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Jaarverslag 2014
Stichting Anak Filippijnen

Voorwoord
Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2014. Dit bestaat uit het jaaroverzicht met daarin
een beschrijving van alle activiteiten die zowel in Nederland als de Filippijnen hebben plaats
gevonden. Daarnaast leggen wij financiële verantwoording af in dit jaarverslag.
Stichting Anak Filippijnen is een kleine stichting. Anak heeft niet de illusie dat het de wereld
kan verbeteren. Anak richt zich liever op een aantal kleine, concrete projecten, zodat we op
z’n minst de toekomst van een aantal mensen rooskleuriger kunnen maken. Anak helpt
Filipijnse kinderen en jongeren die in moeilijke omstandigheden leven om zelf hun
toekomstdromen dichterbij te brengen. Anak is ervan overtuigd dat het stimuleren van
onderwijs de beste manier is om de cirkel van armoede te doorbreken.
Veel leesplezier.
Amsterdam, juni 2015.

Januari/februari

Het studiebeurzenprogramma is het meest omvangrijke project van Anak, maar niet het
enige. De oprichters van Anak kwamen eind jaren ’90 door toeval terecht in het weeshuis
Home of Hope en dat betekende het begin van een band. Elk jaar sponsort Anak het
zomerkamp, voor de weeskinderen het hoogtepunt van het jaar. In 2014 verbleven in Home
of Hope 25 kinderen. De levensomstandigheden zijn in vergelijking met 10 jaar enorm
verbeterd, toen er zo’n 70 kinderen onderdak hadden. Dit is mede te danken aan opvang bij
gastfamilies.

Maart
Maart is in de Filippijnen de maand van de diploma-uitreikingen. Er zijn 8 studenten met een
beurs van Anak afgestudeerd aan “college” (te vergelijken met onze HBO) en 19 scholieren
hebben hun diploma aan de middelbare school gehaald! Van harte proficiat! Een nieuwe
fase in hun leven breekt aan: voor de college-graduates betekent het op zoek gaan naar een
baan, terwijl we de highschool graduates terug gaan zien in een vervolgopleiding. Ook deze
wordt gefinancierd door Anak. Dat doen we omdat je met alleen highschool nog niet zoveel
kunt, ook niet op de Filippijnse arbeidsmarkt. Dit was lange tijd de werkwijze van Anak.
Overigens blijven de meeste colleges afgestudeerden ook in beeld: ze willen zich inzetten
voor Anak nu zij de mogelijkheid hebben gehad om met behulp van Anak een goede
opleiding te voltooien. Ze worden mentor van de huidige scholieren of geven trainingen.
Twee college-graduates doen hun verhaal:

!
Onze highschool graduates

!

Bonifatiusloop
Op 15 maart werd in Dokkum de jaarlijkse Bonifatiusloop georganiseerd. Een van de
onderdelen is de kidsrun voor kinderen van groep 1 t/m 8. Vele enthousiaste jeugdige
atleten hebben gerend voor het goede doel. Stichting Anak Filipijnen is dit jaar uitgekozen
als een van de twee goede doelen! Dat betekent dat het volledige inschrijfgeld zal ten goede
komen aan Anak en Clowns 4 Care. We zijn enorm blij met dit fantastisch gebaar van de
organisator van de Bonifatiusloop om ons te helpen onderwijs te kunnen aanbieden aan
getalenteerde jongeren uit sloppenwijken.
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April
Twee grote donaties die deze maand zijn gedaan willen we hier apart vermelden: Karin van
Leeuwen heeft € 1.800 gedoneerd en Perspectief groep € 500. Dat zijn zomaar 6
studiebeurzen voor een jaar! Ontzettend bedankt!
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Mei
Oud en nieuw…in maart zijn de diploma-uitreikingen, en in mei worden de nieuwe
contracten tussen Anak en onze scholars getekend. In dit contract staan de wederzijdse
verplichtingen tussen de scholier en onze stichting. Voordat de handtekeningen worden
gezet is er heel wat werk verricht door de mensen van onze zusterstichting in Bacolod. De
werving en selectie van scholen en scholieren is een heel proces. Anak wil er zeker van zijn
dat het onderwijs waaraan we bijdragen van goede kwaliteit is en dat de scholieren goede
resultaten halen en gemotiveerd zijn.
De contracttekening is elk jaar een vaste ceremonie op het kantoor van Anak. De scholars
komen met hun ouders op kantoor voor het vernieuwen van hun contract als scholar. Hier
worden ook plichten aan verbonden zoals veel inzet, maar de scholars helpen op kantoor en
bij het organiseren van activiteiten.
Een nieuw contract, een jaar vooruit!
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In het schooljaar 2014-2015 sponsoren we 33 scholieren: 8 highschool-scholieren (waarvan
4 nieuwe instroom) en 25 college-studenten (waarvan 17 nieuwe instroom).

Deze maand heeft de familie Van Toledo met een donatie op een verjaardagsfeest maar
liefst 790 euro binnengebracht voor Anak. Hulde!
Juni/ juli
Fervent hardloper René Wijnstra heeft een boek geschreven over zijn passie: De
eenzaamheid van de lange afstandloper. We kennen René via de Bonifatiusloop Dokkum.
Hij is zo betrokken bij onze stichting dat hij heeft besloten een deel van de opbrengst van de
verkoop van zijn boek aan Anak te doneren. Op sien Frysk: tyge dank!
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Augustus
Met behulp van www.knowhowww.nl hebben we in korte tijd een geheel vernieuwde website
opgezet. Deze nieuwe website is in augustus online gegaan. Het is ons visitekaartje
waarmee we weer helemaal up-to-date zijn voor wat betreft vormgeving en functionaliteiten.
Het is ook makkelijker geworden om een online donatie te doen.
September
Ons kantoor en studieruimte in Bacolod

!
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Charity dinner
Op 24 september heeft Anak een charitydinner georganiseerd in biologisch restaurant
Aangenaam in Haarlem. Wij kunnen terugkijken op een gezellig etentje, met een aantal
mooie speeches en een geëngageerde veiling van een werk van glaskunstenaar Roderick
Lloyd. Een complete avond met bovendien een zeer goed resultaat. De avond heeft namelijk
1200 euro opgebracht! Hiermee kunnen de studiekosten voor 4 kinderen een heel jaar lang
worden gefinancierd.

!
Oktober
Het is ons een eer om de consul voor de Filipijnen, de heer E.P. Horlings te verwelkomen als
lid van ons Comité van aanbevelingen!
November/December
Wij zijn eveneens zeer vereerd dat de ambassadeur voor de Filipijnen in Nederland, zijne
excellentie Mr. Jaime Victor B. Ledda, ons ontving om hem een presentje te geven als dank
voor zijn aanwezigheid tijdens het charity dinner van afgelopen september!
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Drie Binhi-schilderijen verkocht in restaurant Aangenaam in Haarlem

Binhi is een fantastisch initiatief van twee jonge kunstenaars uit de sloppenwijk Banago in
Bacolod. Zij besloten een werkplaats te openen waar kinderen en jongeren kunnen
schilderen, dans, beeldhouwen en muziek en hierin ook worden getraind. Omdat het leven
van deze kinderen emotioneel heftig is, is zo’n creatieve uitlaatklep van onschatbare
waarde. Af en toe nemen bestuursleden als ze in Bacolod zijn geweest enkele schilderijen
mee naar Nederland. Daar worden ze ingelijst. Restaurant Aangenaam in Haarlem, dat ook
gastheer was van ons charity dinner, heeft zich aangeboden om deze schilderijen in hun
restaurant te exposeren. Dat heeft al tot een mooi aantal verkopen geleid, waarvan de
opbrengsten uiteraard ten goede komen aan Anak.

Financieel Jaarverslag 2014
De balans per 31-12-2014 laat zien dat het eigen vermogen in 2014 is afgenomen. In 2014
hebben we meer verstrekt aan de Filippijnen dan dat we aan donaties binnen hebben

gekregen waardoor het vermogen is afgenomen. Het streven is op middellange termijn een
buffer/ eigen vermogen te creëren en te behouden ter grootte van eenmaal de totale
jaardonaties.

Balans per 01-01-2014:
Activa:
ING-rekening € 1.830,67
ASN-spaarrekening € 16.500,00
Passiva:
Eigen vermogen € 18.330,67

Balans per 31-12-2014:
Activa:
ING-rekening € 632,35
ASN-spaarrekening € 10.500,00
Passiva:
Eigen vermogen € 11.132,35

Staat van baten en lasten
Hieronder is de staat van baten en lasten over 2014 te zien. Er is in 2014 voor totaal €
13.901,26 aan donaties ontvangen (inclusief events Bonifatiusloop en Charity Dinner). Dit
ligt lager dan het niveau van het jaar daarvoor (2013: € 15.707,32). Wel is in 2014 nog
aanvullend € 2.500,00 verstrekt ten bate van herstelwerkzaamheden als gevolg van de
Tyfoon Haiyan.
De totale kosten (inclusief bankkosten) € 1.905,20 (2013: € 2.227,56) die in Nederland
gemaakt zijn blijven dit jaar wederom relatief laag in vergelijking tot andere goede doelen.
Dit komt omdat we geen salarissen of vergoedingen uitkeren. Wel zijn kosten dit jaar
incidenteel hoger door kosten voor ontwikkeling nieuwe website.
In 2014 is € 16.950,00 (in 2013 € 16.400,00) verstrekt aan Stichting Anak Negros Inc. op de
Filippijnen. De uitvoering van alle activiteiten ter plekke vindt plaats door Anak Negros Inc.
Omdat we meer uitgaven dan ontvangsten hebben gehad werd over 2014 € 7.198,32 aan
het eigen vermogen onttrokken.

Staat van baten en lasten 2014 Anak (Nederland)

Baten
Donaties € 13.901,26 (inclusief winst uit evenementen)

Ontvangen rente op spaarrekening € 255,62
Ontrokken aan eigen vermogen € 7.198,32
Totaal baten: € 21.355,20.

Lasten
Verstrekt aan ANAK Negros € 16.950,00
Verstrekt i.v.m. Tyfoon Haiyan € 2.500,00
Kosten kantoor NL (exclusief bankkosten) € 1.568,55
Bankkosten € 336,65
Totaal lasten: € 21.355,20.

Zoals vermeld in eerdere jaarverslagen, is begin 2007 op de Filippijnen onze
zusterorganisatie Stichting Anak Negros Inc. opgericht. Dit betreft een zelfstandige
organisatie, opgericht naar Filippijns recht, welke een eigen boekhouding voert. De
Filippijnse stichting wordt (bijna) volledig gefinancierd door Anak Nederland. De uitvoering
van alle activiteiten ter plekke vindt plaats door Anak Negros Inc. Maandelijks wordt aan
Anak Nederland gerapporteerd over de gedane uitgaven op de Filippijnen. 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 2014 te zien van Anak Negros Inc.
Een belangrijke opmerking betreft de gebruikte valuta. Stichting Anak Nederland 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 bank. Dit alles veroorzaakt dat er een
verschil zit tussen wat wij aan de Filippijnen hebben overgemaakt en het omgerekende
bedrag in euro’s dat in de Filippijnen is ontvangen. Daarnaast ontstaan er afwijkingen door
koersverschillen. De ontvangsten in pesos zijn omgerekend met de gemiddelde koers zoals
gepubliceerd door de Nederlandsche Bank. Feitelijke omwisselkoersen kunnen afwijken.
In het gepresenteerde kasoverzicht hebben wij alle ontvangsten en uitgaven omgerekend
van peso’s naar euro. Hiervoor is de gemiddelde koers officiële koers 2014: 58,979 PHP
(2013: 56,428 PHP per euro) van De Nederlandsche Bank gebruikt.

Staat van baten en lasten Stichting Anak Negros 2014 (in euro’s

Baten
Ontvangen donaties vanuit Nederland € 15.352,50
Onttrokken aan banksaldo Filippijnen € 520,64

Totaal € 15.873,14

Lasten
Salariskosten € 2.978,89
Organisatie- en uitvoeringskosten € 2.409,46
Huisvestingskosten € 2.515,19
Studiebeurzen € 7.675,00
Trainingen en workshops € 40,27
Overig (onder meer kerstfeest) € 254,33
Totaal € 15.873,14

De koers van de van de Filippijnse peso (PHP) is in 2014 gestegen (58,979 PHP per EUR)
ten opzichte van 2013 (56,428 PHP per EUR). Hierdoor was de koopkracht per gedoneerde
euro in 2014 gemiddeld hoger dan in 2013.
De salariskosten 2014 (in peso’s) liggen grofweg op hetzelfde niveau als in 2013.
De organisatie- en uitvoeringskosten zijn in 2014 in peso’s hoger dan in 2013 voornamelijk
door hogere overige kosten. Overigens bestaan de organisatie- en uitvoeringskosten onder
meer uit: telefonie & internet, transport, kantoorbenodigdheden en overige kosten. Hoewel
deze uitgaven uiteraard niet direct aan onze scholieren toe te wijzen zijn, zijn zij wel te
koppelen aan ons studiebeurzenprogramma en onze andere activiteiten.
De kosten voor huisvesting (inclusief water en elektriciteit) in peso’s liggen ongeveer op
hetzelfde niveau als vorig jaar.
De uitgaven die rechtstreeks aan onze leerlingen toevloeien zijn dit jaar lager dan vorig jaar
(in peso’s). Dit doordat we door enigszins tegenvallende donatieopbrengsten minder aan
studiebeurzen en aan skills trainingen hebben kunnen uitgegeven.
Tot Slot
Aangezien wij in 2014 minder reguliere donaties hebben binnengehaald dan in 2013 hebben
wij onze reguliere begroting en overdrachten naar de Filippijnen enigszins moeten
aanpassen. Hierdoor konden er minder kinderen dan gehoopt naar school. Wel hebben wij
in Nederland momenteel diverse acties lopen om diverse scholen en bedrijven te benaderen
voor sponsoring. Enkele succesvolle fun runs hebben al plaatsgehad. Wij hebben er
vertrouwen in dat we het niveau van donaties in 2015 op een hoger peil kunnen brengen. Dit
om een groter aantal straatkinderen van studiebeurzen te kunnen voorzien. En daarmee
hopelijk van een goede baan, een inkomen en een prettig leven.
Dit is het officiële jaarverslag 2014 van Stichting Anak, vastgesteld in de
bestuursvergadering van 30 juni 2015 te Amsterdam.

