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Jaarverslag 2015
Stichting Anak Filippijnen

Voorwoord
Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2015. 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. Liever richt Anak zich 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.
En is ervan overtuigd dat het stimuleren van onderwijs de beste manier is om de cirkel van armoede
te doorbreken.
Veel leesplezier.
Amsterdam, juni 2016.

Jaarverslag 2015

We kunnen terugkijken op een goed jaar: maar liefst 19 Anak scholars zijn geslaagd voor hun
middelbare school. Bovendien behoorden er zelfs drie van onze scholars tot de top 3 beste leerlingen
van de school. Tevens is ons kantoor in Bacolod verhuisd. De nieuwe locatie is gunstiger gelegen ten
opzichte van de jeepney routes en de scholen en heeft een gunstiger huur.

Stichting Anak is dankbaar voor de trouwe schare donateurs, maar ook voor de eenmalige donaties
van bedrijven en naar aanleiding van evenementen. Wij proberen onze financiële armslag verder te
vergroten door ons, onder andere,te richten op scholen en aan onderwijs gerelateerde instellingen.
Daar liggen immers de connecties met onze missie.
De economie groeit in de Filippijnen, maar zoals zo vaak profiteert niet iedereen daarvan. Iedereen
die naar de Filippijnen reist, zal merken dat het werk van Anak helaas nog altijd voorziet in een
enorme behoefte. Want, hoe merkwaardig het ook mag klinken, het zou fantastisch zijn als wij
overbodig zijn geworden.
Stichting Anak is een kleine, overzichtelijke stichting die zich richt op concrete projecten, in directe
samenwerking met Filippijnse locals. Op deze manier kunnen we op z’n minst de toekomstdromen
van een aantal kinderen waarmaken.
Stichting Anak Filippijnen 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 Filippijnse 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.
Donateurs kunnen het werk van onze stichting dan ook op de voet volgen. Zo werd Gie Lea door
Anak ondersteund sinds high school en heeft ze in april 2013 haar diploma behaald als lerares
Engels. Ze beschrijft hieronder hoe het nu met haar gaat.
"Now, I am independent and I am helping my family. I am the one who takes good care of some
responsibilities in our house, like the food expenses, electrical bills and the studies of my little sister.
My mother and father were very proud, because I already finished college and on behalf of them, I am
very much thankful to Stichting Anak."

- Gie Lea
Januari/februari
Wederom kwamen twee vaste donateurs het werk van onze stichting met eigen ogen bekijken:
Patricia van Son en Monique Althuis maakten de reis naar Bacolod. Onze ‘moeder’ van alle scholars,
Nona de la Cruz, omschrijft het bezoek als volgt:
“A very down-to-earth, emotional, yet very inspiring sharing of life experiences, hopes and struggles
by the scholars and the graduates. Patricia and Monique were amazed with what they`ve heard.”
Daarnaast heeft Stella Schram enkele maanden stage gelopen bij stichting Anak Filippijnen
en de stichting naast haar hulp (o.a. Engelse les) ook nieuwe inspiratie gegeven. Salamat guid alle
drie!

Collega’s van bestuurslid Jeroen zamelden ter ere van zijn afscheid bij de directie Kennis en
Verkenningen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties €250 voor Anak !
Wisselen van baan is klaarblijkelijk gunstig voor Anak. Wij zijn zijn oud-collega’s zeer erkentelijk !

Maart
19 SCHOLIEREN GESLAAGD!
Maar liefst 19 Anak scholars zijn geslaagd voor hun middelbare school. Trots zijn wij vanwege het
hoge slagings percentage. Bovendien behoorden er zelfs drie van onze scholars tot de top 3 beste
leerlingen van de school.
HARDLOPEN VOOR STICHTING ANAK FILIPPIJNEN
Elk jaar wordt de Dokkum Bonifatius Loop georganiseerd, voor hardlopers en wandelaars. Er was
wederom een mooie groep deelnemers die voor Stichting Anak meedeed.

April
ANAK SCHOLARS TEKENEN VERNIEUWDE CONTRACTEN
Het was een drukte op het kantoor van Anak. Anak scholars kwamen met hun ouders een vernieuwd
contract tekenen voor het komende schooljaar. Het is een hele officiële, jaarlijkse gebeurtenis
waarin het belang van ijver, doorzettingsvermogen en de steun van het thuisfront worden benadrukt
onder het genot van een drankje en een hapje.

Mei
Ook dit jaar weer heeft Anak kunnen bijdragen aan het jaarlijkse zomervakantie-uitje voor kinderen
van het weeshuis “Home of Hope”. Voor hen is dit een van de weinige verzetjes van het jaar en een
gelegenheid om even los te komen van de dagelijkse zorgen.

!
Juni/juli
In juli bracht een groep scholieren van het Caland Lyceum in Amsterdam een bezoek aan Bacolod. Zij
hebben twee weken opgetrokken met onze scholars: ze zijn met hen naar school geweest en hebben
ook bij hen overnacht. Daarmee hebben ze een onderdompeling gehad in het leven van een tiener in
een ver land, met weinig middelen, maar met grote dromen. Deze reizen zijn inmiddels een traditie
geworden. We zouden willen dat iedere westerling zo’n zelfde soort ervaring zou kunnen hebben. Al
was het maar om relativeringsvermogen op te bouwen en mensen aan den lijve te laten ondervinden
hoe belangrijk het is om fondsen te werven voor een stichting als Anak.

Augustus/September
Joemar Vinas, still doing good for his studies. - I’m Joemar A. Viñas, studying at Colegio San AgustinBacolod, a 2nd year College taking up Bachelor of Science in Accountancy. I was part of the
Academic Honors (Dean’s List) in First year, First Semester and still a part of Dean’s List in First Year,
Second Semester. In order to be a part of the Dean’s list, you must have an average of 90%, with no
grade below 85. This Certificate of Recognition was given last 25th day of August 2015.

Oktober
Een mooie actie van onze vaste donateur en Marketing partner Lead Benefits! Lead Benefits verzorgt
vanuit haar MVO beleid de Marketing voor Stichting Anak maar doneert ook.
In december heeft Lead Benefits zelfs een speciale MVO Benefits actie opgezet: voor iedere volger
van de Lead Benefits LinkedIn pagina, doneert Lead Benefits €1,- aan Stichting Anak (tot maximaal
€1.000).
November/December
Kerstfeest in de Filippijnen vangt al aan als de r in de maand is en komt natuurlijk tot een hoogtepunt
op de avond van 24 december. Onze medewerkers in Bacolod, Nona en VicVic, organiseren ieder
jaar een kerstfeest voor de scholieren op kantoor. Dit jaar was het wederom een waardige afsluiter,
met veel muziek, spelletjes en uiteraard veel eten, dat meestal, met een bijdrage van Anak, is
klaargemaakt door de ouders van de scholieren zelf.

!

Financieel Jaarverslag 2015

Het eigen vermogen van de stichting bestaat momenteel uit een betaalrekening bij ING-bank en een
spaarrekening bij ASN-bank. Het eigen vermogen eind 2015 bedraagt € 11.642,58 (eind 2014: €
11.132,35). De stichting heeft momenteel geen vreemd vermogen.
De balans per 31-12-2015 laat zien dat het eigen vermogen in 2015 beperkt is toegenomen. In 2015
hebben we minder verstrekt aan de Filippijnen en aan kosten in Nederland hebben uitgegeven dan
dat we aan donaties binnen hebben gekregen waardoor het vermogen is toegenomen. Het streven is
op middellange termijn een buffer/ eigen vermogen te creëren en te behouden ter grootte van
eenmaal de totale jaardonaties.

Balans per 01-01-2015:
Activa:
ING-rekening € 632,35
ASN-spaarrekening € 10.500,00
Passiva:
Eigen vermogen € 11.132,35

Balans per 31-12-2015:
Activa:
ING-rekening € 892,58
ASN-spaarrekening € 10.750,00
Passiva:
Eigen vermogen € 11.642,58

Staat van baten en lasten
Hieronder is de staat van baten en lasten over 2015 te zien. Er is in 2015 voor totaal € 14.410,93 aan
donaties ontvangen (inclusief events Bonifatiusloop en Charity Dinner). Dit ligt hoger dan het niveau
van het jaar daarvoor (2014: 13.901,26).
De totale kosten (inclusief bankkosten) € 530,63 (2014: € 1.905,20) 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. De kosten waren in 2014 hoger door kosten ontwikkeling nieuwe
website.
In 2015 is € 13.570 (in 2013 € 16.950,00) verstrekt aan Stichting Anak Negros Inc. op de Filippijnen.
De uitvoering van alle activiteiten ter plekke vindt plaats door Anak Negros Inc.
Omdat we minder uitgaven dan ontvangsten hebben gehad werd over 2015 € 510,23 aan het eigen
vermogen toegevoegd (in 2014 ontrekking van € 7.198,32)

Staat van baten en lasten 2015 Anak (Nederland)

Baten
Donaties € 14.410,93 (inclusief winst uit evenementen)
Ontvangen rente op spaarrekening € 199,93
Totaal baten: € 14.610,86.

Lasten
Verstrekt aan ANAK Negros € 13.570,00
Kosten kantoor NL (inclusief bankkosten) € 530,63
Toegevoegd aan € 510,23
Totaal lasten: € 14.610,86.

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 2015 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 2015: 50,522 PHP (2014: 58,979 PHP per
euro) van De Nederlandsche Bank gebruikt.

Staat van baten en lasten Stichting Anak Negros 2015 (pesos omgerekend in euro’s)

Baten
Ontvangen donaties vanuit Nederland € 14.315,81
Onttrokken aan banksaldo Filippijnen € 2.685,06
Totaal € 17.000,87

Lasten
Salariskosten € 2.862,12
Organisatie- en uitvoeringskosten € 942,64
Huisvestingskosten € 3.296,91
Studiebeurzen € 8.885,63
Trainingen en workshops € 197,93
Overig (onder meer kerstfeest) € 716,67
Totaal € 17.000,87

De koers van de van de Filippijnse peso (PHP) is in 2015 gestegen ten opzichte van de euro (50,522
PHP per EUR) ten opzichte van 2014 (58,979 PHP per EUR). Hierdoor was de koopkracht per
gedoneerde euro in 2015 gemiddeld lager dan in 2014.
De salariskosten 2014 (in peso’s) liggen grofweg op hetzelfde niveau als in 2013.
De organisatie- en uitvoeringskosten bestaan 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 bestaan uit de huur van het pand en de kosten voor water en elektriciteit.

Tot Slot
In 2014 was onze ambities voor het op te halen bedrag aan donaties groter dan wat wij feitelijk
hebben kunnen binnen halen. 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 2016 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 2015 van Stichting Anak, vastgesteld in de bestuursvergadering van 30
juni 2016 te Amsterdam.

