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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 2018 de volgende bestuurssamenstelling: 

- Kees Vlot       : voorzitter 

- Jan van het Veld      : secretaris 

- Albert Fieret          : penningmeester 

- Cathrien de Brauw 

- Henk Vergunst 

 

 

Contactgegevens van de stichting 

Stichting The Three Aid Foundation                             

Lange Voren 35                                                          

3773 AN 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 2018 uit naar de allerzwaksten in de samenlevingen van 

Ethiopië en Zambia.  

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

weeskinderen.  

Voor velen is er een wereld van mogelijkheden opengegaan. Kinderen met verlamde benen kregen 

beenbeugels en konden daardoor naar school, honderden mensen werden aan hun ogen 

geopereerd en zagen voor het eerst of opnieuw. Met een eigen winkeltje, via microkrediet 

verkregen, veranderde voor velen een leven in armoede in een leven met toekomstperspectief. 

 

Waar we minstens zo blij om zijn, is dat de sponsors, groot en klein, TTAF trouw zijn gebleven.    

TTAF zet jaarlijks in op werken aan goede projecten, tegen redelijke kosten met een goede output.  

 

 

Bestuur 

Het bestuur is in 2018 uitgebreid met twee bestuursleden, Cathrien de Brauw en Henk Vergunst. 

Het bestuur is 7 keer bijeengekomen.  

 

In 2018 is ook afscheid genomen van Pieter Nieland. Pieter heeft zo’n 15 jaar met vol enthousiasme 

veel werkzaamheden verricht voor de stichting. 

 

 

Werkgebied 

Ook in 2018 was het werk gericht op de zwaksten in de werkgebieden van TTAF.  

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

1. Medische hulp aan blinden in Dilla en Kofele  

In 2018 hebben verschillende staaroperaties plaatsgevonden van mensen die naar de 

oogscreeningsdagen in Dilla en Kofele in 2017 waren gekomen. Verder zijn er 

voorbereidingen getroffen voor nieuwe Eye Medications in Kofele in januari 2019. 

 

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.  

 

3. Naaiatelier van jonge dove vrouwen 

Dit atelier is na een periode van afnemende activiteiten gestopt. De naaimachines zijn voor 

een vriendelijke prijs aan de laatste dames verkocht. 

 

4. Microfinanciering 

In de afgelopen jaren hebben vele vrouwen de mogelijkheid gekregen om een eigen 

onderneming op te starten. Dat kan zijn een winkeltje, ambulante handel of het houden van 

vee. Door hun eigen onderneming zijn zij in staat een inkomen te genereren. Hun kinderen 

gaan naar school. In 2018 zijn er een tweetal nieuwe ondernemingen gestart.  

 

5. Better Braces 
Kinderen die polio hebben gehad kregen beenbeugels. Zij die al beenbeugels droegen, 
ontvingen blijvende zorg, controle of de beenbeugel nog wel past. Als het nodig is worden 
de beenbeugels vervangen. Met beenbeugels en loopkrukken lopen kinderen naar school en 
ouderen naar hun werk. De werkzaamheden werden uitgevoerd door Grarbet Hospital. 
 

6. 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. Hiervoor 

hebben we een PLC in Ethiopië opgericht en is gestart met de ontwikkeling van een 

business plan. 

 

7. Waterputten en ondersteuning van scholen 

In de omgeving van Kofele hebben we verschillende scholen ondersteund met nieuw 

meubilair en nieuwe schoolboeken. Tevens hebben we een aantal waterputten gerealiseerd 

bij deze scholen. Voorwaarde voor deze activiteiten is dat de ouders ter plekke ook een 

bijdrage leveren aan de verbetering van de scholen, zoals het leggen van betonvloeren of 

het opknappen van de gebouwen. 
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Balans per 31 december 2018 

 

  31-12-2018  31-12-2017 

 € € € € 

 

ACTIVA 

 

Vaste activa 

 

Materiële vaste activa 

Inventaris  0  887 

 

 

Vlottende activa 

Overige vorderingen  1.170  696 

 

 

Liquide middelen  227.362      421.469 

                                                     

 

  228.532  423.052 

                                                     

 

PASSIVA 

 

Eigen vermogen 

Stichtingsvermogen 8.164  514 

Bestemmingsfondsen 142.256  334.514 

                                              

  150.420  335.028 

   

 

Kortlopende schulden 

Projectgerelateerde verplichtingen 75.429  86.925 

Crediteuren 867  10 

Overige schulden en overlopende passiva 1.816  1.089 

                                              

   

  78.112  88.024 

                                                     

 

  228.532      423.052 
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Staat van baten en lasten over 2018 

 Werkelijk Begroot Werkelijk 

          2018        2018        2017 

 € € € 

Baten 

Baten van particulieren 6.708 10.000 384.567 

Baten van subsidies en overheden   

Baten van andere organisaties zonder winststreven 58.090 60.000 95.855

                                                               

Som der baten 64.798 70.000 480.422 

 

 

Lasten 

Besteed aan doelstellingen 252.958 137.500 148.299 

Wervingskosten 1.254 5.000 2.186 

Kosten van beheer en administratie 7.048 6.000 4.873 

                                                               

Som der lasten 261.260 148.500 155.358 

                                                               

Saldo voor financiële baten en lasten  -196.462 -78.500 325.064 

 

Saldo financiële baten en lasten 11.854 - -9.751 

                                                               

Saldo van baten en lasten -184.608 -78.500 315.313 

                                                               

 

Resultaatbestemming 

Bestemmingsreserve   

Overige reserve 7.650 - -12.705 

Onttrekking aan bestemmingsfondsen -192.258 -78.500 328.018 

                                                             

Bestemd resultaat -184.608 -78.500 315.313 
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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 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde, nl. 33%. 
 
Financiële vaste activa 
Deelnemingen worden gewaardeerd op historische kostprijs.  
 
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). 
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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. 
 
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.  
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Toelichting op de balans per 31 december 2018 

 
Materiële vaste activa 
 
De mutaties in de materiële vaste activa gedurende het verslagjaar zijn als volgt:  
 
  Inventaris 

  € 

 

Stand per 1 januari 

Aanschafwaarde  2.662 

Cumulatieve afschrijving  -1.775 

                     

  887 
                     

Mutaties boekjaar 
Investeringen  - 
Afschrijvingen   887 
                      

  887 
                      

Stand per 31 december  
Aanschafwaarde  2.662 

Cumulatieve afschrijving  -2.662 

                      

  0 
                      

 
Financiële vaste activa 
 
Dit betreft een 50%-deelneming in Dignitas Worldwide B.V. Deze deelneming heeft geen 
activiteiten gehad in het verslagjaar. In 2018 is de deelneming vervreemd tegen nominale waarde. 
 
 

Overige vorderingen       31-12-2018      31-12-2017 

  €  € 

 

Te ontvangen sponsorgelden  -  686 

Nog te ontvangen reiskostenvergoeding  560  - 

Lening aan dove timmerlieden  600  - 

Depot TPG  10  10 

                                                 

 

  1.170  696 
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De lening aan de dove timmerlieden bedraagt ETB 19.250 en is verstrekt voor aanschaf van 
houtbewerkingsmachines. Er zijn geen zekerheden gesteld. 
 
 
Liquide middelen        31-12-2018     31-12-2017 

   € € 

 

Rekening-courant Rabobank (eurorekening)   22.432 552 

Rekening-courant Rabobank (dollarrekening)   204.932 363.354 

Rabobank BedrijfsTeleRekening   - 57.563 

                                                 

   227.364 421.469 

                                                

 
Eigen vermogen 
 

Stichtingsvermogen  

 

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

                2018              2017 

   € € 

 

Saldo per 1 januari   514 13.219 

Bij/Af: resultaat boekjaar   7.650 -12.705 

                                                 

 

Saldo per 31 december   8.164 514 

                                                

 

 

Bestemmingsfondsen       31-12-2018     31-12-2017 

 

Realisatie Burka Faya Health Center   142.256 334.514 

                                                 

 

   142.256 334.514 

                                                

   

Ultimo 2018 is het saldo van het bestemmingsfonds bestemd voor de realisatie van één of 

meerdere Health Centers in Ethiopië.  

 

Het verloop van de bestemmingsfondsen in het verslagjaar was als volgt:  
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Bestemmingsfonds Burka Faya Health Center                2018              2017 

   € € 

 

Saldo per 1 januari   334.514 6.495 

Bij: Ontvangen gelden t.b.v. projecten   - 375.848 

Af: Onttrekkingen t.b.v. projecten   -192.258 -47.829 

                                                 

 

Saldo per 31 december   142.256 334.514  

                                                

 

 

 

Projectgerelateerde verplichtingen       31-12-2018     31-12-2017 

 

Projectverplichtingen   75.429 86.925 

                                                

 

 

Overige schulden en overlopende passiva       31-12-2018     31-12-2017 

 

Accountantskosten   1.816 1.099 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 

 Werkelijk Begroot Werkelijk 

           2018           2018           2017 

 € € € 

Baten 

Baten van particulieren 6.708 10.000 384.567 

Baten van subsidies en overheden   - 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 58.090 60.000 95.855

                                                             

Som der baten 64.798 70.000 480.422 

 

Lasten 

Besteed aan doelstellingen 

- Voorlichting -  - 

- Projectgeorganiseerde hulp 60.700  100.470 

- Realisatie Burka Faya Health Center  192.258  47.829 

                                                             

 252.958 137.500 148.299 

                                                          

Wervingskosten 

Kosten eigen fondsenwerving -  1.944 

Publiciteit en communicatie 1.254  242 

Overige kosten fondsenwerving -  - 

                                                             

 1.254 5.000 2.186 

                                                          

 

Kosten van beheer en administratie 

Bestuurskosten  - - - 

Reis- en verblijfkosten  2.599 

Kantoorkosten en algemene kosten 2.215  289 

Bankkosten 620  712 

Afschrijvingen 887  888 

Accountantskosten 727  1.089 

Advieskosten   1.895 

                                                             

 7.048 6.000 4.873 

                                                          

   

Financiële baten en lasten  

Koersresultaten dollarrekening   11.837  -9.751 

Rentebaten 17  0 

                                                             

 11.854 - -9.751 
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Kengetallen 

 Werkelijk Begroot Werkelijk 

          2018           2018           2017 

 

Doelbestedingspercentage van de baten:     

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten  390,4% 196,4% 30,9% 

 

In 2018 is een groot bedrag besteed met een specifieke bestemming, nl. de realisatie van het Burka 

Faya Health Center. Indien rekening wordt gehouden met de onttrekking aan het betreffende 

bestemmingsfonds ad € 192.258, zijn de doelbestedingspercentages als volgt:  

 

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten  106,8% 84,3% 97,3% 

 

Doelbestedingspercentage van de lasten:  

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten  88,0% 92,6% 95,5% 

 

Beheer‐ en administratiekostenpercentage:  

Kosten beheer en administratie/totale lasten  10,2% 4,0% 3,3% 
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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. 

 






