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2020. Een jaar om nooit te vergeten. Een jaar van corona, de Brexit-deal die
er op het nippertje kwam en het jaar van 75 jaar bevrijding. Maar ook het jaar
van eindexamens die niet doorgingen, van de moord op George Floyd en het
jaar van ‘ongekend onrecht’. Zomaar een greep uit wat de ‘talk of the day’ was.
Gebeurtenissen die de maatschappij en de maatschappelijke verhoudingen
veranderden. Maar wat te denken van het leven van miljoenen mensen dat door
al deze headlines overschaduwd werd of zelfs helemaal niet nieuwswaardig
was? Van de dingen die gebeurden achter de voordeur in het leven van kinderen, vaders en moeders, waar dan ook ter wereld? Dit jaarverslag van de AFAS
Foundation brengt de levens van die mensen in beeld. Het toont de verantwoordelijkheid die genomen werd, in Nederland en in andere landen. Het toont
de liefde en hoop die is gebracht in de levens van die vele honderdduizenden
mensen waarvan het leven niet nieuwswaardig was.
Het jaar waarin alles anders was
Dit jaar waarin alles anders was heeft de AFAS Foundation veel gebracht. Meer
dan ooit kon de AFAS Foundation uitdrukken waarom zij er is en wie de stichting wil zijn. Open naar de wereld en midden in de maatschappij staand, werd in
maart besloten om direct zo veel mogelijk budget te besteden aan coronaprojecten. Variërend van voedsel voor kleine kinderen en basisinkomen voor
onderwijzeressen in Zuid-Afrika, tot het mogelijk maken van de ‘Niet Alleen’app van de EO, die hulpvragen en hulpaanbod in Nederland samenbrengt. Ook
werden tablets, laptops en smartphones verstrekt aan mensen met een beperking in Nederland, zodat zij konden beeldbellen met dierbaren. In totaal
werden zestien Covid19-projecten aangenomen voor een bedrag van 1,3 miljoen
euro.
Voor het eerst werkte de AFAS Foundation samen met andere stichtingen
om nog meer impact te maken. Samen met Philips Foundation en Noaber
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Het werk gaat door
Dankbaar kan worden geconcludeerd dat veel projecten zijn doorgegaan en
afgerond; daardoor zijn prachtige resultaten bereikt. Zo werd het lesmateriaal
voor de bestrijding van kinderarmoede gelanceerd in samenwerking met de
Missing Chapter Foundation van Laurentien van Oranje. Het Outreachprogramma in samenwerking met het Prinses Maxima Centrum ter bestrijding
van kinderkanker in vier ontwikkelingslanden boekte grote resultaten.
Er zijn nieuwe aanvragen voor projecten in twintig landen aangenomen.
Projecten die het hart raken en die grootschalige veranderingen teweeg zullen
brengen. Mooi om in dit kader te kunnen zeggen: ‘bijna teveel om op te noemen’.
Het betreft langjarige programma’s, zoals het Masanga Hospital in Sierra Leone,
dat wordt vernieuwd tot een overheidsziekenhuis. Het programma ‘Beter Gezond’,
in samenwerking met Radboudumc, ter bestrijding van recidivering van kanker
werd aangenomen, evenals Meye Indoor Way, in samenwerking met Bartiméus
Fonds, dat visueel beperkten met een app in staat stelt om in ruimten die toegankelijk zijn voor publiek zelfstandig de weg te vinden. Tenslotte werd ook een
project voor een duurzame uitweg uit armoede voor duizenden boerenfamilies in
Malawi aangenomen, in samenwerking met One Acre Fund.

In Sudan voltrok zich een grote humanitaire ramp, als gevolg van de spanningen
in Ethiopië. Om de nood daar te lenigen, werd een samenwerking aangegaan met
twee familiestichtingen, zodat er directe noodhulp kon worden gegeven. Er werd
extra budget vrijgemaakt voor deze noodhulp vanwege het onbeschrijfelijke leed
dat daar is.

Daarnaast ook andere projecten, zoals de opstart van acht bakkerijtjes in Uganda
en de bouw van slaapzalen en scholen. In Amsterdam komt er een alarmeringssysteem voor slachtoffers van huiselijk geweld. In Indonesië komen latrines voor
120 gezinnen in samenwerking met Stichting Help Flores. Kansarme kinderen
met schisis in Guatemala kunnen worden geopereerd. Jongeren met gedragsproblemen of een licht verstandelijke beperking krijgen ondersteuning bij het
halen van hun rijbewijs, zodat de doorstroom naar de arbeidsmarkt wordt vergroot, in samenwerking met stichting Horizon. En er zijn 5.000 kerstpakketten
gegeven aan families in Curaçao, die leven van de voedselbank.

Het online werken zorgde ervoor dat het bestuur van de AFAS Foundation op een
andere manier vergaderde. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt inmiddels
een ‘rondje wereld’ gedaan. Projectleiders en projectbegunstigden pluggen in bij
de online vergaderingen en brengen de projecten, waar dan ook ter wereld, op
een prachtige manier tot leven. Ook zijn de AFAS Foundation Challenges op deze
manier online doorgegaan en werden hierdoor veel projecten aangenomen.

Helaas gebeurden er in 2020 ook dingen die iedereen machteloos maken.
Het WASH-programma, in samenwerking met Woord en Daad, kwam aan het
begin van het vierde jaar tijdelijk tot stilstand door de burgeroorlog in Ethiopië.
Onzekerheid was er over het lot en de situatie van de lokale collega’s. Besloten is
om het programma een jaar op te schuiven en het budget voor het vierde jaar aan
te wenden voor noodhulp aan de mensen die daar zo zwaar getroffen zijn.

Foundation zijn wereldwijd mobiele isolatie units ingezet vanwege een tekort aan
intensive care bedden. In Italië en Congo zijn hierdoor de levens van veel mensen
gered. Deze mobiele units bleken ook na de ramp in Beirut van grote waarde.
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Herkenbaar en aanspreekbaar
De AFAS Foundation is één van de mooiste uitingen van het bedrijf AFAS. Het
laat zien wat het hart is van deze organisatie. De AFAS Foundation is er voor
iedereen, ongeacht waar ter wereld de hulpvraag wordt gesteld en ongeacht de
levensovertuiging, geaardheid, gender of kleur van mensen. Expliciet herkenbaar
is de AFAS Foundation op de thema’s inclusie rondom discriminatie in de werksfeer, kinderarmoede in Nederland, kankerbestrijding én water, sanitatie en
hygiëne in ontwikkelingslanden. Want tweederde van de Nederlandse ondernemingen vindt inclusiviteit nog steeds geen topprioriteit. Daarnaast groeien
in Nederland 315.000 kinderen op in armoede. Recent onderzoek van het CBP
toont aan dat, van de 27 onderzochte landen, Nederland op plaats 25 van 27
staat als het gaat om het percentage van kinderen tussen nul en achttien jaar
dat er in slaagt om uit armoede te komen ondanks de vele initiatieven die er
zijn. Maar ook in ontwikkelingslanden overlijden helaas nog negen van elke tien
kinderen die kanker krijgen.
De conclusie is dat er werk aan de winkel is. Meer dan ooit. Daarom heeft de
AFAS Foundation besloten om naast de bestaande projecten en programma’s
nieuwe initiatieven op deze thema’s aan te nemen. Het initiatief om € 500.000
extra beschikbaar te maken voor projecten die een inclusieve samenleving
stimuleren, is hiervoor een prachtige stimulans.
Verantwoordelijkheid en dankbaarheid
Oog hebben voor de nood in de wereld en helpen waar mogelijk is wat AFAS al
jaren als verantwoordelijkheid ziet. De laatste vijf jaar gebeurt dit vrijwel volledig
door de AFAS Foundation. Ook in 2020 is er keihard gewerkt door de vele vrijwilligers en stichtingen die werden ondersteund. De ontmoetingen met deze
gedreven mensen maken een dag anders; vaak nog blijer en mooier, omdat ze
je met een andere bril laten kijken naar situaties. Ook de inzet van de collega’s
van AFAS, die projecten van de AFAS Foundation leidden, was zeer waardevol en
belangrijk. De samenwerking in het bestuur was goed en stimuleerde om met
nog meer passie en enthousiasme te inspireren tot ‘beter doen’. Mede daarom is
dit bestuursverslag in een nieuw jasje gestoken.

optimitischer en tevredener. Het nemen van verantwoordelijkheid voor de nood
in de wereld door goed te doen, geeft veel rijkdom en maakt én de ontvanger
én de gever blij. Het bestuur van de AFAS Foundation is daarom dankbaar voor
het mooie werk dat in 2020 heeft plaatsgevonden.
Leusden, 27 januari 2021

Ogenschijnlijk lijkt het glas in de Nederlandse maatschappij vaak halfleeg.
Echter, een mooie beweging die tegelijkertijd óók gaande is, stimuleert leven

Gerben Eversdijk

uit dankbaarheid. Dankbaar leven maakt mensen vriendelijker, empathischer,

Directeur AFAS Foundation
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KERNCIJFERS
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TOTAAL AANTAL PROJECTEN
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16 PROJECTEN
€ 1.315.843

TOTAAL UITGEKEERD BEDRAG

€6.033.957

€ 4.545.319

€ 45.000

€ 526.562

€ 917.076
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PROJECTEN

TOP 3
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3.796.507

52.861

684.244

1.338.909

TOP 3
MENSEN
BEREIKT

PROJECTLEIDERS VANUIT AFAS

per thema

per Sustainable Development Goal

1 Educatie
2 Medisch
3 Voedselzekerheid

18
17
15

per thema
1 Medisch
2 WASH
3 Inclusie

21
12
11

per Sustainable development goal
€ 3.285.247
€ 1.257.341
€ 963.154

per thema
1 Medisch
2 Educatie
3 WASH

1 Goede gezondheid en welzijn
2 Kwaliteitsonderwijs
3 Geen honger

1 Goede gezondheid en welzijn
2 Schoon water en sanitair
3 Kwaliteitsonderwijs

€ 3.357.262
€ 1.257.341
€ 547.450

per sustainable development goal
2.899.477
1.266.522
984.535

1 Goede gezondheid en welzijn
2 Partnerschap
3 Kwaliteitsonderwijs
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1.800.168
1.300.001
1.265.825

UITGELICHTE PROJECTEN
De liefde van mensen voor kwetsbare medemensen en de passie van mensen om duurzame
verbeteringen in de wereld te realiseren, leidden tot
prachtige initiatieven die door de AFAS Foundation
zijn ondersteund. We lichten vijf projecten uit die
we het afgelopen jaar hebben ondersteund.
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MASANGA
Masanga Hospital is een voormalig
lepraziekenhuis in het rurale gebied
van Sierra Leone. Tijdens een potje
voetbal in Zoutelande is AFAS Foundation directeur Gerben Eversdijk
aan de praat geraakt met tropenarts
Jonathan Vas Nunes. Masanga Hospital ging leven en werd langzaamaan
een deel van onze foundation. We
zijn gestart met een project om
de kraam- en verlosafdelingen te
renoveren. Na een zeer succesvol
project werd Masanga winnaar van
het Goedste Doel en wonnen als prijs
een zonnepark waarmee ze hun eigen
stroom kunnen opwekken. Mede door
de warmte en de professionaliteit
van het partnership zijn we van start
gegaan met een 5-jarenplan om de
droom van heel Masanga te verwezen-

lijken, het beste ziekenhuis van Sierra
Leone terug te geven aan de overheid.
“Het is heel inspirerend om op deze
manier in aanraking te komen met
mensen die hun leven inzetten om
anderen te helpen, anderen die de hulp
zo hard nodig hebben. Daar word je
nederig van. Je kan niet anders dan dit
mee te nemen en te verweven in je eigen
leven.”

Marieke de Jager
Projectleider AFAS Foundation

IMPACT
Er zijn zo’n 440.000 mensen afhankelijk van de gezondheidszorg in
Masanga Hospital.
Naast een ziekenhuis is Masanga Hospital ook een opleidingsinstituut om lokale bevolking op te leiden tot verpleegkundige of arts.
Momenteel zijn er namelijk maar 200 artsen in heel Sierra Leone.
De overheid heeft met een intentieverklaring aangegeven het
ziekenhuis in de aankomende vijf jaar over te willen nemen. Hierdoor
zijn medewerkers niet afhankelijk van giften, maar staan ze op de
loonlijst van de overheid.
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MISS IQ
Stichting Miss IQ geeft kinderen
en jongeren in Curaçao een betere
toekomst. De stichting richt zich op
het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de innerlijke kracht en het vergroten van de toekomstmogelijkheden
van kinderen en jongeren in het
onderwijs. De aanpak van Miss IQ is
een duurzame vorm van ondersteuning. Goed onderwijs geeft kinderen de kennis en vaardigheden om
ook zelf aan hun toekomst te bouwen.
Door scholen (ook in achterstandswijken) te voorzien van de benodigde
materialen helpt Miss IQ mee aan
een betere toekomst van kinderen en
indirect aan de toekomst van Curaçao.

om het project met Miss IQ uit te gaan
breiden naar Aruba.
“Blijdschap is niet alleen voor mij een
glimlach op mijn gezicht maar ook
op het gezicht van een ander! Als
projectleider van dit mooie project,
geeft het mij voldoening om te zien hoe
ik ook als individu de wereld een stukje
mooier kan maken. Het is fijn om te zien
hoe het meubilair en de materialen een
verschil maken qua inrichting, maar ook
de blijdschap en motivatie die daarmee
loskomt bij iedereen.”

Miss IQ wil voorzien in wat nodig is
om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De stichting heeft sinds 2013
in totaal 45 containers verscheept.
Het vooruitzicht voor komend jaar is
Elisabet Alcala
Projectleider AFAS Foundation

IMPACT
Dertig scholen en SDK (sportcentra voor jong en oud) zijn tot het
jaar 2020 voorzien van meubilair en schoolmateriaal.
Er is verschil gemaakt qua inrichting, blijdschap en motivatie, wat
de toekomstmogelijkheden in het onderwijs vergroot.
Het afgekeurde meubilair is voorzien van meubilair in goede staat.
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RADBOUDUMC
Kanker. Eén op de drie krijgt in het
leven deze diagnose te verwerken.
In 40% van de gevallen had dit voorkomen kunnen worden door een
gezonde leefstijl. Echter het blijkt dat
slechts 20% van de bevolking van
mening is dat leefstijl invloed heeft
op het al dan niet krijgen van kanker.
En daar gaat het project ‘Beter
Gezond’ over. Het Radboudumc,
Voeding Leeft en Arts en Leefstijl
gaan samen als ‘Beter Gezond’ met de
financiële ondersteuning van de AFAS
Foundation een enorme en duurzame
kanteling teweeg brengen in het
Nederlands Oncologisch landschap.
Samen gaan we ervoor zorgen dat
we impact maken in het leven van
veel mensen met kanker. Het primaire
doel is om met een gezonde leefstijl
de terugkeer van kanker te reduceren

en daarmee uitzicht bieden op een
kankervrije toekomst.
“In mijn rol als salesmanager Healthcare
bij AFAS kom ik dagelijks in contact
met zorginstellingen. Ik praat dan over
de mogelijkheden die wij bieden om de
bedrijfsvoering te automatiseren met
onze ERP-software. Nu krijg ik de kans
om met dit fantastische project veel
meer in het primaire proces te acteren.
Met een project waarmee écht verschil
wordt gemaakt.”

Alfred Boone
Projectleider AFAS Foundation

IMPACT
Met ‘Beter Gezond’ zal de terugkeer van kanker verminderen, wordt
co-morbiditeit voorkomen en verbetert de kwaliteit van leven.
‘Beter Gezond’ is niet slechts een toolbox, maar een compleet
programma waarin zorgprofessionals worden getraind om leefstijl
doeltreffend te bespreken met de patiënt.
Uiteindelijk worden er jaarlijks tienduizenden patiënten met kanker
een uitzicht geboden op een toekomst zonder kanker.
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BO BREDA
BO Breda is een organisatie die
zich inzet voor het creëren van
bewustwording over de vele stereotypen en vooroordelen in de huidige
maatschappij die nog steeds een
bedreiging vormen voor minderheidsgroepen. De stichting informeert
mensen over diversiteit door middel
van het tonen van diversiteit via
evenementen, campagnes en trainingen om zo de acceptatie van het
“anders zijn” te vergroten in onze
samenleving.

Face It opent dialogen, kaart gevoelige
onderwerpen aan, laat je nadenken
over hoe jij naar een ander kijkt.
“Als transgender vrouw ervaar ik dagelijks de effecten die stereotypen kunnen
hebben op mensen. Het is simpel
te denken in labels, maar achter elk label
zitten mensen met inspirerende verhalen. Verhalen die nu nog te vaak niet
verteld of gehoord worden. Hier willen
wij verandering in brengen.”

Eén van die projecten is Face It, een
interactieve fototentoonstelling die
aandacht besteedt aan eerste
indrukken en vooroordelen. Tijdens de
tentoonstelling kom je oog in oog te
staan met verschillende identiteiten
en de personen en verhalen erachter,
en word je mogelijk geconfronteerd
met je eigen manier van denken.
Astrid Halberkamp
Projectleider AFAS Foundation

IMPACT
De interactieve expositie Face It zorgt ervoor dat we kunnen leven in
een inclusieve samenleving waar geen discriminatie meer voorkomt.
De expositie is op 15 verschillende locaties in de provincie Brabant
te bewonderen. BO Breda zet in op 15 exposities zodat de tentoonstelling gewaarborgd kan worden door meerdere partijen. In totaal
is er een bereik van gemiddeld 1.500 mensen.
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LET US CHANGE
Let Us Change is een Belgische
vereniging zonder winstoogmerk die
zich sinds 2009 inzet om kwetsbare kinderen in Ethiopië een thuis
en een toekomst te bieden. Daarnaast
zetten ze in op lokale ambacht in
het land. De mensen die ze in dienst
nemen, waren ooit bedelaars. Hiermee
kunnen ze hen een betere toekomst
bieden. Een aantal jaar geleden is
Let Us Change gestart met een kleine
bakkerij waarvan de winst net volstond
om brood te voorzien voor 90 straatkinderen. De machines konden veel
meer productie aan en er waren heel
wat mensen die ze in dienst konden
nemen door het openen van kleine
winkels. Voor dat project zijn de AFAS
Foundation en Let Us Change samen
in zee gegaan. Ondertussen zijn er al

vijf winkels in Ethiopië en worden er in
de toekomst nog meer bijgebouwd.
“Het is mooi om te zien hoe ik bijna
twee jaar geleden mijn schouders onder
dit project zette en het nu bijna is
afgerond. Gedurende het project hebben
we heel wat gerealiseerd met elkaar.
Daarnaast hebben we er een fijne band
aan overgehouden. Daar draait het voor
mij allemaal om!”

Marie-Lynn Hens
Projectleider AFAS Foundation

IMPACT
Duizenden gezinnen in Ethiopië de mogelijkheid geven om brood te
kopen.
Dagelijks brood voor 90 straatkinderen in drie verschillende opvangtehuizen in Hawassa, Ethiopië.
Werkzekerheid voor mensen die vroeger op straat woonden en die nu
in staat zijn om voor hun eigen gezin te zorgen.
Blijvend inkomen voor de vereniging zonder winstoogmerk waardoor
ze steeds nieuwe zaken kunnen opstarten in Ethiopië of België.
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LUSTRUMVERSLAG

5 JAAR AFAS FOUNDATION
Eind 2015 is de AFAS Foundation opgericht om
het schenkingsbeleid van AFAS Software verder
te professionaliseren. Vijf jaar naar dato blikken we
terug op een aantal hoogtepunten die we met
elkaar mochten ervaren. We hopen dat er nog
veel bijzondere hoogtepunten mogen volgen!
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HOOGTEPUNTEN

2016

2017

2018

2019

2020

Dream4Kids Droommaand

Winnaar Goedste Doel

De eerste Belgische projecten

Betrokkenheid medewerkers

Mobiele isolatie units

Samen met Dream4Kids hebben we
in 2016 tijdens de AFAS Foundation
Droommaand 23 dromen laten

Iedereen die zich inzet om de wereld
een stukje mooier te maken is een
held. Daarom hebben we alle goed-

In 2019 hebben 27 medewerkers van
verschillende afdelingen zich namens
de AFAS Foundation ingezet voor een

uitkomen van kinderen met een
trauma. Onder professionele begeleiding kregen deze kinderen de dag van
hun leven, om zo te zorgen dat zij een
keer in het zonnetje staan en wat
positiever naar de toekomst kijken.
Het was een genot om de kinderen
te zien stralen!

doeners in het zonnetje gezet tijdens
Het Goedste Doel. De genomineerden
waren Werkgroep Urgenta, Reach
Another Foundation, Young Africa en
Hogeschool Utrecht. Young Africa
werd de winnaar en mocht als prijs
een extra project indienen t.w.v.
50.000,- euro.

AFAS Software heeft ook een
vestiging in België en op Curaçao. In
2018 hebben we voor het eerst een
AFAS Foundation Challenge in België
gehouden. Daar kwamen stichtingen
op af die prachtige projecten hebben
gepresenteerd. Hier hebben we o.a. de
mooie samenwerking met Stichting
Let Us Change aan overgehouden die
actief is in Ethiopië voor het opzetten
van broodnodige bakkerijen.

project. Ze zijn verantwoordelijk voor
het welslagen van het project en het
contact met de stichting. Door AFAS
medewerkers als projectleider te betrekken krijgen zij de mogelijkheid om
zich, naast hun dagelijkse werkzaamheden, in te zetten om de wereld
een stukje mooier te maken.

Samen met de Philips Foundation
en Noaber Foudation hebben we de
handen ineen geslagen in strijd tegen
het coronavirus en drie miljoen euro
beschikbaar gesteld. We hebben
gezamenlijk vijf mobiele verpleegunits
aangekocht voor gebieden die het
hardst getroffen zijn door de pandemie. De veldhospitaals zijn geplaatst in
onder meer Italië, Congo en Libanon (in
het door explosie geteisterd Beiroet).

De allereerste challenge

Audiodescritpie in theater

Vrienden van Bambanani

Prinses Maxima Centrum

Covid-19 initiatieven

De mensen achter de stichting maken
daadwerkelijk het verschil. Om die
reden hebben we in 2016 de AFAS
Foundation Challenge bedacht.
Stichtingen kwamen bij ons in het
theater hun project verdedigen. Op
die manier konden wij hen in de ogen

Samen met Bartiméus Fonds werken
we aan een inclusievere wereld voor
visueel beperkten door ontwikkeling
van audiodescriptie voor theaters en
musicals. Via een app met een koptelefoon horen zij wat er op het podium
gebeurt als er niet gesproken wordt.
Deze techniek bestond al voor o.a.
televisie en had wat aanpassingen
nodig voor live optredens. Inmiddels is
de eerste musical gereed!

Wij zijn als AFAS Foundation soms
best een vreemde eend in de bijt en
zeggen alles wat we denken. Dit was
ook zo toen Vrienden van Bambanani
hun project bij ons presenteerde. We
waren meteen onder de indruk van het
werk, maar hadden onze twijfels bij de
duurzaamheid van de stichting.
Inmiddels is de stichting prachtig
ontwikkeld en hebben we al meerdere
dromen in Zuid-Afrika laten uitkomen!

In onze samenwerking met het Prinses
Maxima Centrum streven we via het
Outreach-programma naar een wereld
zonder kinderkanker. We werken
samen met ziekenhuizen in Kenia,
Kosovo, Indonesië en Malawi om
kennis uit te delen, onderzoek te doen
en direct kinderen met kanker te
behandelen. Verspreid over drie jaar
schenken we anderhalf miljoen euro
aan het Outreach-programma.

Het afgelopen jaar zijn tijdens de
coronapandemie verschillende
(medewerker) initatieven ondersteund.
Groot of klein, om mensenlevens te
redden en verlichting te brengen bij
kwetsbaren. De initiatieven vonden
zowel regionaal, nationaal als
internationaal plaats. Zo bezorgden
we bijvoorbeeld tweeduizend tulpen
bij bewoners van het zorgcentrum
Lisidunahof in Leusden.

aankijken, verbinding leggen en tegelijkertijd konden de stichtingen elkaars
verhaal horen en geïnspireerd raken
door de ander. Een win-win situatie!
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JAARREKENING
De AFAS Foundation is er voor jou. En de AFAS
Foundation is er door jou. Het afgelopen jaar
hebben we maar liefst 82 projecten in binnenen buitenland gefinancierd. Op de pagina’s die
volgen lees je een financieel verslag en vind
je alle cijfers over het jaar 2020.
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FINANCIEEL VERSLAG
Als je over de AFAS Foundation praat dan moet je nadenken over het DNA van
AFAS. We hebben vanaf de start van AFAS geld gegeven aan de samenleving.
Dan zet je jaren later een stichting op, omdat je als bedrijf voelt dat je meer bent
dan software, dat je meer bent dan geld verdienen. Dat je een bedrijf bent met
een hart, met liefde voor medewerkers, klanten en de samenleving.
We hebben veel verbinding met de samenleving gecreëerd door geld te geven.
AFAS heeft daardoor een groot hart gekregen. De liefde die we hebben voor
medewerkers en klanten heeft ook vorm gekregen in datgeen we via de stichting
doen. Dat heeft ons als bedrijf heel veel gegeven. Mij persoonlijk heeft het ook
veel gegeven. Ik heb mooie projecten gezien en reizen gemaakt. Dan voel je de
verbinding met mensen.
In situaties die hopeloos leken hebben we het verschil kunnen maken. Daar kan
ik intrinsiek blij van worden. Naast het feit dat we een fantastisch bedrijf hebben,
is het ons gelukt om die verbinding tot stand te brengen en dit gevoel te delen
met onze medewerkers. Dat is de ziel van AFAS.
Leusden, 27 januari 2021

KERNCIJFERS

Kerncijfers

2020
€
32.255.233
6.034.000
73.585

aantal
223
51

€
22.726.587
4.610.000
90.392

Verdeling aanvragen
Maatschappij, aanvragen
Maatschappij, goedgekeurd

52
13

5.675.362
526.562

76
5

7.034.136
278.660

Onderwijs, aanvragen
Onderwijs, goedgekeurd

22
1

2.177.776
45.000

31
1

1.880.576
7.880

Zorg, aanvragen
Zorg, goedgekeurd

43
8

7.533.923
917.076

36
7

3.408.156
334.000

Internationaal, aanvragen
Internationaal, goedgekeurd

93
60

16.868.171
4.545.319

80
38

10.403.718
3.989.000

Balans
Inkomsten
Uitgaven
Mutatie overige reserve

6.000.000
6.045.000
-45.000

Piet Mars
Penningmeester AFAS Foundation
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2019

aantal
210
82

Aanvragen
Totaal aanvragen
Goedgekeurd
Gemiddeld bedrag
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5.000.000
4.615.000
385.000

Balans per 31 PER
decemb31
er 20DECEMBER
20
BALANS

PASSIVA

ACTIVA
31-12-2020
in €

31-12-2020
in €

31-12-2019
in €

1.005.931

1.054.569

116.546

300.097

Kortlopende schulden
Crediteuren

2.728.351

1.806.535

Totaal Passiva

3.850.828

3.161.201

31-12-2019
in €

Overige reserve
Voorzieningen toegezegde projecten

Overige vorderingen en overlopende activa

0

0

Liquide middelen

3.850.828

3.161.201

Totaal Activa

3.850.828

3.161.201
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De inkomsten en uitgaven over 2020

DE INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER 2020
Inkomsten
Ontvangen giften vanuit AFAS Software B.V.

2020
in €

2019
in €

6.000.000

5.000.000

11.259

4.938

526.562
45.000
917.076
4.545.319
6.033.957

278.660
7.880
334.355
3.989.340
4.610.235

6.045.216

4.615.173

-3.422

-64

-48.638

384.763

Kosten
Algemene kosten
Uitgekeerde en toegezegde giften
Maatschappij
Onderwijs
Zorg
Internationaal

Uitgaven
Financiële baten en lasten
Mutatie overige reserve
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Toelichting op de balansposten
TOELICHTING
OP DE BALANSPOSTEN

LIQUIDE MIDDELEN (1)
Tegoeden op bankrekeningen
De liquide middelen zijn vrij
besteedbaar.

VOORZIENING TOEGEZEGDE
PROJECTEN (2)
Guatemala Opleidingen 2021
Guatemala Opleidingen 2022
Free a Girl Laos jaar 3

2020
in €

2019
in €

3.850.828

3.161.201

15.000
15.000
86.546

Stichting Free a Girl
Stichting Niños de Guatemala Nederland
Stichting Tweegamedica

116.546

173.092
45.000
82.005
300.097

Het verschil tussen de toezegging en uitbetaling aan de diverse projecten wordt jaarlijks toegevoegd aan de
voorziening. Jaarlijks wordt de hoogte en projectinhoud van de voorziening beoordeeld.
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Specificatie uitgaven projecten 2020

SPECIFICATIE UITGAVEN PROJECTEN
Internationaal

Maatschappij

Stichting Woord en Daad

Tigray - iWet jaar 4

949.864

93.572

Stichting Philips Foundation

Corona tenten 5 maal

925.000

Platform #NietAlleen

50.000

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.

Outreach programma jaar 3

634.600

Stichting Dream4kids

Droomdagen voor getraumatiseerde kinderen

24.750

Stichting Vrienden van Bambanani

Education Center & Homebase te Namakgale

178.391

Stichting Bo Breda

Bewustwording gender & discriminatie

23.000

Stichting Noordzeeboerderij

Multi-use zeeboerderij

20.000

Jongerencultuurfonds Amsterdam

Visuals voor website

18.140

Stichting Nieuw Wij

Noodbijdrage platform

12.500

Theater De Steeg

Inventaris theater

10.000

VZW HeartSaver

AED’s

9.300

Stichting van het Kind

Bijles tijdens Corona

6.000

Netwerk DAK

Noodhulp tijdens Corona

5.000

Stichting Mpilo Foundation

Zimbabwe Schoon drinkwater

Taalschool Voila

Noodhulp tijdens Corona

4.300

Voedselbank- Curacao

5000 kerstpakketten

68.657

Totaal voor 13 projecten

526.562

Bijdrage Voedselbank Covid-19

50.000

Stichting Johan Cruyff Foundation

Sport mogelijk maken voor beperkte kinderen

Stichting Time Out

Time Out! Tournee Over Burnouts

Vereniging De Evangelische Omroep (EO)

250.000

Onderwijs
Stichting Horizon (locatie Schreuder College De Villeneuvestraat)

Rijbewijs voor jongeren met beperking

45.000

Zorg
Radboudumc

Beter Gezond bij kanker

395.000

‘s Heeren Loo Zorggroep

Robins wereld fase 2

227.500

10 Ipads het goedste doel

10.311

Bartiméus Fonds

Meye Indoor Way

Middin

DigiContact doorbreekt eenzaamheid

40.500

Blijf Groep

Alarmknoppen tegen huiselijk geweld

39.265

Stichting tot Heil Des Volks

Het Fort, Krachtig tegen kinderarmoede

34.500

Stichting My Book Buddy

Kids Corona Krant

10.000

Totaal voor 8 projecten

160.000

917.076

Noodhulp Covid-19
Stichting Werkgroep Urgenta

Ziekenhuis Chisinau, Moldavië
Ambulance Moldavië

Stichting De Toekomst Zaaiers

sociaal-agrarische coöperatie in Burundi
Opslagloods coöperatie Burundi

Stichting Masanga Nederland

Toekomst van Masanga Hospital 2020
IDA container medicijnen

25.000
150.000
33.000
114.743
31.500
132.420

Ontwikkeling Boerenbedrijfjes Malawi

100.442

Stichting ZOA

Noodhulp vluchtelingen Ethiopië

100.000

Stichting Wanawa

Noodhulp Kenia

90.000

Stichting Miss IQ

10 Containers School materiaal Curacao

88.054

Stichting Home of Hope NL

Special Needs onderwijs Sri Lanka

55.900

Stichting Sunday Foundation

Meisjesschool in Sierra Leone

54.000

Stichting T.E.S.S. Unlimited

80 Schisis Operaties

52.000

Gered Gereedschap

Kansarme jongeren in Kampala

51.590

CEDE Aruba

Noodhulp Covid-19 Voedselbank Aruba

50.000

Stichting Help FLores!

Toiletten op eiland Flores

49.700

Stichting Niños de Guatemala Nederland

Noodhulp Covid-19

30.000

Bollé Bollé vzw

Uitbreiding School Tanzania

30.000

VZW Warme Gloed

Waterleidingnet in Kunting Gambia

25.358

Stichting Kinonikids

Oeganda School > Slaapzaal

23.732

Stichting Bahay Aurora

Noodhulp Covid-19

11.401

Noodhulp Filipijnen tijdens Covid-19

11.400

Stichting Shimaruku Curaçao

Noodhulp Covid-19

20.000

Stichting Make The Next Step

Corona Voedsel Pakketten Uganda

18.333

Stichting CBR Effata

Bouw trainingscentrum

18.000

Stichting Ontwikkeling Samenwerking Oost Indonesië (Sosoi)

Indonesië landbouw

16.641

Stichting Street Child Nederland

Corona steun Sierra Leone

12.366

Stichting Afrisol Foundation

Landbouw Suriname

11.400

Stichting Juf Lieke naar Malawi

Schoollokalen Malawi

11.377

Misingi vzw

Tanzania inrichting pand

10.516

Bake for Life

8 Bakkerijtjes Oeganda

10.000

Stichting Dank Helden van de Zorg

Zorgmedewerkers tijdens Covid-19

10.000
97.434

Totaal voor 60 projecten

Pagina 35
Pagina 8

167.500

One Acre Stichting

10 Overige projecten en projecten < 10.000
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25.000

4.545.319

Bedankt dat we samen de wereld een
stukje mooier kunnen maken!

