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Jaarverslag 2014 TTAF

l. Algemeen.

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting The Three Aid Foundation.

De stichting is opgericht d.d. 17 oktober 2003 en statutair gevestigd te Barneveld.

Voorwoord

Het jaarverslag over 2014 van The Three Aid Foundation (TTAF) betreft het 12e boekjaar van de Stichting.
De Stichting was in 2014 vooral actief in Ethiopië en met één project in Malawi.

'TTAF makes selfsupporting', is meer dan een slogan.

De aandacht van TTAF ging ook in 2014 uit naar de allerzwaksten in de samenlevingen van Ethiopië en Malawi.

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

Voor velen is er een wereld van mogelijkheden open gegaan. 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 bittere

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 en outcome.

Doelstelling.

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

Artikel 2.
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 derde wereldlanden. 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 en raad van advies

De stichting heeft in 2014 de volgende bestuurssamenstelling:
- Kees Vlot : voorzitter

- Lydia de Vin : secretaris.

- Pieter Nieland : penningmeester.

In de raad van Advies hebben de volgende personen zitting:

- Arrie Huijgen

Adres:

Stichting The Three Aid Foundation telefoon : 0342 424189
p/a Kweekweg 4 e-mail : info(%TTAF.org

3773 BH Bameveld website ; www.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.



2. Bestuursverslag 2014.

Bestuur

In 2013 is door Teijo Venema en Rob Maarseveen aangeven dat zij op termijn met hun werk voor TTAF wilden

gaan stoppen. Daarom is er gezocht naar nieuwe bestuursleden die hun taken gaan overnemen. In 2013 is Kees

Vlot lid geworden van de raad van toezicht. Doel was dat Kees Vlot de rol van voorzitter op zich zou nemen.

Dat is op 3 september 2014 dan ook gebeurd. Lydia de Vin is onze nieuwe secretaris. Besloten is om de raad van

toezicht in 2015 op te heffen. Door Teijo en Rob is enorm veel werk verzet. Dat kon door hun gedaan worden

omdat zij beiden met pensioen waren. Om naar de toekomst het vele werk te kunnen doen is het aantal

vrijwilligers uitgebreid. Eline Zomer, Jaap Groeneveld, Huig Markus, Arrie Hijgen en Jeroen Lohuis zijn nieuwe

vrijwilligers.

De toenemende administratieve lasten vanwege de ANBI goedkeuring wordt voor veel goede doelen

organisaties ervaren als een behoorlijke druk. Voor de stichting ESPO is dat aanleiding geweest om samen te

gaan werken met TTAF. Dat is met ingang van l januari 2015 een feit. Komende jaren wordt de

overheidsbijdrage van de huidige € 500 miljoen afgebouwd naar € 185 miljoen. Door deze maatregel zal er
kapitaalsvemietiging plaats vinden. Vanaf 2016 zal het een uitdaging worden om nieuwe sponsoren te vinden.

Ook in 2014 was het werk gericht op de zwaksten in de werkgebieden van TTAF.

Het werkgebied in Ethiopië is het roodomrande gebied op de kaart.
De projecten in Ethiopië zijn in 2014 twee keer bezocht. Over de ontwikkelingen van het project
in Malawi is via de mail contact onderhouden. Het project in Malawi is niet bezocht.

Ethiopië
= 33 x Nederland

het aantal inwoners is ca. 90 miljoen.

De keuze van TTAF voor de allerzwaksten.
De overheden in Ethiopië en in Malawi moeten met beperkte middelen veel armoede wegnemen bij miljoenen

mensen. Personen met een handicap die veel extra aandacht nodig hebben, komen dan helemaal niet in
aanmerking voor extra hulp die zij nodig hebben. Zij blijven in hun bittere ellende voortleven.

Een gehandicapte kan niet evenveel bijdragen aan de samenleving als de valide medeburger.

Tenminste als dat niet in geld wordt uitgedrukt.

Levensperspectief.
De projecten van TTAF maken een leven met perspectief waar.

Daardoor is het mogelijk dat de afstand naar school kan worden afgelegd door kinderen met verlamde benen, dat

blinden in braille leren lezen en schrijven, doven een vak leren en verlaten vrouwen worden geholpen, zodat ze

een klein inkomen weten te verwerven en hun kinderen te eten kunnen geven.

Werken aan de toekomst van kinderen met een handicap begint bij onderwijs. Voor volwassenen geldt, dat de

ontworsteling uit de armoede begint met een dagelijks inkomen.

Alles is beter dan bedelen. Iemand die zijn eigen geld verdient, ontvangt waardering en krijgt zelfrespect, want

het leven van hem, haar en van kinderen, is dan een leven waar uitdagingen aan bod komen.

Het werk van TTAF was ook in 2014 gericht op het aanreiken van levensperspectief. Honderden, duizenden

mensen zijn geholpen. Ogen werden geopereerd, beenbeugels aangemeten, vakopleidingen mogelijk gemaakt,
scholen voor blinde kinderen konden draaien en binnen het reguliere onderwijs werden de blinde kinderen en

leerkrachten met deskundige hulp bijgestaan. Volwassenen maakten producten die verkocht werden via markten

en winkels. 'Kleine' boeren met kippen of een paar geiten of schapen zijn nu gerespecteerde deelnemers aan de

maatschappij.
Kortom, zij allen kregen een beter bestaan.

Toch zou TTAF nog veel meer willen doen, want er staat nog een grote groep op hulp te wachten, om het leven

in armoede te achter zich te kunnen laten.



De TTAF-werkwijze in 2014:
• Eerst bekijken of de lokale mens het zelf kan.

Eerst moet bekend worden welke hulp nodig is en waarom de mensen er zelf niet in kunnen voorzien.

Als duidelijk is dat zonder hulp van derden de slechte leefsituatie niet is te veranderen, wordt met

lokale bekwame personen een plan van aanpak opgezet, het projectplan.

• Zoeken van sponsoren.

Voor een goed plan dat bij TTAF past wordt een financiële begroting opgezet.

Daarna gaat TTAF voor het betreffende plan fondsen werven.

Sponsoren weten waar hun geld aan wordt besteed.

• Uitvoering van het project.

Per project worden de aangegane verplichtingen in een contract vastgelegd. Daarin staat ook aan

welke meetbare resultaten het project moet voldoen en de momenten van rapportage.

Het projectgeld wordt gefaseerd toegestuurd na rapportage en/ofaan alle verplichtingen is voldaan.

• Bewaking van de afspraken.
De uitvoerders van de projecten rapporteren via voortgangsrapportage en eindrapportage aan TTAF.

• TTAF rapporteert aan de sponsoren.
De sponsoren ontvangen één keer per jaar rapportage betreffende het gesponsorde project en een

eindrapportage bij voltooiing van het project

TTAF heeft geen personeel in dienst.
Het vele werk dat nodig is om TTAF goed te laten draaien, wordt door vrijwilligers gedaan.

Daarom zijn de uitvoeringskosten heel laag.
Van elke euro ging ook in 2014 € 0,91 rechtstreeks naar de projecten.

Op 4 juli heeft Stichting The Three Aid Foundation van Stichting Edukans een bedrag ontvangen
van € 93.423 (zegge: drieennegentigduizendvierhonderddrieentwintig euro). Het bedrag is

bijgeschreven op de bankrekening van Stichting The Three Aid Foundation, NL61 RABO 0385 5978 19.



Informatie over projecten die in 2014 in uitvoering waren.:

Projecten in Ethiopië

l. De Sint Francisschool in Shashamene.
Een ongesubsidieerde school waar weeskinderen en kinderen uit zeer arme gezinnen les krijgen. In 2014 heeft

deze school een aantal computers kunnen aanschaffen. De kinderen leren omgaan met een computer.

2. Medische hulp aan blinden in Dilla en omgeving.

In 2014 kwamen 945 blinden en ernstig slechtzienden naar de oogscreeningsdagen in Dilla. Ca. 750 van deze

mensen konden daadwerkelijk worden geholpen. 140 blinden werden geopereerd en konden weer zien. 600
blinden en slechtzienden kregen medicijnen.

3. Onderwijs voor blinde kinderen in Debre Zeyt.

Een zelfde school als genoemd bij 4 is in september 2013 gestart in Debre Zeyt. In Hawassa draait ook zo'n

school met 20 kinderen. Deze school is tot stand gekomen door samenwerking met ISEE (Interkerkelijke

Stichting Ethiopië Eritrea), maar valt nu onder verantwoordelijkheid van ISEE.

4. Opleiding meubelmaken voor dove jongeren in Hawassa.

Voor dove jongeren is het heel moeilijk om werk te vinden. Een vak beheersen is een eerste vereiste. TTAF

biedt dove jongens en meisjes een kans om of meubelmaker ofcoupeuse te worden. Een coöperatie waar

schoolmeubilair wordt gemaakt draait er sinds enige tijd. Twee nieuwe coöperaties zijn gestart. Eén door 10

jongens voor hout- metaalwerk en de ander door 10 meisjes die samen een naaiatelier starten. De opleidingen

vonden in 2014 plaats.

5. Their Own Small Business.

Het project werkt volgens het micro-financieringsmodel.

Buurtwinkeliers, groeien uit tot goede ondernemers! Het merendeel van de deelnemers woont in de steden

Hawassa en Arba Minch. Het project wordt gerund door 3 Ethiopische vrijwilligers. In 2014 konden weer 6

deelnemers toetreden.

6. Functietrainingen voor oudere personen met een handicap en toeleiding naar werk.
De functietrainingen zijn divers en afgestemd op wat past bij de personen. Een groep blinden en lichamelijk

gehandicapten werden borstelmaker of maker van vloermoppen. Een groep personen met een stukje grond

leerden kippen en /of schapen te houden.

7. Better Braces.

Kinderen die polio hebben gehad kregen beenbeugels. Zij die reeds beenbeugels droegen, ontvingen blijvende

zorg, controle of de beenbeugel nog wel past. Als het nodig is worden de beenbeugels vervangen. Met

beenbeugels en loopkrukken konden kinderen naar school lopen en ouderen naar hun werk.

9. Hulpmiddelen.

Onmisbaar voor alle blinden zijn taststokken. Zo ook reglettes voor het schrijven in braille. Jaarlijks worden ca.

200 blinden geholpen aan hulpmiddelen.
10. Schoolbanken voor de scholen in Obbee, Kofele, Hawassa, Shashamene en Sile.
TTAF plaatst orders bij zelfstandig draaiende coöperaties van dove jongeren. Ondernemers die eerst via TTAF

de meubelmakersopleiding hebben gevolgd. De schoolbanken van TTAF dragen bij aan de verbetering van het

onderwijsniveau en geeft doven een menswaardig bestaan. In bovengenoemde plaatsen zijn op de plaatselijke

school schoolbanken geleverd.

11. Schooluniformen.

Aan dove, zelfstandig werkende kleermakers/coupeuses, werden opdrachten verstrekt voor het maken van

schooluniformen.

12. Veranda voor gevangenen.

Veel gevangenen zijn analfabeet of beheersen het lezen, schrijven en rekenen heel beperkt.

Kunnen rekenen lezen en schrijven is de opstap is naar een beter leven na hun detentieperiode. TTAF hielp

eerder met lesboeken. In 2014 is er een mooie overkapping gemaakt. Ze kunnen nu in de schaduw zitten leren.

13. Deskundigheidsbevordering / kwaliteitsverbetering.

Om bepaalde projecten blijvend te kunnen implementeren is deskundigheid van de locale uitvoerder een

belangrijk gegeven. Daarom worden uitvoerende instanties (ngo's) geholpen om tot kwaliteitsverbetering te

komen via bijscholing op het gebied van management, financieel beheer, vakbekwaamheid en algemene beheer.

Ook werd een plan ontwikkeld om ouders te gaan betrekken bij de school van hun kinderen. Voor ons in

Nederland normaal, maar nog niet in Ethiopië.



Project in Malawi.

14. Levensperspectief.

Het project is gericht op het leren maken van aardewerk producten, handgemaakte gebruiksvoorwerpen en

souvenirs. Deelnemers werden geschoold tot coupeuse /kleermaker. Aansluitend aan de opleidingen is werk

gezocht. Voorbeelden van creatief ondernemerschap: Een groep van 9 vrouwen is een kleermakerswinkel

gestart. Andere dames werken voor kledingbedrijfjes als toeleverancier. Een groep vrouwen maakt voor een

ngo, maandverband dat wordt verstrekt aan meisjes van 11 - 16 jaar op basisscholen



Stichting The Three Aid Foundation, Bameveld

3. Begroting 2015

Beschikbaar uit fondsenwerving

Baten uit eigen fondswerving 125.000

Kosten eigen fondswerving 6.000-

Totaal beschikbaar voor doelstelling 119.000

Besteed aan doelstelling

Voorlichting/bewustwording 2.000

Hulpverlening

Ethiopië

l. Schoolmeubilair, Schoolkleding en leermiddelen 26.500

2. Medische hulp voor blinden en zeer ernstig slechtziend 12.000

3. Onderwijs blinde kinderen 2013 t/m 2015. 28.000

4. Blinden omscholen 2013 en 2014 13.500

5.BetterBraceProject2013 12.000

6. Micro Financiering 6.000

7. Youth DeafAssociation Awassa 4.000

8. Capacity Building 9.000

9. Inkomsten niet specifiek 10.000

Totaal hulpverlening 121.000

Totaal besteed aan doelstelling 123.000

Overschot / tekort 4.000-

Barneveld, 28 februari 2015

Kees Vlot

Voorzitter

Vastgesteld op 28 februari 2015 door de Raad van Advies

Arrie Huigen

Voorzitter
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Beoordelingsverklaring

Aan: het bestuur van Stichting The Three Aid Foundation

Opdracht
Wij hebben de in dit verslag op bladzijde 9 tot en met bladzijde 20 opgenomen jaarrekening 2014 van
Stichting The Three Aid Foundation te Barneveld beoordeeld. Het bestuur van de entiteit is
verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van
het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze verantwoordelijkheid een
beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit
kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij
functionarissen van de entiteit en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële
gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in
een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van
zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting The Three Aid Foundation per 31 december 2014 en van het resultaat over
2014 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende instelling".

Voorthuizen, 26 juni 2015
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

Was getekend.

R. Berger
Accountant-Administratieconsulent



Stichting The Three Aid Foundation, Barneveld

Balans per 31 december 2014

ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013

€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 3.029 2.975

Liquide middelen 129.097 137.432

132.126 140.407



Stichting The Three Aid Foundation, Barneveld

PASSIVA 31-12-2014 31-12-2013

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen

B estemmingsfondsen

17.721

113.316

131.037

15.594

122.419

138.012

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende

passiva 1.089 2.395

1.089 2.395

132.126 140.407
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Stichting The Three Aid Foundation, Barneveld

Staat van baten en lasten over 2014

BATEN

Baten uit eigen fondswerving

Som der Baten

LASTEN

werkelijk

2014

91.293

91.293

begroot

2014

123.500

123.500

werkelijk

2013

117.208

117.208

Hulpverlening

Kosten eigen fondswerving

Som der lasten

Resultaat

werkelijk

2014
€

89.813

8.453

98.266

6.974-

begroot

2014

€

117.000

4.000

121.000

2.500

werkelijk

2013

€

110.142

7.825

117.967

759-

11



Stichting The Three Aid Foundation, Bameveld

Kasstroomoverzicht
Volgens de directe methode

Werkelijk 2014 Werkelijk 2013

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten

Uit eigen fondswerving

Overige

91.793

1.465

93.258

71.225

1.531

72.756

Betalingen

Projecten- en coordinatiekosten

Fondsenwerving, administratie- en beheerskosten

Kasstroom uit operationele activiteiten

89
12

.355

.238

101.593

8.335-

98
12

.188

.417

110.605

37.849-

Mutatie geldmiddelen

Liquide middelen 31 december

liquide middellen l januari

Mutatie geldmiddelen

129.097

137.432

8.335-

80.053

117.902

37.849-

12



Stichting The Three Aid Foundation, Bameveld

Grondslagen van de financiële verslaggeving

Algemene erondslaeen voor de opstellins van de iaarrekenine

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 650 inzake
fondsenwervende instellingen zoals opgenomen in de Richtlijn voor dejaarversgageving

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis

van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten

worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zij gerealiseerd. Veqilichtignen en

mogelijke verleizen 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.

Grondslasen voor de waarderine van activa en passiva

Vorderingen

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 geleijk aan de nomiunale waarde. Noodzakelijk geachte

voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in minddring

gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de

vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grond-

slagen 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.

De (in)directe kosten die aan de fondsenwerving worden toegerekend komen in mindering op de

baten uit eigen fondsenwerving.

Baten worden slecht opgenomen voorzover 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 dejaarekening

bekend zijn geworden.

Grondslas kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

13



Stichting The Three Aid Foundation, Barneveld

Toelichting op de balans per 31 december 2014

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen sponsorbijdrage

Rente Rabobank BedrijfsTeleRekening 3030.898.695

Depot TPG

Liquide middelen

Rabobankrekening-courant3855.97.819 276 1.085

RabobankBedrijfsTeleRekening3030.898.695 128.821 136.348

129.097 137.432

31-12-2014

€

2.000

1.019

10

3.029

31-12-2013

€

1.500

1.465

10

2.975

EIGEN VERMOGEN

Besteedbaar vermogen

2014 2013

€ €

Saldo per l januari 15.594 11.959

Bij: Exploitatie overschot 2.127 3.635

Af: Exploitatie tekort

Saldo per 31 december 17.721 15.594

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfondsen

Saldo per l januari 122.419 126.814

Bij: Exploitatie overschot via resultaatbestemming 9.102- 4.395-

Saldo per 31 december 113.316 122.419

14



Stichting The Three Aid Foundation, Barneveld

Mutatieoverzicht bestemmmgsfondsen

AD-02-08-11 Vakopleiding meisjes met een beperküig

BB-Ol-04-OöBetterBrace

BL-01-12-12 Braille lesmateriaal

CP-04-H-H IPWY

HD-12-12-08 Gysa in Gedebe U

HD-25-07-12 Eye Medication

HD-26-07-12 School Blind Children Dilla

IM-01-03-13 Schoolmeubilair, kleding leerm

IM-02-03-13 Omscholing Blinden en mensen

IM-03-03-13 Capacity Building

MF-03-02-09 Micro Financiering

PD-01-06-12 Books for Prison Library in Arba M

SC-01-03-13 Schooling blind Children Debre Zeyt

SL-11-09-07 Vakopleiding Sashamene 2e

WT-01-05-09 I Levenspersperctief Malawi

YH-01-12-11 Youth Hope DeafAssociation I

Deze reserve is gevorm als gevolg van de ontvangen gift, waarbij de verstrekker de voorwaarde(n)

is / zijn gesteld deze te besteden aan het betreffende project.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Stand 01-O l

€

1.416

19.234

790

2.533

2.569

10.906

9.598

20.536

18.374

950

7.927

211

9.761

10.160

1.715

5.738

122.418

Ontvangsten

€

2.912

600

26.139

9.598-

16.542

4.718

2.216

5.220

22.781

1.500

5.580

80.253

Bestedingen

€

10.000

3.133

19.346

14.722

12.375

2.946

23.691

1.500

89.355

Stand 31-12

€

1.416

12.146

790

2.569

17.699

22.356

10.717

3.166

10.201

211

8.852

10.160

1.715

11.318

113.316

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten

Crediteuren

31-12-2014

€

1.089

1.089

31-12-2013

€
1.089

1.306

2.395
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Toelichtmg op de staat van baten en lasten over 2014

BATEN

werkelijk begroot werkelijk

2014 2014 2013

Baten uit eigen fondswerving

Bestemd ten behoeve van:

AD-02-08-11 Vakopleiding meisjes met een beperking

AD-03-08-11 Productie Schoolbankjes door doven - - 374-

BB-01-04-06 BetterBrace 2.912 12.000 18.113

CP-03-08-09 Vocational Skill Training 600

CP-04-H-H IPWY - 2.048-

EN-02-04-10 Doof en Blind 1.642

FS-01-11-11 St Francisschool

HD-01-05-06DairyFarm

HD-12-12-08 Gysa in Gedebe U

HD-14-12-09 Fifth round Skill Training

HD-16-04-10 Gysa 25 Schoolbankjes voor Sasham

HD-25-07-12 Eye Medication

HD-26-07-12 School Blind Children Dilla

HF-01-06-10 Skill Training hope for the blind

IM-01-03-13 Schoolmeubilair, kleding leerm

IM-02-03-13 Omscholing Blinden en mensen

IM-03-03-13 Capacity Building

MF-03-02-09 Micro financiering

SC-01-03-13 Schooling blind Children Debre Zeyt

SL-01-06-04 Schoenpoetsbox

SL-11-09-07 Vakopleiding Sashamene 2e

VA-01-12-12 Naaister borduurster

WT-01-05-09 Levenspersperctief Malawi

YH-01-12-11 Youth Hope DeafAssociation

Their own small business Salu

Onbestemd

26.139

9.598-

16.542

4.718

2.216

5.220

22.781

1.500

5.580

11.040

91.293

20.000

10.000

20.000

17.000

3.000

6.000

8.000

7.000

5.000

1.500

4.000

10.000

123.500

1.250-

5.285-

985

10.189-

985-

24.788

2.897

6.025-

36.863

28.168

950
8.694

18.961

2.622-

8.500-

1.500

3.738

2.956-

11.784

117.208
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LASTEN

werkelijk

2014

begroot

2014

werkelijk

2013

Hulpverlening

Kengetallen

Totale besteding aan de doelstelling in %

van de totale baten

89.813

89.813

werkelijk

2014

%

98,4

115.500

115.500

begroot

2014

93,5

110.142

110.142

werkelijk
2013

%

94,0

werkelijk
2014

begroot

2014

werkelijk

2013

Hulpverlening ten behoeve van:

BB-Ol-04-OóBetterBrace

BL-01-12-12 Braille lesmateriaal

CP-04-11-11IPWY

FS-01-11-11 St Francisschool

HD-01-05-06 Dairy Farm

HD-25-07-12 Eye Medication

HD-26-07-12 School Blind Children Dilla

IM-01-03-13 Schoolmeubilair, kleding leerm

IM-02-03-13 Omscholing Blinden en mensen

IM-03-03-13 Capacity Building

MF-03-02-09 Micro financiering

SC-01-03-13 Schooling blind Children Debre Zeyt

SL-11-09-07 Vakopleiding Sashamene 2e

TR-01-05-01 Taststokken reglettes

VA-01-12-12 Naaister borduurster

WT-01-05-09 Levenspersperctief Malawi

YH-01-12-11 Youth Hope DeafAssociation

Totaal eigen bestedingen

Uitvoeringskosten

Totaal besteed aan hulpverlening

10.000

3.133

1.642

19.346

14.722

12.375

2.946

23.691

1.500

89.355

458
89.813

12.000

20.000

10.000

20.000

17.000

3.000

6.000

8.000

7.000

5.000

1.500

4.000

113.500

2.000

115.500

10.000

1.110

4.000

518

36.004

17.378

16.328

9.794

2.998

9.200

2.000

490

109.819

323

110.142

17



Stichting The Three Aid Foundation, Bameveld

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar specificatie en

verdeling van lasten naar bestemming.

werkelijk

2014
begroot

2014

werkelijk

2013

Totaal werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 8.453

8.453

4.000

4.000

7.825

7.825

werkelijk
2014

begroot

2014

Kosten eigen fondsenwerving

(In)directe venvervingskosten

Communicatie

Drukwerk en porti mailing

Promotiemateriaal

Reis en verblijfkosten

Overige kosten fondsenwerving

Uitvoermgskosten eigen fondswerving

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten verwijzen wij u naar specificatie en

verdeling van lasten naar bestemming.

werkelijk

2014
begroot

2014

Kengetallen

Totale besteding eigen fondswerving als % van

de totale baten uit eigen fondswerving

%

9,3

%

3,2

werkelijk

2013

1.513

6.404

79

7.996

457

8.453

250

750

400
2.500

100

4.000

4.000

2.431

4.976

96
7.503

322

7.825

werkelijk

2013

%

6,7

Bezoldigingen en financiële relaties bestuurders en toeziclilliouders

Aan bestuurders en toezichthouders zijn geen bezoldigingen, met inbegrip van pensioenlasten,

toegekend. Tevens zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders

en toezichthouders

18



Stichting The Three Aid Foundation, Barneveld

Toelichting op de uitvoeringskosten over 2014

Algemene kosten

Accountantskosten

Financiële baten en lasten

werkelijk

2014

1.089

1.089

werkelijk

2014

begroot

2014

1.000

1.000

begroot

2014

werkelijk

2013

1.089

1.089

werkelijk

2013

Financiële baten

Rente bankrekeningen 1.019 1.464

Financiële lasten

Bankkosten

Saldo

Totaal uitvoeringskosten

847

172-

917

1.000

1.000

2.000

1.022

443-

646
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Verdeling uitvoeringskosten eigen organisatie

Fondsen- werkelijk begroot werkelijk

Hulpverlening werving 2014 2014 2013

Algemene kosten

Financiële baten en lasten

€

545
86-

458

€

545
86-

457

€

1.089

172-

917

€

1.000

1.000

2.000

€

1.089

443-

646
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