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Jaarverslag ^015 TTAF

l. Algemeen.

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting The Three Aid Foundation.

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

Voorwoord

Het jaarverslag over 2015 van The Three Aid Foundation (TTAF) betreft het 13 boekjaar van de Stichting.
De Stichting was m 2015 vooral actief in Ethiopië en met één project ia Malawi en Zambia.

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

De aandacht van TTAF gmg ook ia 2015 uit naar de aUerzwaksten in de samenlevingen van Ethiopië en M.aï.swi
en Zambia.

En dan vooral naar blinden, doven, verlamden, verlaten moeders met Meme 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 klem, TTAF trouw zijn gebleven.

TTAF zet jaarlijks m op werken aan goede projecten, tegen redeüjke kosten, met een goede output en outcome.

Doelstelling.

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

Artikel 2.
De stichting heeft ten doel het verstrekken van materiële en/of immateriële hulp - zo mogelijk m samenwerkmg
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 mwoners van die landen.

Samenstelling bestuur en raad van advies

De stichting heeft m 2015 de volgende bestum-ssamenstellmg:
- Kees Vlot : voorzitter

- Remco van Slooten : secretaris.

- Pieter Nieland : peimingmeester.

In de raad van Advies hebben de volgende personen zitting:
- Arrie Huijgen

Adres:

Stichting The Three Aid Foundation
p/a Kweekweg 4
3773 BH Bameveld

telefoon
e-mail

website

: 0342 424189
: mfo(%TTAF.ors
; www.TTAF.org



Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven m 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 schenkmgsrecht over erfenissen en schenkingen.

Giften aan TTAF zijn aftrekbaar voor de belastingen.



2. Bestuur verslag 2015.

Bestuur

Het Jaar 2015 stond ia het teken van het inwerken van nieuwe medewerkers. Lydia de Vin heeft m 2015 besloten
om haar activiteiten voor TTAF te moeten stoppen. Wij zijn haar dankbaar voor wat zij voor TTAF heeft mogen
betekenen. Remco van Slooten heeft de rol van secretaris op zich genomen. Wij waren van plan de statuten in

2015 aan te passen. Dat is niet gelukt. In 2016 gaat dat wel gebeuren. Na de statutenwijzigmg zal het bestuur
bestaan uit Kees Vlot als voorzitter, Jan van het Veld wordt secretaris en Remco van Slooten wordt

penningmeester. Pieter Nieland wordt operationeel manager van TTAF In die rol stuurt hij de projectmanagers
aan. Ia maart 2015 hebben Rob Maarseveeu en Teijo Venema op hun laatste reis m Ethiopië afscheid genomen
van onze locale partners. Vanaf dat moment zijn zij ambassadeurs van TTAF. Mooi dat ze die rol willen blijven
vervullen. TTAF heeft vanaf dit jaar een medewerker in Ethiopië. Dat is Ayano Burka, hij woont sinds drie jaar
weer m Ethiopië in Shashemene. Ayano Burka heeft bijna 20 jaar in Nederland gewoond en gewerkt. Door
Ayano is de communicatie en het project beheer veel beter geworden.

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

organisaties ervaren als een behoorlijke druk. In 2014 zijn de activiteiten van stichting ESPO
onderdeel geworden van de activiteiten van TTAF. Wij verwachtende komende jaren dat er
meer stichtingen zich bij ons zullen aansluiten, om verlost van de administratieve last, zich
volledig te kunne richten op de projecten die ze uitvoeren. Vanaf 2016 heeft TTAF te maken
met het wegvallen van onze belangrijke sponsor Edukans/ Impulsis. Het stoppen van de
fmanciermg door de overheid is hiervan de oorzaak.

Ethiopië = 33 x Nederland
het aantal inwoners is ca. 90 miljoen.

Ook in 2014 was het werk gericht op de zwaksten m de werkgebieden van TTAF.
Het werkgebied in Ethiopië is het roodomrande gebied op de kaart.
De projecten in Ethiopië zijn in 2015 twee keer bezocht. Over de ontwikkelingen van het project in Malawi is
via de mail contact onderhouden. Het project in Malawi is niet bezocht.

De keuze van TTAF voor de allerzwaksten.
De overheden ia Ethiopië en ia 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 m

aanmerking voor extra hulp die zij nodig hebben. Zij blijven in hun bittere ellende voortleven.
Een gehandicapte kan niet evenveel bijdragen aan de samenlevmg 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 m braille leren lezen en schrijven, doven een vak leren en verlaten vrouwen worden geholpen, zodat ze

een klem 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 begmt 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 uitdagmgen aan bod komen.

Het werk van TTAF was ook in 2015 gericht op het aanreiken van levensperspectief. Honderden, duizenden
mensen zijn geholpen. Ogen werden geopereerd, beenbeugels aangemeten, vakopleidmgen 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

m armoede te achter zich te kunnen laten.

De TTAF-werkwijze in 2015:

• 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 kmmen 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 begrotmg 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 voltooimg 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 in 2015 € 0,93 rechtstreeks naar de projecten.

Op 7 juli heeft Stichting The Three Aid Foundation van Stichting Edukans een bedrag ontvangen
van € 72.873 (zegge: drieenzeventigduizendachthonderddrieentzeventig euro). Het bedrag is
bijgeschreven op de bankrekening van Stichting The Three Aid Foundation, NL61 RABO 0385 5978 19.



Projecten in Ethiopië

l. Medische hulp aan blinden in Dilla en omgeving.
ïa 2015 kwamen 945 blinden en ernstig slechtzienden naar de oogscreenmgsdagen m Dilla. Ca. 750 van
deze mensen konden daadwerkelijk worden geholpen. 140 blinden werden geopereerd en konden weer
zien. 600 blinden en slechtzienden kregen medicijnen.

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 begeleid 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. In Hawasha is 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.

3. Opleiding meubelmaker voor dove jongeren in Hawassa.

In Hawassa draait een coöperatie van dove meubehnakers. Deze meubeünakers hebben de mogelijkheid
gekregen het vak van meubelmaker te leren. In het afgelopen jaar zijn door hun vijf dove jonge mannen
opgeleid. Voor deze 5 dove jonge mannen is het nu veel gemakkelijker om een baan te vinden. Het
komend jaar gaan zij weer 5 dove jongeren opleiden.

4. Naaiatelier van jonge dove vrouwen

Negen dove jonge vrouwen werken samen. Zij hebben gezamenlijk een shop. Maken kleding en
Woniagdecoraties. Ze worden begeleid door Ayano Burka

5. Their Own SmaII Business.

In de afgelopen jaren hebben vele vrouwen de mogelijkheid gekregen om een eigen ondememmg op te
starten. Dat kan zijn een winkeltje, ambulante handel of het houden van vee. Door hun eigen

ondememiag zijn zij in staat een inkomen te genereren. Hun kinderen gaan naar school. In 2015 zijn 12
vrouwen met een eigen ondememmg gestart. Het project wordt gerund door 3 Ethiopische vrijwilligers.

6. Functietrainingen voor oudere personen met een handicap.

De fanctietrammgen zijn divers en afgestemd op wat past bij de personen, bi 2015 is aaneen groep van
20 personen een traiamg gegeven voor het verzorgen van dieren.

7. 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 loopkmkken lopen kinderen naar school en ouderen naar hun werk.

8. Schoolbanken voor de scholen in Kofele.

TTAF plaatst orders bij de coöperaties van dove jongeren in Awassa. Ondernemers die eerst via TTAF
de meubelmakersopleidmg hebben gevolgd. De schoolbanken van TTAF dragen bij aan de verbetermg
van het onderwijsniveau. In de school van Kofele zijn 80 schoolbanken geleverd. Kinderen zitten nu
met z'n drieën in een schoolbank. Daarvoor zaten ze met 5 ofkmderen in een schoolbank.

9. Veranderingen voor gevangenen.

In de gevangenis van Arba Minch kunne de gevangen nu beter studeren. Er zijn nieuwe boeken in de

bibliotheek en er kan les worden gegeven m twee nieuwe lokalen. De werkplaats is voorzien van nieuw

gereedschap aangeschaft
10. Organisatie versterking

Om de lokale partners sterken te maken is in 2014 een programma gestart, wat m 2015 en 2016
doorloopt. Daarom worden uitvoerende instanties (ngo's) geholpen om tot kwaliteitsverbetering te
komen via bijscholmg op het gebied van management, financieel beheer, vakbekwaamheid en algemene
beheer.



Project in Zambia.

11. Scholing voor weeskinderen.

SchooDdnderen, veel van hun zijn wees, krijgen aandacht en waar nodig wordt het schoolgeld, een
uniform, schoenen, schooltas, schriften, pennen en nog veel meer voor hun betaald. Daardoor wordt

voorkomen dat deze kinderen geen toekomst hebben. En op latere leeftijd moeten bedelen.



Stichting The Three Aid Foundation, Bameveld

3. Begroting 2016

Beschikbaar uit fondsenwerving

Baten uit eigen fondswerving 300.000

Kosten eigen fondswervmg 10.000-

Totaal beschikbaar voor doelstellmg 290.000

Besteed aan doelstelling

Voorlichtine/bewustwordme 2.000

Hulpverlening

Ethiopië

l. Schoohieubilair, Schoolkleding en leermiddelen 20.000

2. Medische hulp voor blinden en zeer ernstig slechtziend 40.000

3. Onderwijs blinde kinderen 2013 t/m 2015. 26.500

4. Blinden omscholen 2013 en 2014 35.000

5. BetterBrace Project 2013 12.500

6. Micro Financiering 9.000

7. Youth DeafAssociation Awassa 5.000

8. Kliniek Debre Marcos 50.000

9.TandartspraktijkKofele 40.000

10. Gevangenis Arba Minch 3.000

11. Inclusive education 40.000

12. Malawi Levensperspectief 1.500

13. Zambia sponsorkinderen 8.000

Totaal hulpverlening 290.500

Totaal besteed aan doelstelling 292.500

Overschot / tekort 2.500-

Bameveld, 28 februari 2015

Kees Vlot

Voorzitter

Vastgesteld op 28 februari 2015 door de Raad van Advies

Arrie Huigen

Voorzitter
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SCHUITEMAN
ACCOUNTANTS & ADVISEURS

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting The ThreeAid Foundation

Opdracht
Wij hebben het financieel verslag 2015, van pagina 9 tot en met pagina 21, van Stichting The Three Aid
Foundation te Barneveld beoordeeld. Het financieel verslag bestaat uit de balans per 31 december
2015, de staat van baten en lasten over 2015, het kasstroomoverzicht 2015 en de toelichting op deze
overzichten.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel verslag die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende instelling".. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van het financieel verslag
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de balans per 31 december 2015, de
staat van baten en lasten over 2015, het kasstroomoverzicht 2015 en de toelichting op deze overzichten
op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van
financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en
dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is
gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren
van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen
informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter
dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat het financieel verslag 2015 geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting The Three Aid Foundation per 31 december 2015 en van het resultaat over
2015 in overeenstemming met Richtlijn voor dejaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende instelling".

Voorthuizen, 17 oktober 2016
Schuiteman Accountants & Adviseurs

Was getekend.

R. Berger
Accountant-Administratieconsulent

Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.

KvK-nr: 3207^1583, BTW-nr: NL807922924B01. IBAN: NL68 RABO 0366 3941 18, BIC: RABONL2U • Accountancy

Voor de algemene voorwaarden zie www.schuiteman.com • Fiscale dienstverlening

• HRM
INAA
G R OU P Mem be r of The International Association of Independent Accounting Firms • Corporate ConsuLtancy



Stichting The Three Aid Foundation, Bameveld

Balans per 31 december 2015

ACTF/A 31-12-2015 31-12-2014

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsmiddelen 2.662 O

2.662 O

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 3.973 3.029

Liquide middelen 87.811 129.097

94.446 132.126



Stichting The Three Aid Foundation, B ame veld

PASSWA 31-12-2015 31-12-2014

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen

Bestemmiagsfondsen

20.079

73.278

17.721

113.317

93.357 131.037

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende

passiva 1.089 1.089

1.089 1.089

94.446 132.126
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Stichting The Three Aid Foundation, Bameveld

Staat van baten en lasten over 2015

BATEN

Baten uit eigen fondswerviag

Som der Baten

LASTEN

werkelijk

2015

105.117

105.117

begroot

2015

119.000

119.000

werkelijk

2014

91.293

91.293

Hulpverlening

Kosten eigen fondswervmg

Som der lasten

Resultaat

werkelijk

2015

€

133.773

9.023

142.796

37.679-

begroot

2015

€
121.000

2.000

123.000

4.000-

werkelijk

2014

€
110.142

7.825

117.967

26.674-

11



Stichtmg The Three Aid Foundation, Bameveld

Kasstroomoverzicht
Volgens de directe methode

Werkelijk 2013

e

Werkelijk 2012

e

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten

Uit eigen fondswerving

Overige

105.117

1.019

106.136

90.778

1.465

92.243

Betalingen

Projecten- en coordiaatiekosten

Fondsenwerving, admüüsü-atie- en beheerskosten

Kasstroom uit operationele activiteiten

133

14
.111

.311.

147.422

41.286-

89.355

11.223

100.578

8.335-

Mutatie geldmiddelen

Liquide middelen 31 december

liquide middellen l januari

Mutatie geldmiddelen

87.811

129.097

41.286-

129.097

137.432

8.335-

12



Stichting The Three Aid Foundation, Bameveld

Grondslagen van de financiële verslaggeving

Algemene grondslagen voor de opstellins van de jaarrekenins

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 650 inzake

fondsenwervende mstelliagen zoals opgenomen in de Richtlijn voor dejaarversgagevmg

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

van historische kosten, tenzij anders vernield.

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

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 verkrijgmgsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvmgen

en indien van toepassing met bijzondere waardevermiadermgen. De afschrijvingen worden gebaseerd op

de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van

de verkrijgiagsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf

het moment van ingebruikaemmg.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief

aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.

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 gelijk aan de nonüunale waarde. Noodzakelijk geachte

voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van onmbaarheid worden m miadermg

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

vorderingen.

13



Stichting The Three Aid Foundation, Bameveld

Grondslagen van de financiële verslaggeving

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 ia het verslagjaar ontvangen giften en contributies

opgenomen onder aftrek van scherikmgsrechten (bij onbestemde baten). Baten uit nalatenschappen

worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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

baten uit eigen fondsenwerving.

Baten worden slechts 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 de jaarekening

bekend zijn geworden.

14



Stichting The Three Aid Foundation, Bameveld

Toelichting op de balans per 31 december 2015

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:

Stand per l januari

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijving

Mutaties boekjaar

Investering

Afschrijving

Stand per 31 december

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijving

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen sponsorbijdrage

Rente Rabobank BedrijfsTeleRekening 3030.898.695

Depot TPG

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 3855.97.819

Rabobank BedrijfsTeleRekenmg 3030.898.695

EIGEN VERMOGEN

Bedrijfs-

middelen

Direct in gebnuk

voor doelstelling

61
87.750

87.811

Totaal

€

o
o
o

2.662

o
2.662

2.662

o
2.662

€

o
o
o

o
o
o

o
o
o

€

o
o
o

2.662

o
2.662

2.662

o
2.662

31-12-2015

€

3.100

863
10

3.973

31-12-2014

€
2.000

1.019

10
3.029

276
128.821

129.097

Besleedbaar vermogen

Saldo per l januari

Bij: Exploitatie overschot

Af: Exploitatie tekort

Saldo per 31 december

2015

17.721

2.358

20.079

2014

15.594

2.127

17.721
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Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfondsen

Saldo per l januari

Bij: Exploitatie overschot via resultaatbestemming

Saldo per 31 december

Mntatieoverzicht bestemmingsfondsen

113.317

40.038-

73.278

122.419

9.102-

113.317

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

BB-01-04-06 BetterBrace

BL-01-12-12 Braille lesmateriaal

DB-01-07-15 KlüüekDebre Marcos

ES-01-01-15 Support Children Zambia

HD-12-12-08 Gysa in Gedebe U

HD-25-07-12 Eye Medication

DVI-01-03-13 Schoolmeubilair, kleding leemi

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 Levenspersperetief Malawi

YH-01-12-11 Youth Hope DeafAssociation I

Deze reserve is gevomi 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 01-01

€
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

Ontvangsten

€

7.150

1.500

3.222

1.500-

30.307

19.269

4.718

2.258

10.846

21.950

6.648-

93.072

Bestedingen

€

10.000

893
3.147

31.083

41.625

5.000

5.424

9.407

26.531

133.111

Stand 31-12

€
1.416

9.296

790
607
75

1.069

16.923

o
10.435

11.640

211
4.271

10.160

1.715

4.670

73.278

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2015 31-12-2014

Accountantskosten 1.089

1.089

1.089

1.089
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015

BATEN

Baten uit eigen fondswerving

werkelijk

2015

begroot

2015

werkelijk

2014

Bestemd ten behoeve van:

BB-01-04-06 BetterBrace

CP-03-08-09 Vocational Skill Traüung

DB-01-07-15 Kliniek Debre Marcos

EN-02-04-10 Doof en Blind

ES-01-01-15 Support Children Zambia

HD-12-12-08 Gysa in Gedebe U

HD-25-07-12 Eye Medication

HD-26-07-12 School Blind Chüdren Dilla

DVI-01-03-13 Schoolmeubilair, klediug leenn

IM-02-03-13 Omscholmg Blinden en mensen

IM-03 -03 -13 Capacity Buildmg

MF-03-02-09 Micro fmanciermg

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

SL-11-09-07 Vakopleiding Sashamene 2e

VA-01-12-12 Naaister borduurster

WT-01-05-09LevenspersperctiefM:alawi

YH-01-12-11 YouthHope DeafAssociation

Onbestemd

7.150

1.500

3.222

1.500-

12.000 2.912

600

1.642

30.307

19.269

4.718

2.258

10.846

21.950

6.648-

12.044

105.117

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

26.139

9.598-

16.542

4.718

2.216

5.220

22.781

1.500

5.580

11.040

91.293

LASTEN

werkelijk

2015

begroot

2015

werkelijk

2014

Hulpverlening

Kengetallen

Totale besteding aan de doelstelling in %

van de totale baten

133.773

127,3

115.500

93,5

89.813

133.773

werkelijk

2015

%

115.500

begroot

2015

%

89.813

werkelijk

2014

%

98,4

17



Stichting The Three Aid Foundation, Bameveld

werkelijk

2015

Hulpverlening ten behoeve van:

begroot

2015

werkelijk

2014

BB-01-04-06 Better Brace

CP-04-ll-H IPWY

DB-01-07-15 Kliniek Debre Marcos

ES-01-01-15 Support Children Zambia

FS-01-11-11 St Francisschool

HD-25-07-12 Eye Medication

HD-26-07-12 School Blind Children Dilla

DM-01-03-13 Schoolmeubilair, kledmg leerm

IM-02-03-13 Omscholing Blinden en mensen

IM-03-03-13 Capacity Building

MF-03-02-09 Micro fmanciering

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

SL-11-09-07 Vakopleidmg Sashamene 2e

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 hulpverlemng

10.000

893

3.147

31.083

41.625

5.000

5.424

9.407

26.531

133.111

662

133.773

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

3.133

1.642

19.346

14.722

12.375

2.946

23.691

1.500

89.355

458
89.813

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

verdeling van lasten naar bestemming.

werkelijk

2015

begroot

2015
werkelijk

2014

Totaal werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 9.023

9.023

2.000

2.000

7.825

7.825
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werkelijk

2015

begroot

2015

Kosten eigen fondsenwerving

(In)directe verwervingskosten

Communicatie

Drukwerk en porti mailing

Promotiemateriaal

Reis en verblijfkosten

Overige kosten fondsenwerving

Uitvoeringskosten eigen fondswervmg

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

verdeling van lasten naar bestemming.

werkelijk

2014

880

7.323

159

8.362

661
9.023

250

750

400

2.500

100

4.000

4.000

1.513

5.389

79
6.981

457

7.438

werkelijk

2015

%

begroot

2015

werkelijk

2014

% %

Kengetallen

Totale besteding eigen fondswerving als % van

de totale baten uit eigen fondswervmg 8,6 3,2

Bezoldigingen en financiële relaties bestuurders en toezichthouders

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

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

en toezichthouders
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Toelichting op de uitvoeringskosten over 2015

Algemene kosten

Accountantskosten

Belastingen en hef&ngen

Financiële baten en lasten

werkelijk

2015

1.089

1.089

werkelijk

2015

begroot

2015

1.000

1.000

begroot

2015

werkelijk

2014

1.089

1.089

werkelijk

2014

Financiële baten

Rente bankrekeningen

Financiële lasten

Bankkosten

Saldo

Totaal uitvoeringskosten

863

1.099

236

1.325

1.000

1.000

2.000

1.019

847

172-

917
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Verdeling uitvoeringskosten eigen organisatie

Fondsen- werkelijk begroot werkelijk

Hulpverlening werving 2015 2015 2014

Algemene kosten

Financiële baten en lasten

€

545

118

662

e

545

118

661

e

1.089

236

1.325

e

1.000

1.000

2.000

e

1.089

172-

917
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