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Jaarverslag 2021 
 
Ook in 2021 werd de wereld geplaagd door het Coronavirus. Dat geldt zeker ook 
voor het werk van onze stichting.  

De maatregelen van de Filipijnse overheid zijn vooral gericht op het beschermen van 
de jongeren en ouderen. Daardoor hebben leerlingen en studenten hele jaar 2021 
geen normale fysieke lessen kunnen volgen, maar moesten ze zich behelpen met 
online-onderwijs.  

Vanwege de beperkingen in Nederland hebben wij minder kunnen organiseren voor 
onze sponsors en voor de fondsenwerving dan we zouden willen. Toch hebben we 
vele mooie donaties ontvangen. We kunnen dus terugkijken op een tweede 
buitengewoon jaar achter elkaar en zijn onze sponsors en vrijwilligers enorm 
dankbaar.  
 
Onze scholars hebben, ondanks een maandenlange quarantaine in 
moeilijke omstandigheden, hun opleiding kunnen voortzetten. Buitengewoon waren 
ook de donaties van onze sponsors en de inspanningen en betrokkenheid van onze 
bestuur en medewerkers in Bacolod. 

Als gevolg van de lockdown brengen onze scholars meer tijd door met hun gezin. 
Dat was een dankbaar onderwerp van de cursus fotografie die in juli, uiteraard online 
heeft plaatsgevonden. Deze cursus werd gegeven door een bekende van ons 
bestuurslid in Bacolod, Leilani. De bedoeling was dat iedere scholar een portretfoto 
maakte van zijn of haar familie, en dat is goed gelukt, getuige de foto’s, die in dit 
jaarverslag zijn geplaatst! Het leverde ook een hoop plezier en afleiding op.  

Dankzij de laptops, tablets en mobiel internet die we hebben verstrekt konden onze 
scholars online onderwijs volgen en vooruit blijven kijken. Het was ook een jaar van 
teleurstellingen, onder andere vanwege het voor de tweede keer op rij niet door 
kunnen gaan van onze twee exposure trips. Maar we kijken optimistisch naar de 
toekomst, met veel plannen voor 2022 en verder.  

 

                  
Familie van Angela Mae Jacinto               Familie van Angelina Bina Oro 
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Mei 
In plaats van het jaarlijkse zomeruitje (dat nu vanwege de pandemie niet kan 
doorgaan) wordt er budget vrijgemaakt voor extra eerste levensbehoeften, zoals rijst, 
chocolademelk, koekjes en conservengoederen.  
 

         
Familie van Christine Divine Apolonio en                      Filjohn Trujillo 
 
Juli 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar vinden elke zaterdag online lessen en 
lezingen plaats, met als onderwerpen: gezinsplanning, hoe om te gaan met de 
pandemie en persoonlijke ontwikkeling.  
 
De toeslag die normaal genomen voor het vervoer van en naar school, huis en het 
Anak-kantoor wordt gegeven, wordt nu ingezet voor het kopen van internet data.   
 
 

 
Familie van Anabel Panhilason 
 
Augustus 
 
Deze maand zijn intakegesprekken gehouden en contracten getekend met drie 
nieuwe scholars en hun ouders, voor ons studiebeurzenprogramma. Zij gaan een 
jaar senior high school doen en als ze slagen zijn ze klaar om door te stromen naar 
een hogere beroepsopleiding. Zijn nemen de plaats in van drie geslaagden. Volgend 
jaar zullen trouwens, als alles goed gaat, maar liefst 9 van onze scholars slagen voor 
hun examen. Spannend! 
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Contracten tekenen met behulp van Zoom 
 
 

 
Familie van Janelle Baluarte 
 
Onze drie nieuwe scholars zijn: 
 
Alexander Gavasan, 18 jaar 

In zijn gezin is de vader afwezig. Ze overleven met de hulp van zijn tante. Zijn 
moeder kan geen werk vinden vanwege chronische astma.  

 

Ian-ny Geolingo, 16 jaar. Haar vader is een jeepney driver, haar moeder manicure. 
Recentelijk werd haar vader ziek en is opgenomen in het ziekenhuis. 
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Mary Jo Dialing, 18 jaar.Haar moeder werkt op het secretariaat van een parochie, 
terwijl haar vader bij Pepsi Cola werkt.   

 

 

      
Familie van Jessebel Alegarbes en                              Jewel Macasiano 
 
 

          
Familie van Jolina Velasco en                           Leah Mae Maque 
 
December 
 
Vlak voor de kerstdagen is de krachtige tyfoon Rai (in de Filipijnen Odette genoemd) 
dwars over de Filipijnen getrokken en heeft vooral in de Visayas, en dus ook in de 
omgeving van Bacolod, grote schade veroorzaakt. De huizen van enkele van onze 
scholieren zijn vernield. Dat is slecht nieuws, het dagelijks leven is voor de meesten 
sowieso al lastig genoeg. Wij hebben hulpgoederen gestuurd naar een van onze 
scholars die helaas getroffen is. 
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Financieel Jaarverslag 2021 

Balans 

Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit een betaalrekening bij ING-bank en een 
spaarrekening bij ASN-bank. Het eigen vermogen eind 2021 bedraagt € 24.832,82 (eind 
2020: € 15.933,25). De stichting heeft geen leningen of andersoortig vreemd vermogen. 

De balans per 31-12-2021 laat zien dat het eigen vermogen in 2021 flink toegenomen is. Het 
doel op middellange termijn een buffer/ eigen vermogen te creëren en te behouden ter 
grootte van ongeveer eenmaal de totale jaardonaties is behaald. 

 

Balans 2021 Stichting Anak (Nederland) 

Balans per 01-01-2021 

 

Activa: 

ING-rekening € 6.933,25 

ASN-spaarrekening € 9.000,00 

 

Passiva: 

Eigen vermogen € 15.933,25 

Balans per 31-12-2021 

 

Activa: 

ING-rekening € 3.332,82 

ASN-spaarrekening € 21.500,00 

 

Passiva: 

Eigen vermogen € 24.832,82 

 

Staat van baten en lasten  

Hieronder is de staat van baten en lasten over 2021 te zien. Er is in 2021 voor totaal € 
21.575,40 aan donaties ontvangen. Dit ligt lager dan het niveau van het jaar daarvoor (2020: 
€ 25.150,32). In 2020 hadden wij winst uit events. 

De totale kosten (o.a. bankkosten, kosten website, etc.) € 1.102,83 (2020: € 589,62) 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 2021 is € 11.573,00 (in 2020 € 17.743,00) verstrekt aan Stichting Anak Negros Inc. op de 
Filippijnen. Het bedrag in 2020 is relatief hoger doordat er diverse IT-middelen zijn 
aangeschaft. Dit zodat de studenten tijdens de ‘lockdown’ op de Filippijen vanuit huis hun 
lessen kunnen blijven volgen. De IT-middelen blijven in beginsel eigendom van de 
(Filippijnse) stichting. 

Omdat we meer inkomsten dan uitgaven hebben gehad werd over 2021 € 8.899,57 
toegevoegd aan het eigen vermogen (in 2020 toevoeging van € 6.817,70). 
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Staat van baten en lasten 2021 Stichting Anak (Nederland) 

Lasten 

Verstrekt aan ANAK Negros € 11.573,00 

Kosten kantoor NL (incl. bankkosten en 

website)  € 1.102,83 

Toegevoegd aan banksaldi € 8.899,57 

 

Totaal lasten: € 21.575,40 

Baten 

Donaties € 21.575,40 

 

      

            

 

                                                     

Totaal baten: € 21.575,40 

 

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 2021 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 2021: 58,302 PHP 
(2020: 56,615 PHP per euro) van DNB gebruikt.  
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Staat van baten en lasten 2021 Anak Negros Inc. (pesos omgerekend in euro’s) 

Lasten 

Studiebeurzen € 6.573,79 

Salariskosten € 2.975,08 

Organisatie- en uitvoeringskosten € 679,86 

Huisvestingskosten € 1.645,31 

Overig (o.m.Christmas party) € 616,13 

 

 

Totaal lasten € 12.490,16 

Baten 

Ontvangen gelden vanuit Nederland € 11.814,41 

Onttrokken aan banksaldi € 675,75 

 

 

 

 

 

Totaal baten € 12.490,16 

 

De koers van de van de Filipijnse peso (PHP) is in 2021 gestegen ten opzichte van de euro. 
Hierdoor was de koopkracht per gedoneerde euro in 2021 gemiddeld hoger dan in 2020. 

Het bedrag uitgegeven aan studiebeurzen is gestegen t.o.v. 2020 daar er meer leerlingen 
zijn aangenomen in 2021. 

De salariskosten 2021 zijn ongeveer gelijk aan 2020. 

De organisatie- en uitvoeringskosten bestaan onder meer uit: telefonie & internet, 
kantoorbenodigdheden en overige kosten. Deze kosten zijn lager dan in 2020. 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 gestegen t.o.v. 2020 door een huurverhoging.  

De overige kosten liggen fors lager in 2020 daar er vorig jaar uitgaven zijn geweest voor de 
aanschaf van IT middelen i.v.m. de Corona pandemie.  

  

Tot Slot 

Ook 2021 stond internationaal in het teken van de Corona pandemie. De Filippijnen kende 
opnieuw zeer strikte ‘lock downs’. Vele ouders van onze scholieren verloren hun baan of 
hadden tijdelijk geen inkomsten. Voor velen waren ook geen compensatieregelingen vanuit 
de overheid beschikbaar. Nu de pandemie op zijn einde lijkt te zijn kan men weer terug naar 
een fase van normalisering en economische verbetering. 

Zoals hierboven te lezen hebben ons eigen vermogen flink kunnen aansterken mede door 
enkele grote donaties. Hierdoor zijn wij financieel gezonder dan ooit. Met enthousiasme en 
overtuiging gaan we verder ! 

Dit is het officiële jaarverslag 2021 van Stichting Anak, vastgesteld in de online 
bestuursvergadering van 1 mei 2022. 


