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Missie
De Stichting Faso is op 12-10-2001 opgericht en is gevestigd in Woerden.
Stichting Faso zet zich in voor ontwikkeling in Burkina Faso, West Afrika. De missie van de
stichting is het ondersteunen van lokale initiatieven ter bevordering van de economische en
sociaal-maatschappelijke situatie. Onderwijs en ondernemerschap spelen een belangrijke rol.
Dit ter verbetering van de bestaanszekerheid van de bevolking van Burkina Faso.
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Verslag van het Bestuur
Het bestuur
Het bestuur van Stichting Faso, gevestigd te Woerden, bestaat uit de volgende leden:
Cees Boekelo – Voorzitter
Pieter Hagendijk – Secretaris
Jan Jaap van Kampen – Penningmeester per 15-1-2014
In het verslagjaar 2014 hebben zich verder geen wijzigingen voorgedaan in de personele
samenstelling van het bestuur.
Vrijwilligers:
Voor PR en, daarbinnen, de Social Media, hebben Cheryl van Kempen en Judith Hagendijk
onmisbaar werk gedaan
Het bestuur heeft gedurende het boekjaar 10 maal vergaderd. Belangrijkste onderwerpen
van gesprek waren: fondswerving, opzetten nieuwe commissie ter plaatse voor de controle
van de projecten en het plan voor 2014-2015

Doelstelling van de stichting
Stichting Faso zet zich in voor ontwikkeling in Burkina Faso, West Afrika. De missie van de
stichting is het ondersteunen van lokale initiatieven ter bevordering van de economische en
sociaal-maatschappelijke situatie. Onderwijs en ondernemerschap spelen een belangrijke rol.
Dit ter verbetering van de bestaanszekerheid van de bevolking van Burkina Faso.
We richten ons met name op de bewoners in de gemeente Midebdo – dat uit 52 dorpjes
bestaat - in het uiterst zuidelijke puntje van het land. Diverse ondernemers in de regio en in
het land hebben baat bij de activiteiten van Stichting Faso aangezien hun afzetmarkt wordt
vergroot. Daarnaast faciliteert de stichting de vriendschapsband tussen een middelbare
school in Batié en het Corlaer College in Nijkerk.
Governance
De stichting kent in Nederland een bestuur dat haar taken onbezoldigd uitvoert. Het bestuur
wordt ondersteund door vrijwilligers en, bij gelegenheid, scholieren. In Nederland wordt geld
ingezameld door fondswerving, subsidie, sponsoring en/of ontvangst van donaties en giften.
Stichting Faso streeft ernaar om 100% van uw donatie ten goede te laten komen aan
ontwikkelingsprojecten en personen in Burkina Faso. Sinds 2013 hebben we rechtstreeks
contact met het gemeentebestuur, i.c. de burgemeester van Midebdo en met de
schoolinspectie. Met hen stemmen we de projecten die door de stichting ondersteund worden
af. Daarnaast hebben we diverse onafhankelijke adviseurs die ons adviseren over de
voortgang van de projecten van de stichting. Stichting Faso ondersteund door Impulsis,
Frontoffice van ICCO, Edukans en Kerk in Actie.
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Verslag over de gang van zaken in 2014
In kalenderjaar 2014 hebben twee zaken de voortgang van ons werk (in ernstige mate)
vertraagd:
allereerst het plotselinge overlijden van Elisabeth, de echtgenote van Cees Boekelo,
halverwege februari; in het halve jaar daarna heeft hierdoor het werk voor het grootste
gedeelte stil gelegen.
Verder: in oktober van dit jaar is president Blaise COMPAORE van Burkina Faso verdreven;
de daarop ingestelde ‘Overgangsraad’ heeft, om een nieuwe start te kunnen maken, besloten
om (onder meer) alle gemeentebesturen naar huis te sturen; ook hierdoor liep ons project
(beperkte) vertraging op.
Kleine projecten
In 2014 zijn enkele Microkredieten toegekend:
- een tweede Microkrediet aan de bromfiets-/motorreparateur in Midebdo
- een landbouwkrediet, voor de aanschaf van zaden en mest, voor een jonge, vooruitstrevende
boer in Midebdo – wat geleid heeft tot een fantastische oogst.
Door een speciale gift van één van onze donateurs is het collegegeld betaald voor een student
in Ouagadougou die daardoor een Master kon halen – essentieel voor het vinden van werk!
Voor de middelbare school hebben we de aanschaf van zonne-lampen voor de leraren
mogelijk gemaakt zodat zij ’s avonds niet meer met een zaklantaarn hun werk behoeven te
doen
De overige projectonderdelen zijn doorgeschoven naar 2015
Projectaanvraag
Vanaf september is begonnen met het indienen van ons project “Community
Development & Empowerment Midebdo” bij ‘IMPULSIS’ – onze aanvraag is
goedgekeurd voor een totaal bedrag van € 30.000 – waarvan SF € 20.000 inbrengt en
IMPULSIS dat met € 10.000 aanvult.
Het project is vervolgens ondergebracht bij ‘EDUKANS – Partnership’.
In het kader van de voorbereidingen van dit project zijn onder meer de plaatsen aangewezen
waar nieuwe waterpompen zullen worden geplaatst en welke oude, kapotte waterpompen
zullen worden gerepareerd.

Fondswerving
De Parochie Sint Lukas uit Nijkerk / Hoevelaken heeft besloten om voor de Vastenactie 2014
als doel te kiezen: een nieuwe waterpomp in een dorpje in Midebdo, bij een lagere school
waar nog geen schoon drinkwater aanwezig is – en voorts de reparatie van één of meer oude,
kapotte waterpompen De aktie is buitengewoon succesvol verlopen en heeft, na aanvulling
door CORDAID, een bedrag opgeleverd van € 15.000. Daarnaast zijn nog aparte giften voor
dit doel overgemaakt door leden van deze parochie.
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We zijn voorts bijzonder blij met de giften en donaties die, eenmalig of maandelijks, zijn
binnengekomen en die de voortgang van ons werk mogelijk maken.
Aansturing in Burkina Faso
In 2014 hebben we afscheid genomen van het AFDC als partnerorganisatie; we hebben de
omslag gemaakt naar ‘werken via de officiële instituten’, zoals Gemeentebestuur en
Onderwijsinspectie: zij stellen ons projectonderwerpen voor en zij zijn verantwoordelijk voor
de uitvoering ervan.
Om het toezicht op keuze, kwaliteit en transparantie mogelijk te maken is het volgende
gerealiseerd:
1. Er is een ‘Comité de Controle’ (CdC) opgericht – bestaande uit vertegenwoordigers
van alle belangrijke instellingen in de gemeente.
2. Er is een aparte bankrekening geopend waarheen SF de projectgelden overmaakt
a. Daartoe zijn 2 ondertekenaars aangewezen (één uit het gemeentehuis, één uit
onze contactpersonen) die, na toestemming van SF, alleen samen geld kunnen
opnemen of een cheque ondertekenen.
3. Er zijn 3 vertrouwenspersonen van buiten gemeente Midebdo benoemd die vanaf een
afstand de voortgang volgen en ons van advies kunnen dienen.
Als er projectonderwerpen worden voorgesteld dan beoordeelt het CdC of er een goede,
transparante keuze is gedaan waarna zij SF daarvan op de hoogte brengt; vervolgens houdt ze
de keuze voor leveranciers en / of ondernemers in de gaten; op het moment dat het CdC
aangeeft dat er op een goede manier gekozen is voor leveranciers en / of aannemers brengt zij
SF op de hoogte en geeft SF opdracht aan de beide ondertekenaars om het geld vrij te maken.
We zijn blij dat we, ondanks de problemen, in staat zijn geweest om van 2014 een jaar van
goede voorbereiding te maken voor de projectuitvoer in 2015
Woerden, 30 juni 2015
Namens het bestuur,

Cees Boekelo
Voorzitter
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Jaarrekening

Balans op 31 december 2014
(na resultaatbestemming)
31 december 2014

31 december 2013

€

€

Giftenrekening

2.964

1.767

Spaarrekening

70.000

48.000

676

270

73.640

50.037

73.640

50.037

-2.150

-1.955

572

-194

-1.577

-2.150

ACTIVA
Liquide middelen

Organisatorische rekening
Totaal liquide middelen

4

Totaal activa

Eigen vermogen
Algemene reserve
Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen

5

Bestemmingsfonds Faso

6

Totaal passiva

75.217

73.640

7

52.187

50.037
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Exploitatie 2014
€

Exploitatie 2013
€

7

27.786

40.995

8
9
10

4.755
167
406
4.182

17.005
-219
413
17.199

23.603
27.786
-4.755

23.796
40.995
-17.005

572

-194

BATEN
Netto resultaat acties
Kerkelijke instanties
Onderwijsinstellingen
Fondsen
Legaten
Donateurs
Totaal baten

LASTEN
Besteding projecten
Financiële baten en lasten
Resultaat organisatorische rekening
Totaal lasten
Resultaat voor verdeling
Dotatie Bestemmingsfonds Faso
Onttrekking Bestemmingsfonds Faso

6
6

Resultaat na verdeling
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1. Algemeen
Doelstelling
De Stichting Faso is opgericht op 12-10-2001 en statutair en feitelijk gevestigd te Woerden.
Blijkens de statuten is de doelstelling van de stichting:
Het ondersteunen van lokale initiatieven ter bevordering van de economische en sociaalmaatschappelijke situatie. Onderwijs en ondernemerschap spelen belangrijke rollen. Dit ter
verbetering van de bestaanszekerheid van de bevolking van Burkina Faso.
Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de
stichting.
Stelselwijzigingen
In 2013 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. De gehanteerde grondslagen van
waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.
2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de
Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De
waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en
passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale
waarde of verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties
verwijzen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar
is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn
toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het
bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien
deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als
bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder
bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden
die door de derden zijn gesteld, worden vermeld.
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Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het
bestuur is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid
als bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag
en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het
bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die
worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de
staat van baten en lasten verantwoord.
3. Grondslagen van bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn
gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen
bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de
(toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de
bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog
niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk
Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds
wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd
dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van
de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit
hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en
lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de
onderscheiden posten van het eigen vermogen.
Opbrengsten
Bijdragen van subsidiënten en sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage
betrekking heeft. Baten uit giften worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen worden verantwoord in het
jaar van ontvangst.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten
wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

4. Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. De liquide middelen zijn
verdeeld over drie bankrekeningen waardoor een scheiding tussen organisatorische kosten en
opbrengsten en bijdragen en bestedingen aan projecten wordt gewaarborgd.
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2014
€
-2.150
572
1.577

5. Eigen vermogen
Algemene reserve 1 januari
Resultaat boekjaar
Algemene reserve 31 december

6. Bestemmingsfonds Faso
Bestemmingsfonds 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Bestemmingsfonds 31 december

7. Baten

2013
€
-1.955
-194
-2.150

2014
€
52.187
27.786
-4.755
75.217

2013
€
28.196
40.995
-17.005
52.187

2014
€

2013
€

27.786

40.995

Netto resultaat acties
Kerkelijke instanties
Onderwijsinstellingen
Fondsen
Legaten
Donateurs
Totaal baten

8. Resultaat organisatie

2014
€

2013
€

406

-413

Bijdragen aan organisatorische rekening
Kosten reizen
KvK
Rente

Resultaat organisatie

9. Personeel
De stichting had in gedurende 2014 geen personeel in dienst. Alle mensen betrokken bij de
stichting werken op vrijwillige basis.
De bestuurders ontvingen geen bezoldiging.
10. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De stichting heeft geen niet in de balans opgenomen verplichtingen
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Goedkeuring en vaststelling jaarrekening 2014
De jaarrekening is in de bestuursvergadering d.d.29 juni 2015 goedgekeurd en vastgesteld.
Woerden, 29 juni 2015
De bestuurders:

Cees Boekelo
Voorzitter

Pieter Hagendijk
Secretaris

Jan Jaap van Kampen
Penningmeester
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