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Rapport inzake de jaarrekening 2019
van Stichting Hanasaneye, te Amersfoort

BESTUURSVERSLAG OVER 2019
Vooraf
Voor u ligt de jaarrekening van de Stichting Hanasaneye. Met deze jaarrekening wordt een overzicht
gegeven worden van de doelstellingen en activiteiten van de Stichting. Tevens zal inzicht verschaft
worden in de werving en het beheer van de fondsen.
Wij zijn zeer verheugd deze jaarrekening over 2019 te kunnen presenteren.
Het bestuur van de Stichting Hanasaneye,
Theo Keizer, secretaris / penningmeester
Hendrik Kraak, voorzitter
Juni 2020
Profiel van Stichting Hanasaneye
Een community of een school in Namibië vraagt de Stichting Hanasaneye om support. Onze stichting
beantwoordt zo'n verzoek en vanuit onze doelstelling kunnen wij aan hun wensen, in samenwerking met
gen voldoen, mogelijk ook het gedeeltelijk financieren verzorgen.
Het uitgangspunt van de stichting is : Samen Delen door samen te werken.
Het woord Hanasaneye verwijst hiernaar en komt uit de taal ( otjiherero ) van de Himba in het Noorden
van Namibië.
Visie
Onze stichting vindt dat jonge ondernemers vaak een scherp oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en
dat zij zodoende van groot belang zijn voor het "maken" van toekomst.
Het lijkt ons van groot belang dat jonge mensen zich realiseren, dat hun toekomst in hun eigen land ligt.
Daarom vindt er binnen de stichting een verschuiving plaats van het ondersteunen van een jonge
beginnende ondernemer naar het mogelijk maken van kwalitatief goed onderwijs. Hebben kinderen goed
onderwijs kunnen volgen dan is de kans om te slagen als zelfstandig ondernemer groter.
Vervolgens wordt er vanuit wederzijds respect een samenwerking met de school en de community
opgestart die zich kenmerkt door vertrouwen, vriendschap en gelijkwaardigheid.
Een dergelijke samenwerking heeft dan niet het karakter van hulp of afhankelijkheid, maar doet een groot
beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
Als eenmaal een ondernemer een inkomen heeft en zelfstandigheid verwerft dan kunnen zij op hun beurt
andere nieuwe ondernemers gaan ondersteunen; bovendien kunnen zij van elkaars diensten gebruik
gaan maken en een netwerk opbouwen. Ook zij delen samen.
Het lokale bedrijfsleven lijkt ook geïnteresseerd en dat betekent dat onze projecten ook een
maatschappelijke waarde krijgen. Onze contacten met het bedrijfsleven en diverse ministeries zijn uiterst
plezierig!
Verder heeft de stichting zich ten doel gesteld alle verdere handelingen te verrichten die het bovenstaande
mogelijk maken, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zouden kunnen zijn.
Zo heeft de stichting, samen met de betrokken partijen, de bouw van een klaslokaal in Ombaka mogelijk
gemaakt en wij zullen ons ook meer gaan richten op ONDERWIJS. Door het volgen van goed onderwijs
kan de basis gelegd worden voor ondernemerschap.
Op 19 februari 2010 is de Stichting Hanasaneye notarieel opgericht. Het bestuur bestaat uit
Hendrik Kraak (voorzitter) en Theo Keizer (secretaris/penningmeester).
Beide bestuursleden ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden en reizen op eigen
kosten naar Namibië.
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Actueel beleid
In het actuele beleid van Stichting Hanasaneye staan de volgende thema's centraal:
De Stichting brengt de beginnende ondernemers onder andere in contact met :
College of Art (Windhoek), dit college verzorgt diverse opleidingen op het gebied van
televisie, radio, music en sound, design en media design.
Small and Medium Enterprices ( SMEs, Windhoek ), zij verzorgen korte cursussen voor het
midden en klein bedrijf, zoals o.a. marketing en boekhouden.
SME is vooral actief met de begeleiding van de jonge ondernemers en niet met verstrekken
van leningen.
Community Skills Development Centre ( Cosdec Opuwo )
Deze organisatie ondersteunt jongeren zonder werk en school drop outs.
Er zijn besprekingen aan de gang om een vestiging van onze Stichting in Namibië, te
openen. Het doel hiervan is het optimaliseren van de communicatie aldaar te kunnen
opstarten. De nieuwe honorair consul van Nederland in Namibië adviseert ons daarbij. Een
fantastisch geschenk.
Het afgelopen jaar zijn er intensieve contacten geweest met verschillende Ministeries in
Opuwo en in Windhoek, met als doel de gerealiseerde projecten onder hun aandacht te
brengen met als gevolg een nog directer contact bij volgende projecten.
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Activiteiten 2019
Door de Himba / Dimba Community en de Okapara School werd onze Stichting Hanasaneye gevraagd om
te assisteren bij het zoeken naar water.
Er waren twee kapotte pompinstallaties, de eerste gedachte was om een nieuw boorgat te maken, maar
na overleg met het Ministry of Rural Water Supply, Forestry and Agriculture hebben we besloten de
bestaande boorgaten te schoon te maken en nieuwe pomptests te doen.
Nadat de pomptests gedaan waren hebben we een voorlopige aansluiting gemaakt die het water naar de
grote trog voor de dieren zou moeten brengen en dat is gelukt.
Toen er WATER uit de buis kwam, ging er groot gejuich op, iedereen was heel blij! Ook de kwaliteit van
het water was ok, is door het bovengenoemde Ministry onderzocht. Degene waar ik veel en goed mee
samengewerkt heb was Napoleon Kapetja, een medewerker van het bovengenoemde Ministry.
Een eveneens kapotte windmolen moest worden afgebroken en dat was een groot spektakel waar de
community ontzettend hard aan meegewerkt heeft, een prachtig proces was deze samenwerking,
trouwens niet alleen betreffende deze activiteit.
Rond de nieuw geplaatste pompen, die op zonne-energie werken, moesten er afrasteringen gemaakt
worden om vernielingen door de dieren te voorkomen.
Ook met het graven van de geulen voor de nieuwe waterleidingen in de grond was het enthousiasme van
de community leden groot, ze begrepen waarvoor ze aan het werk waren.
Om waterdruk op de leidingen te krijgen moesten de 10.000 l. tanks op een stand komen te staan, ook
dat hebben we samen met de community voor elkaar gekregen. Naast de medewerking van de
community members hebben we een beroep gedaan op lokale handwerkers en bedrijven.
Op het terrein van de school hebben we een tap geplaatst, waardoor het voor kinderen niet nodig was om
van ver water te moeten gaan halen.
Voor de community is er ook een dubbele tap geplaats, terwijl de dieren eveneens weer kunnen drinken
uit hun trog. Ook hebben we een begin gemaakt met sanitaire voorzieningen op verzoek van de school; in
dit geval zijn dat compost toiletten met een gescheiden afvoer van de ontlasting en de urine, waardoor er
geen geuroverlast is.
Wij zijn nu gevraagd door de school om te helpen bij het opzetten van schooltuintjes: dat betekent dat we
een water-systeem moeten aanleggen en de tuin moeten afbakenen.
Tussen 12.00 u. en 14.00 u. was er pauze en dan werd er gegeten, te weten meat van geit en
maisporridge, om daarna weer aan de slag te gaan. In de avond aten we met z'n allen rondom een
vuurtje.
Na zoveel jaren samengewerkt te hebben met de verschillende communities en scholen, blijft het voor mij
nog steeds bijzonder om zo dichtbij een andere cultuur te mogen komen en dan ook nog ook nog samen
met hen iets te bouwen met wederzijds respect en vertrouwen.
U zult begrijpen dat ons verblijf van drie maanden in de Kunene Region en in dit geval Okapara een bron
van inspiratie is geweest voor iedereen die daar was.
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Werving van fondsen
De werving gebeurd op een kleinschalige maar effectieve en directe manier zoals tijdens contacten met
relaties, zowel privé als zakelijk. Momenteel wordt gekeken of er contacten gelegd kunnen worden met
instanties welke ervaring hebben met fundraising.
In de toekomst is het streven om enkele vaste donateurs te hebben welke middels periodieke donaties
het werk van de Stichting willen ondersteunen en hoopt de Stichting op regelmatige basis incidentele
ondersteuningen te ontvangen.
Tevens verwacht de Stichting dat er een samenwerking gaat ontstaan met andere initiatieven in Namibië,
welke een vergelijkbare visie nastreven; hierover zijn we, zoals reeds opgemerkt, in gesprek met de
Nederlandse consul in Namibië.
Beheer van fondsen
De fondsen worden beheerd door de Stichting Hanasaneye zelf. Er is een bankrekening bij de Triodos
Bank te Zeist nummer NL 48 TRIO 039.046.56.90. Deze bank is "the most sustainable bank of the world";
wij herkennen bij deze bank (zeer) onze uitgangspunten.
In gesprekken met hen hebben zij zeer enthousiast gereageerd over de visie van onze Stichting.
Een accountant stelt de jaarrekening van de Stichting Hanasaneye samen, waardoor transparantie
ontstaat voor mensen of bedrijven, die geschonken hebben. Op onze website : www.hanasaneye.com
wordt deze jaarrekening gepubliseerd.
De Belastingdienst heeft onze stichting de ANBI-status toegekend, waardoor giften geheel of gedeeltelijk
te verrekenen zijn met hun belastbaar inkomen.
Besteding van fondsen
De uitgaven zijn voornamelijk gericht op opleiding, begeleiding en financiering van de eerste kosten die de
ondernemer moet maken om zijn bedrijf te kunnen opstarten.
De ondernemer geeft middels een begroting aan hoe de gelden besteed worden en hoeveel geld hij/zij
denkt nodig te hebben om door te kunnen groeien.
Tweemaal per jaar evalueert de onderneming met Stichting Hanasaneye de gang van zaken binnen de
gestarte onderneming. Dit is een moment waarop Stichting Hanasaneye adviezen kan geven over
bijsturing van de bedrijfsvoering.
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Overige gegevens
Stichting Hanasaneye is een Stichting met een huidig bestuur van twee personen, te weten voorzitter,
penningmeester/secretaris.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 321 688 62.
Het fiscale nummer van de Stichting is: 8220.63.426
Ons banknummer bij de Triodos Bank is :NL 48 TRIO 039.046.56.90, tnv Stichting Hanasaneye te
Amersfoort.
Contacten met Stichting Hanasaneye verlopen via het secretariaat, gevestigd
te Amersfoort, Bloemendalsestraat 53B, t.n.v. Hendrik Kraak,
of via de email : share-together(at)hanasaneye.com

Ondertekening jaarrekening
Juni 2020,

H. Kraak

T. Keizer
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na bestemming van het saldo baten en lasten)

31 december 2019
€

31 december 2018

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

(1)
(2)

201

2.546
1.936
201

4.482

201

4.482

-701

3.582

902

900

201

4.482

PASSIVA
Reserve en fondsen

(3)

Bestemmingsreserve Namibië
Kortlopende schulden

(4)

Overige schulden en overlopende
passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

€

Baten
Baten van begunstigers

(5)

30.257

17.505

(6)

31.228

23.289

(7)
(8)

673
2.104

1.366
2.423

2.777

3.789

-3.748
-534

-9.573
-149

-4.282

-9.722

Lasten
Kosten werving
Kosten besteed aan doelstelling Namibië
Kosten beheer en administratie
Kantoorlasten
Algemene lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

(9)

Saldo
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
De stichting staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel regio Gooi-, Eem- en
Flevoland onder nummer 32168862.

Vestigingsadres
Stichting Hanasaneye is gevestigd op Bloemendalsestraat 53 B te Amersfoort.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving van organisaties zonder
winststreven (RJ640).
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders wordt vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit fondsverwerving
enerzijds, en anderzijds de bestedingen en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische
kostprijzen.
De opbrengsten en kosten zijn opgenomen inclusief omzetbelasting.

Kosten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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