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Jaarverslag 2019 
 
Door middel van dit jaarverslag houden we je op de hoogte van het reilen en zeilen van onze 
scholars in en rond de stad Bacolod op de Filippijnen. Ook brengen we verslag uit van de 
activiteiten die het bestuur in Nederland onderneemt om sponsorgelden te werven om voor 
nog meer jongeren in moeilijke omstandigheden die wel naar school willen, maar niet 
kunnen, het verschil te maken.  
 
We zijn er dan ook supertrots op dat het Vossiusgymnasium in Amsterdam ons als hun 
vaste goede doel hebben omarmd! Ieder jaar in april gaat er een groep scholieren naar 
Bacolod, om zich onder te dompelen in het leven aldaar en intensief op te trekken met Anak-
scholars. Wij gebruiken de term scholars als combinatiewoord voor studenten (MBO, HBO 
en universiteit) en scholieren (highschool) die we beiden ondersteunen. Het Vossius 
organiseert rondom de reis tal van activiteiten om sponsorgelden te werven. Van enorm 
belang voor Anak.  
 
Onze voorzitter Jeannine is nu docent aardrijkskunde in Shanghai en gaat groepsreizen 
organiseren naar Bacolod voor haar scholieren, met min of meer dezelfde opzet.  Zo worden 
nog meer jongeren geïnspireerd door het werk dat ons bestuur en medewerkers aldaar nu al 
13 jaar verrichten! Want zo lang bestaat onze zusterstichting inmiddels.  
 
Al deze reizen zijn bedoeld als 'exposure' met ook overnachtingen in de sloppenwijken. Hier 
worden vriendschappen gesmeed en vrijwel altijd levert dit nieuwe ambassadeurs en 
donateurs voor Anak op. 
 
We zijn onze bestaande donateurs veel dank verschuldigd en we hopen op jullie blijvende 
steun!  Ook als je in het verleden hebt gedoneerd, super dank, en blijf aan ons denken.          
 
Hartelijke groet, 
 
Jeroen Bezema 
secretaris 
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Januari 
 
Een grote groep oud Anak-scholars organiseerden een reünie. Ondanks hun drukke levens 
en de reis die ze vaak moeten maken, vinden velen van hen de tijd om elkaar weer eens te 
zien en spreken. Het is niet alleen gezellig, maar ook praktisch: ze discussiëren met elkaar 
over hoe ze de huidige scholars en het bestuur kunnen helpen. Zo geven een aantal van 
hen trainingen in ons pand in Bacolod, op zaterdagen, als zij vrij zijn en de scholars geen 
school hebben. Die trainingen staan vaak in het teken van arbeidsmarkt en zelfontplooiing.    
 

  
 
 
 
Maart 
 
Twaalf studenten ( en vier docenten) van het Vossius Gymnasium in Amsterdam hebben op 
donderdag 28 maart 2019 een benefietavond georganiseerd, voorafgaand aan hun reis naar 
Bacolod in april en mei.  

De avond bestond uit een diner en een veiling, afgewisseld met optredens van verschillende 
studenten – artiesten. De opbrengst van deze mooie avond is maar liefst € 2,300 voor de 
Stichting Anak. Fantastisch gedaan! 

Het avondvullend programma bestond uit een overheerlijk Oosters diner, dat werd bereid 
onder supervisie van de conrector: Sita Remesar, die ook deelnam aan de reis. Het diner 
werd ondersteund door een afwisselend muziekprogramma en afgesloten met een 
spectaculaire veiling! Gelegenheids-veilingmeester Cees van der Laan wist met zijn 
humoristische en opzwepende stijl velen te verleiden tot bieden.  

 
Mei 
 

In de meivakantie ging een groep van 12 leerlingen van het Vossiusgymnasium uit 
Amsterdam, onder begeleiding van enthousiaste docenten, naar Bacolod. Het bedrag aan 
donaties dat in maart bij elkaar is gebracht, werd tijdens het bezoek van de leerlingen aan 
Bacolod officieel aan de stichting overhandigd. 
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De leerlingen en hun docenten brachten twee weken door in de Filippijnen. Ze maakten 
kennis met onze scholars, hun manier van leven en wisten door middel van muziek en 
sport/spel contact te maken met de lokale manier van leven. Een bijzondere reis die werd 
begeleid door een bijzonder bevlogen groep docenten. Dankjewel Roel, Marluke, Chris en 
Sita! 
 

 
 
Juni 
 
Zoals ieder jaar ondertekenen onze scholars in juni, aan begin van het nieuwe schooljaar in 
de Filippijnen, een contract met onze zusterstichting Stichting Anak Negros Inc. De ouders 
zijn hierbij ook aanwezig. In 2019 konden we acht nieuwe scholars een studiebeurs geven: 
vier van hen doen het laatste jaar high school (ook wel senior high school genoemd) and 
vier doen college (te vergelijken met MBO/HBO). Daarnaast hebben we 17 blijvende 
scholars, wat het totaal aantal studiebeurzen voor het schooljaar 2019-2020 op 25 brengt.  
 
Mede dankzij ons steuntje in de rug zijn 11 scholars in april geslaagd voor hun examen! Van 
harte proficiat!   
 
 

 
 
 
 
Juli 
 
Op 6 juli was er een teambuildingsdag voor onze scholars, op een mooie plek in het 
achterland van Negros. Op zo’n dag leren de scholars, aan de hand van allerlei spelvormen, 



5 
 

elkaar beter kennen. Ze krijgen te maken met teamwerk en leren te luisteren naar elkaars 
ideeën. Het idee erachter is dat ze niet alleen op zichzelf moeten vertrouwen, maar ook 
anderen moeten leren te vertrouwen. Ons bestuurslid Leilani heeft alle scholars 
toegesproken en hen verteld dat er altijd mensen zijn die bereid zijn om te helpen in 
moeilijke situaties, ook  als het geen directe familieleden zijn. 
 

 
 

 
 
Augustus 
 
Er is meer dan school alleen. Op ons kantoor organiseren we bijna elke zaterdag een 
activiteit voor de ontwikkeling van onze scholieren en studenten en natuurlijk ook ter 
vermaak. Zo is er een les gegeven over milieubewustzijn en helpen scholars elkaar met 
vaardigheden waarin ze elkaar over en weer kunnen aanvullen. Vaak nemen de oud-
studenten hierin het voortouw. Zij voelen zich nog steeds lid van de Anak-familie en zorgen 
er zo ook voor dat ze dit gevoel overdragen.   
 
Sommige scholieren hebben wat extra aandacht nodig, een mentor die een arm over hun 
schouder legt, maar ze ook bijspijkert waar ze wat achterblijven. 
 
Bijvoorbeeld Joyce Aptan, student informatiesystemen. Zij heeft 4 broers en zussen, haar 
ouders zijn al vroeg gescheiden. De moeder is er met een andere man vandoor en woont in 
Manila. Joyce en haar broers en zussen leven onder de voogdij van haar oma en haar oom. 
 
En dan Divine Apolonia, die accountancy studeert. Zij woont bij haar oom en tante. Ze moet 
al het huishoudelijk werk doen. Dat is geen probleem, zegt ze, maar ze zou graag willen dat 
ze meer tijd kreeg om te studeren als de examens eraan komen. 
 
Christine Herbolario, tweedejaars lerarenopleiding. Haar moeder overleed twee jaar gelden 
en haar vader is aan de drank en erg onverantwoordelijk. Christine en haar jongere zus zijn 
van huis weggelopen, bang dat hun vader ze iets aandoet.   
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Zomaar een greep uit de moeilijke situaties die een dagelijkse realiteit zijn voor onze 
scholieren.  
 
September 
 
Trouwe sponsor Karina van Leeuwen brengt een bezoek aan Bacolod, om een indruk te 
krijgen van het werk dat onze stichting doet. 
 

 
 
 
Op zondag 22 september werkte een groep sportievelingen zich in het zweet. Zij maakten 
meters voor Anak, om precies te zijn de 16.000 meter die de Dam-tot-Damloop lang is. Voor 
het derde jaar op rij was Stichting Anak Filipijnen een van de goede doelen die meedeed 
aan deze befaamde loop. Met hun deelname en extra geworven sponsorgelden leverden 
onze deelnemers een bijdrage aan ons onderwijsprogramma. Ze hebben niet alleen de 
finish bereikt, maar veel meer dan dat. 
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November 
 

 
 
 
 
 
 
 
December 
 
 

 
  

Hello dear Anak sponsors, 

 

 

 

 

I am Angeline Torres, 19 years old,  I`m studying at 
Carlos Hilado Memorial State College, taking up Finance 
and Business Management course.  My parents are 
separated and they have family of their own.  I and my 
older sister are living together away from our parents.   

I am very grateful for being one of the scholars of Anak 
Negros, even though my parents are not given their full 
support for my school expenses,  Stichting Anak are 
become my second home and family who are always there 
and give me hope to reach my dreams in life.  Thank you 
so much for your help.  God bless.! 
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Aantal aangenomen Anak-Scholars per jaar 
 
 

2004 - 2 

2005 - 7 

2006 - 5 

2007 - 20 

2008 - 25 

2009 - 13 

2010 - 8 

2011 - 4 

2012 - 32 

2013 - 2 

2014 - 3 

2015 -  

2016 - 4 

2017 - 10 

2018 - 10 

2019  - 8 

 

Totaal  aantal scholieren gefinancierd door Anak   - 153 

Totaal aantal geslaagden     -` 93 

Aantal actuele scholieren 2019      - 25 
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Financieel Jaarverslag 2019 

Balans 

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit een betaalrekening bij ING-bank en een 
spaarrekening bij ASN-bank. Het eigen vermogen eind 2019 bedraagt € 9.115,55 (eind 
2018: € 11.028,44). De stichting heeft geen leningen of andersoortig vreemd vermogen. 

De balans per 31-12-2019 laat zien dat het eigen vermogen in 2019 enigszins afgenomen is. 
Het streven blijft op middellange termijn een buffer/ eigen vermogen te creëren en te 
behouden ter grootte van eenmaal de totale jaardonaties. 

 

Balans 2019 Stichting Anak (Nederland) 

Balans per 01-01-2019 

 

Activa: 

ING-rekening € 1.528,44 

ASN-spaarrekening € 9.500,00 

 

Passiva: 

Eigen vermogen € 11.028,44 

Balans per 31-12-2019 

 

Activa: 

ING-rekening € 1.115,55 

ASN-spaarrekening € 8.000,00 

 

Passiva: 

Eigen vermogen € 9.115,55 

 

Staat van baten en lasten  

Hieronder is de staat van baten en lasten over 2019 te zien. Er is in 2019 voor totaal € 
11.248,19 aan donaties ontvangen (inclusief winst uit events). Dit ligt lager dan het niveau 
van het jaar daarvoor (2018: € 12.822,64). Met name veroorzaakt door het verlies op de 
Damloop 2019. 

De totale kosten (o.a. bankkosten, kosten website, etc.) € 766,08 (2018: € 924,12) die in 
Nederland gemaakt zijn blijven dit jaar wederom relatief laag in vergelijking tot andere goede 
doelen. Dit ook omdat we geen salarissen of vergoedingen uitkeren. In 2018 waren de 
kosten hoger in verband met advieskosten online fondsenwerving.  

In 2019 is € 12.395,00 (in 2018 € 9.830,00) verstrekt aan Stichting Anak Negros Inc. op de 
Filippijnen. Het bedrag in 2019 is hoger doordat het inclusief een relatief hoger budget voor 
de kosten van de ‘experience reizen’ is.  

Omdat we meer uitgaven dan ontvangsten hebben gehad werd over 2019 € 1.912,89 
onttrokken aan het eigen vermogen (in 2018 toevoeging van € 2.068,52). 
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Staat van baten en lasten 2019 Stichting Anak (Nederland) 

Lasten 

Verstrekt aan ANAK Negros € 12.395,00 (exclusief 
budget experience reis) 

Kosten kantoor NL (incl. bankkosten) & ontvangen 
rente € 766,08 

 

Totaal lasten: € 13.161,08 

 

Baten 

Donaties € 11.248,19 (inclusief winst uit 
evenementen en reizen) 

Onttrokken aan banksaldi                     
€ 1.912,89 

 

Totaal baten: € 13.161,08 

 

 

Zoals vermeld in eerdere jaarverslagen, is in 2007 op de Filippijnen onze zusterorganisatie 
Stichting Anak Negros Inc. opgericht. Dit is een zelfstandige organisatie, opgericht naar 
Filippijns recht, welke een eigen boekhouding voert. De Filippijnse stichting wordt (bijna) 
volledig gefinancierd door Stichting 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 2019 te zien van Anak Negros Inc. Deze is gebaseerd op de 
boekhouding 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 jaarkoers 
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 2019: 57,993 PHP 
(2018: 62,210 PHP per euro) van de ECB gebruikt.  

 

Staat van baten en lasten 2019 Anak Negros Inc. (pesos omgerekend in euro’s) 

Lasten 

Studiebeurzen € 5.502,87 

Salariskosten € 3.169,81 

Organisatie- en uitvoeringskosten € 921,06 

Huisvestingskosten € 1.726,47 

Baten 

Ontvangen gelden vanuit Nederland 
inclusief budget reizen/ alternatieve 
geldstromen € 15.126,96 
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Overig (o.m. reis en Christmas party) € 3.390,74 

Toegevoegd aan banksaldi Filip. rekening € 416,01 

 

Totaal lasten € 15.126,96 

 

 

 

 

Totaal baten € 15.126,96 

 

 

De koers van de van de Filipijnse peso (PHP) is in 2019 gestegen ten opzichte van de euro. 
Hierdoor was de koopkracht per gedoneerde euro in 2019 gemiddeld lager dan in 2018. 

Het bedrag uitgegeven aan studiebeurzen is gestegen t.o.v. 2018 omdat we meer zijn 
vergoeden voor vervoer van leerlingen, diverse schoolspullen, schooluniformen en 
schoolprojecten. Daarentegen zijn de kosten voor school- en collegegelden lager dan in 
2018. Dit omdat de Filippijnse overheid hier nu deels in voorziet. 

De salariskosten 2019 (in peso’s) liggen enigszins hoger dan in 2018. 

De organisatie- en uitvoeringskosten bestaan onder meer uit: telefonie & internet, 
kantoorbenodigdheden en overige kosten. Deze kosten zijn ruwweg even hoog als in 2018. 
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. Kosten voor huisvesting zijn beperkt gestegen (t.o.v. 2018). 

De overige kosten liggen fors hoger in 2018 daar er uitgaven zijn geweest voor de reizen, 
hiervoor was dekking die is inbegrepen in de regel ‘ontvangen donaties vanuit Nederland 
inclusief budget reizen’.  

  

Tot Slot 

Hoewel wij formeel verslag doen over boekjaar 2019 kunnen wij de Corona-crisis niet 
onbenoemd laten. Uiteraard heeft Corona ook zijn impact op de Filippijnse samenleving. 
Veel ouders van onze scholieren hebben hun baan verloren. En op de Filippijnen betekent 
geen baan vaak geen inkomen. Daarom hebben wij in overleg met het lokale bestuur direct 
voedselhulp gestuurd naar diverse leerlingen en hun ouders. 

Daarnaast verkeerde wij als stichting onder de gelukkige omstandigheden dat wij ons 
vermogen flink hebben kunnen aansterken in 2020 door enkele flinke donaties. Hierdoor 
hebben wij een flinke buffer kunnen opbouwen tegen eventuele achteruitgang van donaties 
door economische terugslag in Nederland. 

Ondanks de dreiging van het Coronavirus zien wij het jaar 2020 met vertrouwen tegemoet 
Met enthousiasme en overtuiging gaan we verder ! 

Dit is het officiële jaarverslag 2019 van Stichting Anak, vastgesteld in de online 
bestuursvergadering van 27 juni 2019. 


