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Algemene gegevens  

 

Algemeen 

De stichting is opgericht d.d. 17 oktober 2003 en statutair gevestigd te Barneveld. In 2017 zijn de 

statuten geactualiseerd. 

 

 

Doelstelling 

De doelstelling en grondslag van de stichting is als volgt beschreven in de statuten: 

 

“De stichting heeft ten doel het verstrekken van materiële en/of immateriële hulp – zo mogelijk in 

samenwerking met een plaatselijke christelijke kerk – aan inwoners van tweede en 

derdewereldlanden. De stichting verstaat haar doel in het licht van het Woord van God, de Bijbel. 

De stichting verricht haar activiteiten vanuit de christelijke visie op en betrokken bij het welzijn en 

de welvaart van de inwoners van die landen.” 

 

 

Samenstelling bestuur  

De stichting heeft in 2020 de volgende bestuurssamenstelling: 

- Albert Fieret          : voorzitter  

- Cathrien de Brauw : bestuurslid 

- Henk Vergunst : bestuurslid 

- Herman Koudijs:  : penningmeester  

 

Contactgegevens van de stichting 

Stichting The Three Aid Foundation 

De Watermolen 11 

3772 MK  BARNEVELD 

website     : www.ttaf.org 

e-mail       : info@ttaf.org 

 

 

Kamer van Koophandel 

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland 

onder nummer 08119366. 

 

Belastingen 

TTAF is in het bezit van een ANBI-beschikking.  

TTAF betaalt geen successierecht en schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen. 

Giften aan TTAF zijn aftrekbaar voor de belastingen. 

 

  

http://www.ttaf.org/
mailto:info@ttaf.org
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Jaarverslag van het bestuur 

Algemeen 

‘TTAF makes self supporting’ is meer dan een slogan.   

De aandacht van TTAF ging ook in 2020 uit naar de allerzwaksten in de samenleving van Ethiopië.  

En dan vooral naar blinden, doven, verlamden, verlaten moeders met kleine kinderen en 

weeskinderen.  

Covid-19 heeft forse impact gehad op onze activiteiten in Ethiopië. Omdat het land in een strenge 

lockdown ging in maart 2020, zijn de reguliere werkzaamheden grotendeels stilgevallen.  

Anderzijds is gebleken dat het werkveld intact blijft.  

 

Bestuur 

Het bestuur is in 2020 niet gewijzigd en is 7 keer bijeengekomen.  

 

Werkgebied 

Ook in 2020 was het werk gericht op de zwaksten in de werkgebieden van TTAF.  

Het werkgebied in Ethiopië is het roodomrande gebied op de kaart. 

 

Projecten in Ethiopië 

1. Medische hulp aan blinden in Dilla en Kofele  

Dit project is het langstlopende project van Stichting TTAF. Al vele jaren lang verzorgen we 

deze eye medications, eerst in Dilla, later ook in Kofele. De organisatie ligt in handen van 

Ayano Burka en Ayele Sime.  
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Het is altijd verrassend om te zien hoeveel mensen op de Eye Medications afkomen. Door al 

die jaren hebben de Eye Medications een goede naam gekregen: je wordt vriendelijk en 

bekwaam geholpen. Daarnaast voorzien de Eye Medications in een bijzondere behoefte: een 

bezoek geeft hoop en vaak ook uitkomst. En we weten het: hoop doet leven! 

 

Begin 2020 was het de bedoelding dat er weer eye medications zouden worden 

georganiseerd. Dit is door Covid-19 niet gebeurd en zijn de eye medications uitgesteld. 

Intussen heeft in januari 2021 de eerste eye medication in Dilla weer plaatsgevonden.  

 

Voor 2021 zijn er plannen om meer aandacht te geven aan preventie. Wij zullen ons daarbij 

vooral richten op scholen. 

 

2. Onderwijs voor blinde kinderen in Debre Zeyt    

In september 2013 is een school gestart voor blinde kinderen. Er zijn nu twee groepen van 

tien kinderen. Een eerste jaar en een tweede jaar groep. In twee jaar tijd leren zij tweetalig 

braille. Na die twee jaar gaan zij naar een school in hun woonplaats. Een supervisor teacher 

begeleidt de kinderen en hun leerkrachten op de school in hun woonplaats.  

Op deze school wordt ook braille lesgegeven aan een groep van 10 oudere kinderen. Deze 

kinderen zijn slechtziend en zullen op termijn volledig blind worden. Door hun nu braille te 

leren geeft dat een toekomst met perspectief.  

 

Stichting TTAF heeft een open relatie met de school. Dit betekent dat wij te allen tijde 

toegang hebben tot de school en tot de administratie. Regelmatig bezoeken Zenebe Ayele 

en/of Ayano Burka de school. Ieder kwartaal zorgt directeur Wondimu voor een 

rapportage.  

 

 

De 'graduation' van leerlingen in oktober 2020 
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3. Health Center ‘Burka Faya’ 

Vanaf 2017 zijn we bezig met de het realiseren van structurele medische zorg in Ethiopië. In 

2018 is de keuze gemaakt om een Health Center te realiseren in Sashamene. In 2019 zijn de 

tekeningen definitief gemaakt en zijn de benodigde vergunningen aangevraagd en 

verkregen.  

In september 2019 is opdracht verleend voor de realisatie van een waterput met een diepte 

van 250 meter. Helaas heeft het boorbedrijf de opdracht moeten teruggeven, omdat het te 

diep was. In januari 2020 is een ander boorbedrijf alsnog gestart en in juli 2020 is er water 

gevonden. Daarna heeft de aannemersselectie plaatsgevonden en is de omheining geplaatst. 

In december 2020 is de grond geëgaliseerd en is met de fundering begonnen.  

 
 

De egalisatie van de grond. De omheining is geplaatst. Uiterst links is de trap van de 
wachttoren nog net zichtbaar 

 

 

4. Kidan-project 

In april 2020 is een eenmalig voedseluitdelingsproject gestart voor alleenstaande vrouwen 

in Addis Ababa. De uitvoering lag in handen van Kidan Dires, een jonge vrouw die aan het 

ISS in Den Haag gestudeerd heeft. In totaal zijn 128 éénoudergezinnen 6 maanden lang 

maandelijks van eten en basishygiëneproducten voorzien.   

 

De impact hiervan is enorm groot. Op de website van Stichting TTAF zijn er korte filmpjes te 

zien, waarin vrouwen aangeven hoe zij het ervaren hebben.  

 

In januari 2021 is het programma gestopt. Kidan gaat met een team vrijwilligers in 2021 

zgn. ‘self help groups’ opzetten, waarbij vrouwen de mogelijkheid krijgen om in kleine 

groepjes gezamenlijk een eigen onderneming op te zetten. Een onderdeel van dit project is 

het geven van training op de volgende gebieden:  

- Business skills development 
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- Cash and saving management 

- Gender relations and reproductive health 

- Leadership 

Deze trainingen zijn vooral gericht om de vrouwen weerbaarder te maken.  

 

 

 

De voedseluitdeling op 30 augustus 2020. Van links naar rechts: Ayano Burka, Gebremichael 

(vrijwilliger), Benmet (vrijwilleger), Kidan (coördinator) en een vrouw die het voedselpakket 

in ontvangst neemt.  

 

 

5. Overige projecten 

De projecten rond ‘Waterputten en ondersteuning van scholen’, ‘Better Brace’ en ‘Hope for 

the blind’ hebben in 2020 stilgelegen als gevolg van de Covid-19 pandemie. Het is de 

bedoeling dat dit in 2021 weer wordt opgepakt.  

Financiële resultaat 2020 

Over 2020 waren de uitgaven € 175.000 hoger dan de ontvangsten. In 2019 een positief resultaat 

van € 337.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2019 sponsorgelden zijn ontvangen 

ten behoeve van het Health Center “Burka Faya” (project 3, zoals hierboven vermeld). In 2020 zijn 

veel bestedingen aan dit project gedaan, aangezien in 2020 daadwerkelijk met de bouw van het 

health center is gestart. Als gevolg van de verslaggevingsregels dienen de baten te worden 

verantwoord in het jaar dat deze zijn ontvangen (en voor zover nog niet besteed, worden deze in 
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een bestemmingsreserve onder het eigen vermogen gepresenteerd). De besteding aan dit project is 

deels verantwoord in 2020 en zal ook doorlopen in 2021.  

 

De bestemmingsreserve Health Center “Burka Faya” is in 2020 als gevolg van bovenstaande 

bestedingen aanzienlijk afgenomen. Naar verwachting zal deze in 2021 geheel zijn besteed, in lijn 

met de doelstelling van de stichting om ontvangen gelden voor projecten zo snel als mogelijk te 

besteden aan de doelstelling van het project. 
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Jaarrekening 2020 
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Balans per 31 december 2020 

 

  31-12-2020  31-12-2019 

  € € € € 

 

ACTIVA 

 

Vaste activa 

 

 

Vlottende activa 

Overige vorderingen  10  10 

 

 

Liquide middelen  445.216  566.456 

                                                     

 

  445.226  566.466 

                                                     

 

PASSIVA 

 

Eigen vermogen 

Stichtingsvermogen 6.852  722 

Bestemmingsfondsen 305.045  486.538 

                                              

  311.897  487.260 

 

 

Kortlopende schulden 

Projectgerelateerde verplichtingen 102.325  38.298 

Crediteuren 54  - 

Overige schulden en overlopende passiva 30.950  40.908 

                                              

   

  133.329  79.206 

                                                     

 

  445.226  566.466 
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Staat van baten en lasten over 2020 

 Werkelijk Begroot Werkelijk 

          2020        2020        2019 

 € € € 

Baten 

Baten van particulieren 70.137 240.000 464.829 

Baten van subsidies en overheden   

Baten van andere organisaties zonder winststreven 90.054 60.000 20.570 

                                                               

Som der baten 160.191 300.000 485.399 

 

 

Lasten 

Besteed aan doelstellingen 324.846 285.000 140.933 

Wervingskosten 3.119 5.000 8.199 

Kosten van beheer en administratie 3.552 6.000 3.120 

                                                               

Som der lasten 331.517 296.000 152.252 

                                                               

Saldo voor financiële baten en lasten  -171.326 4.000 333.147 

 

Saldo financiële baten en lasten -4.037 - 3.693 

                                                               

Saldo van baten en lasten -175.363 4.000 336.840 

                                                               

 

Resultaatbestemming 

Overige reserve -6.130  -7.442 

Dotatie resp. onttrekking aan bestemmingsfonds -181.493  344.282 

                                                             

Bestemd resultaat 175.363 - 336.840 
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Algemene grondslagen voor de financiële verslaggeving  

 

Algemene grondslagen 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 650 inzake fondsenwervende 
instellingen zoals opgenomen in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving. 
 
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva  
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 
 
Algemene grondslagen voor resultaatbepaling 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op de 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 
De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden 
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 
van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Buitenlandse valuta worden 
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Koersresultaten worden verantwoord onder het 
Saldo financiële baten en lasten.  
 
Eigen vermogen 
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen 
doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.  
 
Bestemmingsfondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader van de doelstelling 
waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet-bestede deel van toegekende 
donaties en andere fondsen. 
 
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves en fondsen geschieden uit de bestemming van het 
saldo van baten en lasten. Bestedingen waarvoor een bestemmingsreserve of een 
bestemmingsfonds is gevormd worden verantwoord als last in de staat van baten en lasten 
(RJ650.314). 
 
Projectverplichtingen  
Projectverplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin de contractueel 
afgesproken projectperiode valt. De projectbestedingen worden derhalve toegerekend aan de 
periode waarop ze betrekking hebben. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  
 
Baten 
Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en contributies 
opgenomen onder aftrek van schenkingsrechten (bij onbestemde baten).  
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld.  
 
Baten van particulieren 
Baten van particulieren zijn ontvangen gelden van particuliere personen en bedrijven. 
 
Baten van andere organisaties zonder winststreven 
Baten van andere organisaties zonder winststreven zijn ontvangen gelden van steunstichtingen en 

vermogensfondsen. 

 

Lasten 

De lasten, waaronder projectverplichtingen, worden toegerekend aan het jaar waarop ze 

betrekking hebben.  

 

Voor zover er voor de projecten nog geen verplichtingen zijn aangegaan, wordt er voor het project 

een bestemmingsreserve (vanuit de resultaatverdeling) gevormd van de ontvangsten ten behoeve 

van projecten onder aftrek van de reeds bestede projectkosten. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 

 
Overige vorderingen        31-12-2020     31-12-2019 

   € € 

 

Depot PostNL   10 10 

                                                 

 

   10 10 

                                                

 
 
Liquide middelen        31-12-2020     31-12-2019 

   € € 

 

Rekening-courant Rabobank (eurorekening)   445.216 481.693 

Rekening-courant Rabobank (dollarrekening)   - 84.763 

                                                 

   445.216 566.456 

                                                

Eigen vermogen 
 

Stichtingsvermogen  

 

Het verloop van het stichtingsvermogen in het verslagjaar was als volgt:  

                2020              2019 

   € € 

 

Saldo per 1 januari   722 8.164 

Bij/Af: resultaat boekjaar   6.130 -7.442 

                                                 

 

Saldo per 31 december   6.852 722 

                                                

 

 

Bestemmingsfondsen       31-12-2020     31-12-2019 

 

Realisatie Burka Faya Health Center   305.045 486.538 

                                                

   

Ultimo 2020 is het saldo van het bestemmingsfonds bestemd voor de realisatie van één of 

meerdere Health Centers in Ethiopië.  

 

 

 



 

15/18 

Het verloop van de bestemmingsfondsen in het verslagjaar was als volgt:  

 

Bestemmingsfonds Burka Faya Health Center                2020              2019 

   € € 

 

Saldo per 1 januari   486.538 142.256 

Bij: Ontvangen gelden t.b.v. projecten   10.000 443.000 

Af: Onttrekkingen t.b.v. projecten   -191.493 -98.718 

                                                 

 

Saldo per 31 december   305.045 486.538 

                                                

 

 

 

Projectgerelateerde verplichtingen       31-12-2020     31-12-2019 

 

Projectverplichtingen   102.325 38.298 

                                                

 

De projectverplichtingen zijn ultimo 2020 hoger dan ultimo 2019, aangezien Covid19 het 

noodzakelijk maakte om enkele projecten uit te stellen naar 2021. In 2021 is inmiddels een deel 

wel tot uitvoering gebracht. 

 

 

Overige schulden en overlopende passiva       31-12-2020     31-12-2019 

 

Accountantskosten   950 908 

Vooruit ontvangen donaties   30.000 40.000 

                                                 

   30.950 40.908 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 

 Werkelijk Begroot Werkelijk 

           2020           2020           2019 

 € € € 

Baten 

Baten van particulieren 70.137 240.000 464.829 

Baten van subsidies en overheden   

Baten van andere organisaties zonder winststreven 90.054 60.000 20.570

                                                               

Som der baten 160.191 300.000 485.399 

 

Lasten 

Besteed aan doelstellingen 

- Projectgeorganiseerde hulp 133.353 42.215 

- Realisatie Burka Faya Health Center  191.493  98.718 

                                                             

 324.846 285.000 140.933 

                                                          

Wervingskosten 

Kosten eigen fondsenwerving -  - 

Publiciteit en communicatie -  2.094 

Overige kosten fondsenwerving 3.119  6.105 

                                                             

 3.119 5.000 8.199 

                                                          

 

Kosten van beheer en administratie 

Bestuurskosten  -  - 

Kantoorkosten en algemene kosten 2.078  1.683 

Bankkosten 488  529 

Afschrijvingen    

Accountantskosten 986  908 

Advieskosten -  - 

                                                             

 3.552 6.000 3.120 

                                                          

   

Financiële baten en lasten  

Koersresultaten dollarrekening   -4.037  3.693 

Rentebaten -  - 

                                                             

 -4.037 - 3.693 
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Kengetallen 

 Werkelijk Begroot Werkelijk 

          2020           2020           2019 

 

Doelbestedingspercentage van de baten:     

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten  202,8% 259,1% 29,0% 

 

Doelbestedingspercentage van de lasten:  

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten  98,0% 96,3% 92,6% 

 

Beheer‐ en administratiekostenpercentage:  

Kosten beheer en administratie/totale lasten  1,1% 2,0% 2,0%

  

De besteding aan de doelstellingen ten opzicht van de totale baten is hoog, omdat een groot deel 
van de bestedingen is onttrokken aan de bestemmingsreserve. 
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Samenstellingsverklaring van de accountant 

Vanaf 2018 is de accountant van de stichting Van Lienden & Kooistra Accountants & Adviseurs te 

Barneveld.  

 

De accountant heeft een doorlopende opdracht tot het afgeven van een samenstellingsverklaring bij 

de jaarrekening. 

 

Op de volgende pagina is de samenstellingsverklaring opgenomen. 

 



 

Stichting the Three Aid Foundation 

De Watermolen 11 

3772MK  BARNEVELD 

 

 

 

 

 

 

Barneveld, 5 juli 2021 

Kenmerk: - 1381370.26982.DL 

 

 

 

Betreft: samenstellingsverklaring 2020 Stichting The Three Aid Foundation 

 

 

Geacht bestuur, 

 

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over 2020 van Stichting The Three Aid Foundation te Barneveld. Bij 

deze jaarrekening is door ons onderstaande samenstellingsverklaring afgegeven. 

 

Opdracht 
 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting The Three Aid Foundation, waarin 

begrepen de balans met tellingen van € 445.226 en de staat van baten en lasten sluitende met een 

bestemd resultaat van € 175.363 negatief samengesteld. 

 

Samenstellingsverklaring 
 

De jaarrekening van Stichting The Three Aid Foundation te Barneveld is door ons samengesteld 

op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per  

31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In 

deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard 

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Wij hebben daarbij onze 

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 

verantwoordelijkheid heeft voldaan. 



Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 

het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting The Three Aid Foundation. 

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een 

oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 

gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, 

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan 

met de door u verstrekte gegevens. 

 

 

 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Van Lienden & Kooistra 

 

 

 

 

w.g. D.A.V. Braber AA   

 

 

 


