste uitvoeringskosten van de stichting gedurende een beperkte periode.

7. Bestemmingsreserve projecten

2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 600.000 380.568

Bestemming overschot/tekort 167.710 219.432

Stand per 31 december 767.710 600.000

Door het bestuur is besloten een bestemmingsreserve projecten te vormen teneinde lopende projecten,

ook bij tegenvallers in toekomstige baten, gedurende een noodzakelijk geachte periode te kunnen uitvoeren.

Het bestuur heeft besloten om deze reserve op te bouwen tot een bedrag van € 767.710 ultimo 2016.

De dotatie in 2016 houdt verband met gedane toezeggingen inzake een nieuw gestart 3-jarig project in Nepal.

8. Bestemmingsreserve rente

2016 2015

€ €

Stand per 1 januari -826.657 -516.907

Bestemming overschot/tekort 826.657 -309.750

Stand per 31 december 0 -826.657

Dit betreft een reserve voor de bijgeschreven rente op de langlopende schulden. Deze reserve werd aangehouden 

om een goed inzicht te geven van de voor FEMI beschikbare bestemmingsreserve. In het boekjaar zijn de 

langlopende schulden afgelost door de ontvangst van een erfenis. Vanuit deze erfenis is ook de renteschuld

voldaan. Derhalve is de bestemmingsreserve in dit boekjaar vrijgevallen.

_______________________________________________________________________________________
Jaarbericht 2016 Stichting "FEMI", Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative 23



9. Vrije reserves

2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 412.555 0

Bestemming overschot/tekort -159.432 412.555

Stand per 31 december 253.123 412.555

Deze reserves dienen te worden besteed aan de doelstellingen van FEMI.

10. Reserve activa doelstelling

2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 7.381.011 8.095.388

Dotatie als gevolg van fusie met Stichting The Good Shepherd 1.457.780 0

Resultaatbestemming 8.677.796 -714.377

Stand per 31 december 17.516.587 7.381.011

Ten behoeve van de doelstelling zijn diverse leningen verstrekt, financiële belangen genomen danwel 

beleggingen gedaan. Omdat deze vaste activa niet direct opeisbaar zijn, wordt onder het vastgelegd 

vermogen een reserve aangehouden ter grootte van de vaste activa.

De dotatie als gevolg van de fusie met Stichting The Good Shepherd houdt verband met het onroerend goed

dat eigendom was van Stichting The Good Shepherd. De dotatie uit hoofde van de resultaatbestemming houdt 

met name verband met de verkrijging van een nalatenschap.

Van de reserve activa doelstelling heeft een bedrag ad € 10.582.745 betrekking op een instandhoudings-

verplichting van een nalatenschap.
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11. Fondsen op naam

Specificatie:

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Music Dream 43.005 24.626

Stidyso projecten 13.650 18.650

Colenso Huys Beheer 18.633 19.133

Sapana Village 0 720

Sapana schoolfonds 0 7.295

Sapana Tharu Dauw 0 1.281

FT Kilimanjaro 41.767 0

DEEL 3.111 3.460

ZERO-KAP (nog uit te geven gelden) 410.508 562.063

The Good Shepherd 58.679 0

589.353 637.228

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 € 745.333 is begrepen in de post “besteed aan doelstelling” zoals vermeld in 

toelichting 14.

Het verloop van de fondsen op naam was als volgt:

Stand Dotatie Dotaties Onttrekking Stand

31-12-2015 i.v.m. fusie 31-12-2016

€ € € € €

Music Dream 24.626 0 20.000 -1.621 43.005

Stidyso projecten 18.650 0 0 -5.000 13.650

Colenso Huys Beheer 19.133 0 0 -500 18.633

Sapana Village 720 0 0 -720 0

Sapana schoolfonds 7.295 0 0 -7.295 0

Sapana Tharu Dauw 1.281 0 0 -1.281 0

FT Kilimanjaro 0 -58 603.837 -562.011 41.768

DEEL 3.460 0 15.000 -15.350 3.110

ZERO-KAP 562.063 0 0 -151.555 410.508

The Good Shepherd 0 56.006 2.673 0 58.679

637.228 55.948 641.510 -745.333 589.353

Music Dream

Dit fonds op naam heeft als doel het ondersteunen van projecten die zich richten op muziek om mensen te

helpen zich in het leven beter te kunnen weren en/of de toegang tot het beoefenen van muziek voor ook de 

minder bedeelde mensen mogelijk te maken, in binnen- en buitenland. 

Stidyso projecten

Dit fonds op naam is voortgekomen uit de opheffing van de stichting Stidyso. Deze stichting had als taak om

meer landelijke bekendheid te geven aan het begrip dysfatische ontwikkeling door zich te focussen op 

vroegtijdige herkenning ervan, op het stellen van een diagnose en het bieden van aangepast onderwijs. De 

stichting werkte ook als ondersteuning voor ouders van kinderen met een dysfatische ontwikkeling. Er wordt 

voor dit fonds gezocht naar een passende projecten die eenzelfde doelstelling nastreven. In 2015 heeft 

Stichting Abrazos in Peru uit dit fonds een bijdrage ontvangen.
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Colenso Huys Beheer

Dit fonds op naam heeft als doel het ondersteunen van FEMI (sub)projecten. In 2015 is uit dit fonds 

bijgedragen aan noodhulp Nepal en vluchtelingen in Jordanië.

Sapana Village / Sapana Schoolfonds / Sapana Tharu Dauw

Deze fondsen op naam zijn allen gelinkt aan het project van FEMI in Nepal. In 2016 zijn vanuit dit fonds 

diverse bijdragen gedaan inzake de wederopbouw na de aardbeving van 2015.

FT Kilimanjaro

Stichting FTKilimanjaro Nederland is in 2016 opgeheven en als fonds op naam onder Femi gekomen. De 

geldstromen die daarmee gepaard gaan zijn daarmee ook verhuisd naar Femi. De gelden in dit fonds worden 

geheel en alleen gebruikt om de integrale projecten die uitgevoerd worden door FTK Tanzania in de Lower Moshi 

regio te bekostigen.

DEEL

Dit fonds op naam heeft als doel projecten en stichtingen te steunen ten behoeve van onderzoek en hulp

op het gebied van gezondheid, natuur, milieu, cultuur en medemenselijkheid.

ZERO-KAP (nog uit te geven gelden)

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 

inkomen en de bestaanszekerheid van de ontvangers structureel zullen versterken.

ZERO-Kap is een fonds op naam binnen Stichting FEMI welke een integraal onderdeel uitmaakt van FEMI. 

The Good Shepherd

The Good Shepherd in Nederland is in 2016 middels een fusie bij Femi ondergebracht in een Fonds op Naam. 

De oprichter Jacques Roosen was op zoek naar een organisatie waar hij zijn activiteiten in Oeganda kon 

onderbrengen, ook voor de lange termijn. Na een aantal gesprekken en een bezoek van Ruud en Annelies 

Bakhuizen aan Oeganda hebben we binnen Femi deze activiteiten met veel plezier in onze organisatie 

opgenomen. Een nieuwe vrijwilliger is aangetrokken als landenmanager. Met de komst van TGS is ook een 

bedrijfspand in Eindhoven aan onze assets toegevoegd.

De activiteiten van de lokale partner in Oeganda, LTP, zijn met name gericht op verbetering van drinkwater en 

hygiëne in de gemeenschappen in Noord Oeganda. Deze activiteiten worden onder de vleugels van Femi verder 

uitgevoerd waarbij we het komende jaar nemen om, met LTP, te denken over hoe de integrale aanpak in deze 

dorpen opgepakt kan gaan worden.

12. Langlopende schulden

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Leningen A.H. en R.H. Bakhuizen 0 10.476.658

In 2013 zijn twee leningen voor in totaal € 9.650.000 aan FEMI verstrekt. Deze leningen zijn afgelost in 2016 als 

gevolg van de afwikkeling van een nalatenschap. De rente bedraagt 3% en werd jaarlijks bijgeschreven op de 

leningen. 
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13. Kortlopende schulden

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Crediteuren 19.773 39.932

UNO-certificaten 9.000 9.000

Aflossingsverplichtingen Zero-Kap 2.500 2.500

Nog te betalen donaties 55.000 25.000

Overige schulden 17.253 7.633

103.526 84.065

UNO-certificaten

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

Bij Wilde Ganzen is een fonds op naam aanwezig welke ultimo 2016 nog een waarde heeft van circa € 38.000 die 

Stichting FEMI de komende jaren zal besteden in overeenstemming met de doelstelling. In 2016 is uit dit fonds 

€ 14.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van 2 slaapzalen en een kraamkliniek in Siddhi, Chitwan, Nepal.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Analyse begroting - resultaat

-------------------------------------

De in 2016 ontvangen donaties zijn aanzienlijk hoger dan begroot. De reden hiervan is een donatie vanuit een 

nalatenschap. De uitgaven besteed aan doelstelling waren grotendeels conform de begroting van 2016. Echter in 

2016 zijn een aantal voorzieningen getroffen voor door Zero-Kap verstrekte kredieten. Voor een meer 

gedetailleerde toelichting op de uitgaven besteed aan doelstelling verwijzen wij u naar de toelichting bij punt 17. 

Baten

-------

14. Netto ontvangen donaties

2016 2015

€ €

Donatie noodhulp Nepal 0 545.987

Donatie HAM Foundation 420.000 423.400

Donatie Hooge Raedt Groep B.V. 513.567 540.000

Ontvangen uit nalatenschap 10.582.745 0

Overige ontvangen donaties 149.125 22.164

11.665.437 1.531.551

De ontvangst uit de nalatenschap is gebruikt, conform afspraak, om de langlopende schulden af te lossen.

15. Rentebaten en baten uit beleggingen

2016 2015

€ €

Dividend 1.948 1.425

Rente lening Hooge Raedt Social Venture B.V. 203.000 203.000

Overige rente 3.846 19.588

Resultaat effecten -434.870 -647.773

-226.076 -423.760

16. Huuropbrengsten

Dit betreffen de huuropbrengsten voor de panden aan de Ukkelstraat te Eindhoven, verkregen uit de fusie met

Stichting The Good Shepherd. De netto-opbrengsten van de verhuur van deze panden worden toegevoegd aan het

Fonds op Naam The Good Shepherd.
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Lasten

--------

17. Besteed aan doelstelling

Zero-Kap FEMI Totaal Begroot Totaal

2016 2016 2015

€ €

India 0 97.790 97.790 70.000 62.420

Kenia 0 64.469 64.469 65.000 52.298

Nepal 0 88.619 88.619 35.000 6.284

Nepal (noodhulp) 0 0 0 0 556.687

Peru 3.000 42.324 45.324 60.000 78.574

Tanzania 50.000 610.067 660.067 185.000 225.990

Oeganda 16.659 87.587 104.246 50.000 0

Buitenland overig 78.955 21.500 100.455 95.000 52.604

Nederland 0 150.631 150.631 166.000 77.058

148.614 1.162.987 1.311.601 726.000 1.111.915

De bestedingen in het kader van de doelstelling bedragen in het boekjaar 121% (2015: 70%) van de baten.

Hierbij is de ontvangen donatie uit de nalatenschap buiten beschouwing gelaten.

De uitgaven in het kader van Zero-Kap betreffen voornamelijk onvoorziene afwaarderingen.

De uitgaven Nepal zijn hoger dan begroot in verband met een in 2016 opgestart en niet begroot project.

De uitgaven Tanzania zijn hoger dan begroot doordat in de begroting geen rekening was gehouden met 

hogere uitgaven. Tegenover deze hogere uitgaven staan echter ook hogere donaties van derden.

De uitgaven Oeganda zijn hoger dan begroot als gevolg van de fusie met Stichting The Good Shepherd.

De uitgaven Buitenland overig zijn lager dan begroot door bezuinigen op enkele projecten.

Personeelskosten project Tanzania

2016 2015

€ €

Salarissen 75.281 70.068

Sociale lasten 4.783 5.922

Overige personeelskosten 15.325 28.267

Reis- en verblijfkosten 8.157 4.932

Overige kosten 3.302 2.379

106.848 111.568

Deze kosten zijn inbegrepen in de bestedingen aan doelstelling Tanzania.

18. Rentelasten

Dit betreft de verschuldigde rente op de ontvangen leningen van A.H. en R.H. Bakhuizen. Deze rente werd niet

betaald maar jaarlijks bijgeschreven op de leningen. Deze leningen zijn in 2016 afgelost bij de afhandeling

van een nalatenschap.
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19. Kosten beheer en administratie

Begroot

2016 2016 2015

Kosten website 1.355 0 677

Management fee 40.832 41.000 28.012

Kantoor- en algemene kosten 64.286 16.000 10.306

106.473 57.000 38.995

20. Toerekening van de kosten

Doelstelling Beheer en Som der Begroot Som der

administratie lasten 2016 2016 lasten 2015

Kosten website 0 1.355 1.355 0 677

Management fee 40.831 40.832 81.663 82.000 56.025

Subsidies en bijdragen 1.161.308 0 1.161.308 575.000 957.291

Personeelskosten Tanzania 106.848 0 106.848 110.000 111.568

Waardemutatie onroerend goed 557.780 0 557.780 0 0

Kosten UNO-Inkomen 2.614 0 2.614 0 10.810

Kantoor- en algemene kosten 0 64.286 64.286 16.000 14.539

Afschrijving en rente 0 106.087 106.087 314.299 309.750

1.869.381 212.560 2.081.941 1.097.299 1.460.660

Voor het toerekenen van de kosten wordt allereerst gekeken of de kosten direct of indirect toerekenbaar zijn

aan de diverse projecten. De bestedingen aan de doelstelling bedragen 90% van de totale bestedingen.

De kantoor- en algemene kosten zijn hoger dan begroot. In 2016 is namelijk het bureau FEMI versterkt met de 

detachering vanuit Hooge Raedt Groep B.V. van Daniëlle Colthoff. Deze kosten zijn niet begroot en worden 

gedekt middels een extra gift vanuit Hooge Raedt Groep B.V.

Overige toelichtingen

Bezoldiging directeur

De extern ingehuurde directie is vanaf november 2015 1 dag in de week meer ingezet voor de werkzaamheden 

van FEMI. De directie heeft in 2016 een vergoeding ontvangen ad € 81.663 (2015: 56.025).

Gemiddeld aantal werknemers

De stichting heeft één werknemer in dienst (voorgaand boekjaar: 1) ten behoeve van een project in Tanzania.

Bezoldiging van bestuurders

De bezoldiging van bestuurders van de stichting bedraagt in 2016 evenals in 2015 nihil.
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Ondertekening van de jaarrekening

Baarn, 16 juni 2017

De voorzitter Penningmeester

R.D. Bakhuizen P.C.H. Beenders

Bestuurslid Bestuurslid

A.I. Landaal-Bakhuizen A. Bakhuizen-Ywema

Bestuurslid Bestuurslid

M. Seighali W. Walrabenstein

Bestuurslid

M.M. Putz

_______________________________________________________________________________________
Jaarbericht 2016 Stichting "FEMI", Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative 31



Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

---------------------------------------------------------------------

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Resultaatbestemming

-----------------------------

Voorstel resultaatbestemming 2016

De directie stelt aan het bestuur voor het resultaat over het boekjaar 2016 ten bedrage van € 9.408.908 als

volgt te bestemmen:

Continuïteitsreserve 0

Toevoeging bestemmingsreserve projecten 167.710

Toevoeging bestemmingsreserve rente 826.657

Onttrekking vrije reserves -159.432

Reserve activa doelstelling 8.677.796

Fondsen op naam -103.823

9.408.908

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Resultaatbestemming 2015

De jaarrekening 2015 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 6 juli 2016. Het bestuur

heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. 

_______________________________________________________________________________________
Jaarbericht 2016 Stichting "FEMI", Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative 32



ECOVIS BonsenReuling Audit bv  |  P.O. Box 50, NL-7130 AB  Lichtenvoorde  |  Phone +31 (0)544 39 33 33  |  E-mail contact@ecovisbonsenreuling.nl
KvK 09186902  |  Our general terms and conditions have been filed under number 40481496 and are available on request
ECOVIS BonsenReuling Audit bv has offices in Lichtenvoorde, Eibergen, Deventer and Elst

ECOVIS BonsenReuling Audit bv is a Dutch Member Firm of ECOVIS International

33 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

 

Aan:  de directie en het bestuur van Stichting “Femi” Foundation to Earth, Mankind through 

Inspiration and Initiative. 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016  

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting “Femi” Foundation to Earth, Mankind through 

Inspiration and Initiative te Baarn gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting “Femi” Foundation to Earth, Mankind 

through Inspiration and Initiative per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 voor Fondsenwervende 

instellingen.  

 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2016;  

2. de staat van baten en lasten over 2016; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.   

 

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting “Femi” Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and 

Initiative zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel.  

 

Vergelijkende cijfers door andere accountant gecontroleerd 

De jaarrekening 2015 van Stichting “Femi” Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and 

Initiative bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 

met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen is gecontroleerd door Mazars Paardekooper 

Hoffman N.V. Bij deze jaarrekening is op 26 mei 2016 een goedkeurende controleverklaring 

afgegeven. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 

die bestaat uit:   

 het bestuursverslag; 

 de overige gegevens.  

  

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van de Richtlijnen voor 650 voor Fondsenwervende instellingen 

is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijnen voor Jaarverslaggeving 

650 voor Fondsenwervende Instellingen en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 

hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijnen voor Jaarverslaggeving 

650 voor Fondsenwervende instellingen.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 voor Fondsenwervende 

Instellingen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 

van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of 

de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.  

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de stichting.  
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 

het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 

aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 

onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit:   

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 

het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 

het doorbreken van de interne beheersing;  

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de entiteit;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 

het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;   

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 

de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 

moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer 

kan handhaven;   

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en  

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.   
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

 

Lichtenvoorde, 16 juni 2017  

 

ECOVIS BonsenReuling Audit B.V. 

Namens deze, 

 

 

H.F. Maarsingh, 

Registeraccountant. 

 



Bijlagen
(geen deel uitmakend van het jaarbericht)
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Balans per 31 december 2016 van Zero-Kap
(na verwerking saldo exploitatie)

Actief 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Vaste activa

Financiële vaste activa 1 453.014 418.011

Vlottende activa

Vorderingen 2 50.659 336.469

Liquide middelen 335.204 228.514

385.863 564.983

838.877 982.994

Passief 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 0 0

Bestemmingsreserve Zero-Kap 381.308 562.063

Reserve activa doelstelling 453.014 418.011

Totaal reserves 834.322 980.074

Kortlopende schulden 4.555 2.920

838.877 982.994
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Staat van baten en lasten over 2016 van Zero-Kap

2016 2015

€ €

Baten

Baten uit fondsenwerving: 

Netto ontvangen donaties 0 0

Rentebaten en baten 

   uit beleggingen 3.270 12.218

Som der baten 3.270 12.218

Lasten

Besteed aan doelstelling:

Projectkosten inclusief afwaarderingen kredieten 144.955 4.233

Rente kredieten -3.673 -530

Koersverschillen kredieten 7.332 5.373

148.614 9.076

Werving baten 0 0

Kosten beheer en

  administratie 408 754

Som der lasten 149.022 9.830

Saldo overschot/tekort -145.752 2.388
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans van Zero-Kap

-------------------------------------------------------------------------------------------

1. Financiële vaste activa

Specificatie:

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Effecten Zero-Kap 2.836 2.836

Verleende kredieten Zero-Kap 450.178 415.175

453.014 418.011

Verleende kredieten Zero-Kap

-------------------------------------

Specificatie:

31-12-2016 31-12-2015

€ €

859 Word India 0 6.046

863 VAD Microfinance Uganda 19.414 19.414

864 Vinmathee India 4.000 8.000

868 Mitra Alam Indonesië 0 5.705

869 UD Nur Salaam Indonesië 24.600 24.600

873 ASSIST India 20.000 25.000

874 Moyee Coffee Nederland 0 50.000

875 AGRO PCD Tanzania 0 33.328

876 IGEDA Uganda 0 6.000

877 St. Ecoland Issyk-Kul Kyrgizië 26.836 31.836

878 Life Concern Foundation Uganda 27.994 35.686

879 PREED 3 India 17.440 24.440

880 ARUWE Uganda 17.500 22.500

882 Nalerigu Ghana 41.184 30.000

883 GIEDER Congo 9.600 2.500

884 ASSIST India 50.000 50.000

885 Nkuruba Uganda 18.856 23.988

886 IDMC Uganda 22.528 25.000

887 Rucepo Tanzania 9.059 0

888 OMF Nepal 50.000 0

889 Pastafabriek Rwanda Rwanda 57.367 0

890 Agrics Tanzania 50.000 0

466.378 424.043

Ongerealiseerd valutaresultaat op leningen -16.200 -8.868

450.178 415.175

Het ongerealiseerd valutaresultaat betreft het valutaresultaat op enkele leningen welke niet in euro's 

zijn verstrekt.
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2. Overige vorderingen

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Dividendbelasting 292 214

Kortlopende lening Hooge Raedt Groep B.V. 0 241.000

Nog te ontvangen aflossingen op verleende kredieten Zero-Kap 50.367 92.636

Overige vorderingen 0 2.619

50.659 336.469

Nog te ontvangen aflossingen op verleende kredieten Zero-Kap

--------------------------------------------------------------------------------------

Specificatie:

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Leningnummer Naam organisatie Land

846 Odam India 2.501 2.501

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 3.000 3.000

854 Protassha Bangladesh 8.200 8.200

858 Palapa Plastic Recycle Indonesië 40.909 40.909

861 Elok Basamo Indonesië 0 36.000

864 Vinmathee India 14.000 10.000

868 Mitra Alam Indonesië 28.729 25.000

870 Technolin Mozambique 8.000 8.000

871 Magico Mozambique 10.000 10.000

875 Moyee Coffee Nederland 50.000 0

875 AGRO PCD Tanzania 50.000 16.672

876 IGEDA Uganda 13.000 8.000

885 Nkuruba Uganda 5.137 1.263

317.135 253.204

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

850 Aprodes 2 Peru 3.000 0

854 Protassha Bangladesh 8.200 0

858 Palapa Plastic Recycle Indonesië 40.909 40.909

861 Elok Basamo Indonesië 0 36.000

870 Technolin Mozambique 8.000 0

871 Magico Mozambique 10.000 0

874 Moyee Coffee Nederland 50.000 0

875 Agro PCD Tanzania 50.000 0

876 IGEDA Uganda 13.000 0

266.768 160.568

50.367 92.636

Uitstaande lening
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Balans per 31 december 2016 van The Good Shepherd
(na verwerking saldo exploitatie)

Actief 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Vaste activa

Vastgoedbeleggingen 1 900.000 1.457.780

Vlottende activa

Vorderingen 59.368 15.080

Liquide middelen 204 58.841

59.572 73.921

959.572 1.531.701

Passief 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 0 0

Bestemmingsreserve The Good Shepherd 58.679 56.006

Reserve activa doelstelling 900.000 1.457.780

Totaal reserves 958.679 1.513.786

Kortlopende schulden 893 17.915

959.572 1.531.701
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Staat van baten en lasten over 2016 van The Good Shepherd

2016 2015

€ €

Baten

Baten uit fondsenwerving: 

Netto ontvangen donaties 62.515 72.424

Rentebaten en baten 

   uit beleggingen 16 0

Huuropbrengsten 51.488 61.885

Som der baten 114.019 134.309

Lasten

Besteed aan doelstelling:

Uitgekeerde schenkingen 85.734 84.045

Werving baten 0 0

Waardemutatie onroerend goed 557.780 0

Kosten beheer en administratie 25.612 36.347

Som der lasten 669.126 120.392

Saldo overschot/tekort -555.107 13.917
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans van The Good Shepherd

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Vastgoedbeleggingen

Specificatie:

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Panden Ukkelstraat 10 en 12 te Eindhoven 900.000 1.457.780
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