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JAARVERSLAG

Financiën 

Beginbalans  

De balans per 01-01-2011 laat zien dat Stichting Anak geen schulden heeft en dat de activa bestaat uit  een 

betaalrekening bij ING en een spaarrekening bij de ASN-bank. We zijn dit jaar gestart met een eigen en totaal vermogen 

van € 20.101,55.

Balans per 01-01-2011:

Activa:

ING-rekening € 4.270,01 

ASN-Spaarrekening € 15.831,54

Passiva:

Eigen vermogen € 20.101,55

Eindbalans

De balans per 31-12-2011 laat zien dat het eigen vermogen dit jaar wederom is toegenomen. In 2011 hebben we 

opnieuw meer inkomsten gegenereerd dan dat we uitgeven hebben. Dit om een gezonde financiële buffer voor de 

toekomst op te bouwen waarmee (mogelijke) financiële tegenvallers zijn op te vangen. Het streven is op middellange 

termijn (binnen enkele jaren) een buffer te creëren en te behouden ter grootte van eenmaal de totale jaardonaties.

Balans per 31-12-2011:

Activa:

ING-rekening € 4.793,04 

ASN-spaarrekening € 22.500,00

Passiva:

Eigen vermogen € 27.293,04



Staat van baten en lasten 

Hiernaast is de staat van baten en lasten over 2011 te zien. Er is in 2011 voor totaal ruim € 32.000 aan 

donaties ontvangen. Dit ligt fors hoger dan het niveau van het jaar daarvoor (2010: € 21.000). Omdat we meer 
baten dan lasten hebben kon over 2011 ruim € 7.000 aan het eigen vermogen worden toegevoegd. 

De totale kosten die in Nederland gemaakt zijn, blijven dit jaar wederom relatief laag. Dit komt omdat we geen 

salarissen of vergoedingen uitkeren. In 2010 lagen de absolute kosten hoger door dat wij in dat jaar relatief 
meer aan drukwerk hebben uitgegeven.

De kosten gemaakt voor ons Nederlandse kantoor uitgedrukt als percentage van ontvangen gelden komt in 

2011 uit op 2,2% (2010: 4,9%). Dit percentage ligt in 2011 lager door doordat wij in 2011 lagere absolute 
kosten en meer donaties hebben gehad. Overigens zit deze 2,2% nog steeds ver onder de norm die het CBF 

hanteert.

Zoals reeds vermeld in het jaarverslag 2007, is begin 2007 op de Filippijnen onze zusterorganisatie ANAK 
Negros opgericht. Dit betreft een zelfstandige organisatie opgericht naar Filippijns recht, welke een eigen 

boekhouding voert. Maandelijks wordt aan ANAK Nederland gerapporteerd over de gedane uitgaven op de 
Filippijnen. 

Staat van baten en lasten 2011 ANAK Nederland

Baten
Donaties € 32.538,95

Ontvangen rente € 308,08

Lasten
Verstrekt aan ANAK Negros € 24.950,00 

Kosten kantoor NL (exclusief bankkosten) € 347,59
Bankkosten € 357,95

Toevoeging aan eigen vermogen € 7.191,49
Totaal (baten/ lasten) € 32.847,03

In 2011 is € 24.950,00 verstrekt aan Stichting Anak Negros Inc. op de Filippijnen.  Alhoewel ANAK Negros een 

eigen boekhouding is zij een zusterstichting die 100% gefinancierd wordt door Stichting Anak in Nederland. 
De uitvoering van alle activiteiten ter plekke vindt plaats door Anak Negros Inc.  Hoewel wij formeel geen 

rekeningschap geven over de Filippijnse zusterorganisatie Stichting Anak Negros Inc., willen wij onze 
donateurs toch informeren over hoe het geld ter plaatse is besteed. 

Hieronder is het kasoverzicht 2011 te zien van ANAK (Negros). Een belangrijke opmerking betreft de 

gebruikte valuta. Stichting ANAK verstrekt de fondsen in euro’s aan de bank van onze Filippijnse 
zusterorganisatie. De banken converteren dit naar de lokale munteenheid peso’s. Hierbij ontstaan 

koersverschillen/ provisies ten nadele van ANAK en ten gunste van de banken. In het gepresenteerde 
kasoverzicht hebben wij de ontvangsten en uitgaven omgerekend van peso’s naar euro.n



Hiervoor is de gemiddelde koers officiële koers (2011: 60,260 PHP per euro) van De Nederlandsche Bank 

gebruikt. Dit alles veroorzaakt dat er een verschil zit (2011: € 372,57) tussen wat wij aan de Filippijnen hebben 
overgemaakt en het omgerekende bedrag in euro’s dat in de Filippijnen is ontvangen

Staat van baten en lasten Stichting Anak Negros 2011 (prijzen omgerekend van peso’s naar euro’s)

Baten

Ontvangen donaties € 24.577,43 

Lasten
Salariskosten € 3.196,02

Organisatie- en uitvoeringskosten € 2.214,12
Huisvestingskosten € 3.008,85

Studiebeurzen € 12.177,62
Trainingen en workshops € 887,82

Skills trainingen € 3.984,07
Summer camp Home of Hope € 995,69

Public reading Place (bibliotheek) € 165,95

Onttrokken aan banksaldo € 2.052,71
Totaal € 24.577,43

De koers van de van de Filippijnse peso (PHP) is gemiddeld over het jaar 2011 (60,260 PHP per EUR) ten 

opzichte van 2010 (59,739 per EUR) redelijk stabiel gebleven. 

De salariskosten zijn in 2011 hoger dan in 2010. Dit met name door een salarisverhoging c.q. indexering voor 
het personeel. 

De organisatie- en uitvoeringskosten zijn in 2011 hoger dan in 2010. Overigens bestaan de organisatie- en 
uitvoeringskosten onder meer uit: telefonie & internet, transport, kantoorbenodigdheden en lokale belastingen. 

Alhoewel al deze uitgaven uiteraard niet direct aan onze scholieren toe te wijzen zijn, zijn zij wel te koppelen 
aan ons studiebeurzenprogramma en onze andere activiteiten. Die kosten zijn noodzakelijk om ter plaatse de 

zaken goed te kunnen uitvoeren. Het verstrekken en goed administreren van de studiebeurzen en het 
begeleiden van de scholieren kost geld. Omdat overhead en onderwijsgerelateerde kosten moeilijk te splitsen 

zijn, presenteren we deze uitgaven als aparte categorie. In 2011 is in de post organisatie- en uitvoeringskosten 
ook de overige kosten opgenomen. Hier in 2011 een bedrag voor kosten ten behoeve inkoop van artikelen (T-

shirts, petjes en kaarten) die wij in Nederland tijdens events (als Koninginnedag) verkopen.

De kosten voor huisvesting zijn toegenomen t.o.v. vorig jaar.  Dit door de contractueel bepaalde indexatie van 
de huurovereenkomst. 

De uitgaven die rechtstreeks aan onze leerlingen toevloeien zijn dit jaar hoger dan vorig jaar. Dit door hogere 

leerlingenaantallen en hogere uitgaven aan skills trainingen (als cell phone repair) in 2011. Aan het jaarlijkse 
Home of Hope Summer Camp en de public reading place is minder uitgegeven dan vorig jaar. 



Slot

In 2011 hebben wij een recordbedrag aan donaties binnen gehaald. Hiermee hebben we extra leerlingen naar 

school kunnen sturen en veel leerlingen kunnen laten deelnemen aan (eenmalige) skills trainingen. Echter 
betekent het verhogen van de leerlingenaantallen dat de verplichting voor toekomstige uitgaven zijn 

toegenomen. Ook blijven de kosten - mede als gevolg van inflatie- op de Filippijnen stijgen.  Hierdoor  blijft het 
zaak de fondsenwerving in Nederland op peil te houden. Het eigen vermogen van de stichting is met ongeveer  

€ 7.200 toegenomen.

Gezien de onzekere verwachtingen voor 2012 – ten aanzien van wisselkoers, eurocrisis en stijgende prijzen op 
de Filippijnen – zullen we het eigen vermogen nodig hebben als vangnet voor tegenslagen. Hopelijk kunnen wij 

in 2012 en later weer genoeg fondsen binnenhalen. Dit om blijvend een groot aantal straatkinderen van 
studiebeurzen te kunnen voorzien en daarmee van een goede baan, inkomen en een prettig leven.


