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Over de Foundation
De AFAS Foundation inspireert en doet. Het inspireert jou om beter te doen. Daar waar jij kansen ziet om het
beter te doen dan nu gebeurt. Altijd met grote gevolgen. Omdat het heel veel mensen helpt. Of juist omdat
het heel veel mensen inspireert om te veranderen. Herken je dit? Samen met jou realiseren we dat wat grote
gevolgen heeft voor de wereld om ons heen.
De AFAS Foundation stelt geld beschikbaar voor projecten over de hele wereld. In Nederland ondersteunen
we projecten binnen de Gezondheidzorg, het Onderwijs en de samenleving. Zoals je het van AFAS gewend
bent, doen we dit op een innovatieve en transparante manier. De AFAS Foundation zorgt nationaal en
internationaal voor een (grote) impact. Dit door te focussen op maatschappelijke-, onderwijs- en
zorginitiatieven.
We zijn erg nieuwsgierig en staan open voor alles binnen deze focusgebieden. Elk traject moet een duidelijke
impact hebben en onderscheidend zijn. Het is erg belangrijk dat de overeenkomsten die we aangaan
transparant zijn en dat er verantwoording afgelegd wordt.

Doelstelling
Het doel van de AFAS Foundation is inspireren om te doen. Dit betekent dat de projecten die we steunen
zich met hun inzet anderen inspireren. Om daadwerkelijk werk te verrichten en de wereld een stukje beter te
maken.
Dit betekent dat de projecten die wij ondersteunen altijd een duidelijk doel of een grote impact hebben. Heeft
jouw project dit niet of is dit onvoldoende duidelijk dan steunen wij niet. Ook als er geen verantwoording
afgelegd wordt of als het traject niet transparant is, is er geen sprake van een overeenkomst. De AFAS
Foundation gaat eenmalig een overeenkomst aan.
De AFAS Foundation financiert, de uitvoering coördineert het project. Alle projecten die de AFAS Foundation
steunt, gaan via Nederlandse organisaties. Dit betekent dat er wel projecten in het buitenland
gefinancierd worden, maar altijd via een Nederlandse organisatie.
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Oprichting
De AFAS Foundation is in 6 november 2015 opgericht. De foundation heeft de lopende verplichtingen van
AFAS Software (lees: toezeggingen) overgenomen. De verplichting is door AFAS in geld overgemaakt aan de
stichting.
In 2015 is gewerkt aan het vormen van de stichting, het bestuur is benoemd en het beleid is bepaald.
Inmiddels is een internetsite gelanceerd en zijn er projectaanvragen binnengekomen. Bijzonder is dat er
binnen het bestuur inmiddels een gevoel is ontstaan van “wat is het geweldig dat wij dit samen mogen doen”.
De onderlinge verbondenheid is zeer groot en er is passie om dromen te verwezenlijken.
Het jaar 2016 zal een jaar worden van richting geven aan het beleid. Er moeten keuzes worden gemaakt voor
projecten en er moet gevoel ontstaan bij wat wij wel en niet gaan doen. Voor het nieuwe jaar wordt dit onze
grootste uitdaging.
In 2016 is een budget van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld door AFAS, wij zijn hier erg blij mee! Het
grote budget geeft ook een enorme verantwoordelijkheid bij de besteding van de gelden, hoe kunnen wij echt
het verschil gaan maken bij de besteding?
In het vertrouwen dat wij zeker veel mooie projecten zullen gaan doen en dromen waar gaan maken gaan wij
in 2016 als bestuur aan het werk
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Balans per 31 december 2015
ACTIVA

31-12-2015
in €
Vaste activa

0

Vlottende activa

0

Liquide middelen

Totaal Activa

(1)

437.002

437.002
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PASSIVA
31-12-2015
in €
Overige reserve
Voorzieningen toegezegde projecten
Maatschappij

-498
(2)
0

Onderwijs

200.000

Zorg

150.000

Internationaal

50.000
400.000

Kortlopende schulden
Crediteuren

Totaal Passiva

37.500

437.002
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De inkomsten en uitgaven over 2015

2015
in €
Inkomsten

(3)

Ontvangen giften

600.000

Kosten
Algemene kosten
Uitgekeerde en toegezegde giften

493
(4)

Maatschappij

155.000

Onderwijs

200.000

Zorg

180.000

Internationaal

65.000
600.000

Uitgaven
Financiële baten en lasten
Resultaat Foundation

600.493
-5
-498
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Toelichting op de posten van de balans

2015
in €
LIQUIDE MIDDELEN (1)
Tegoeden op bankrekeningen

437.002

De liquide middelen zijn vrij besteedbaar.

VOORZIENING TOEGEZEGDE PROJECTEN (2)
Onderwijs
Toezegging Hugo de Groot 2016

100.000

Toezegging Hugo de Groot 2017

100.000
200.000

Zorg
Toezegging Antonius Ziekenhuis 2016

100.000

Toezegging Antonius ziekenhuis 2017

50.000
150.000

Internationaal
Toezegging Medair- Qlik 2016

50.000
400.000
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Toelichting op de inkomsten en uitgaven

2015
in €
Inkomsten
Ontvangen giften vanuit AFAS Software B.V.

600.000

Uitgaven
Accountants- en advieskosten

493

Uitgekeerde en toegezegde giften
Maatschappij
Leger des Heils
MVO-Challenge 2015 Stichting Bedtime Stories
MVO-Challenge 2015 Dierenbescherming
MVO-Challenge 2015 Gezinshuis.com
MVO-Challenge 2015 Inspire2LiveMusic
MVO-Challenge 2015 Stichting Let me know

100.000
10.000
5.000
15.000
5.000
20.000
155.000

Onderwijs
Toezegging Hugo de Groot 2016

100.000

Toezegging Hugo de Groot 2017

100.000
200.000

Zorg
Toezegging Antonius Ziekenhuis 2016

100.000

Toezegging Antonius ziekenhuis 2017

50.000

MVO-Challenge 2015 Stichting Sprank

30.000
180.000

Internationaal
Toezegging Medair- Qlik 2016

50.000

MVO-Challenge 2015 Stichting Favela Street

10.000

MVO-Challenge 2015 Mercy Ships

5.000
65.000

Totaal Uitgekeerde en toegezegde giften

600.000

Totale uitgaven

600.493

Rentelasten
Resultaat Foundation

5
-498

Pagina 9

