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Inleiding 

Voor u ligt het financieel jaarverslag 2012 van de Stichting Afrikaanse Albino’s (nader 
benoemd als ‘SAA’ of ‘de stichting’). Op de tweede pagina vindt u de toelichtingen. 
Aangezien de stichting opereert vanuit verschillende processen zal per 2013 het 
financieel jaaroverzicht een nieuwe indeling krijgen. De opzet komt dan ook overeen met 
de opzet van de begroting welke aan het begin van 2013 wordt gemaakt. Per proces 
wordt overzichtelijk welke uitgaven er gedaan zijn. In bijlage 1 treft u deze opzet aan 
met de inkomsten en uitgaven van 2012 er reeds in verwerkt. Er is besloten om het 
boekjaar van 2011 niet in retrospect in deze nieuwe opzet toe te voegen. Vanaf 2013 zal 
het voorgaande jaar ter vergelijking op het financiële jaaroverzicht verschijnen. 
 

Financieel overzicht  

Het beginsaldo van de betaalrekening van SAA op 1 januari 2012 was €15.323,87.  
Het beginsaldo van de spaarrekening was €6.908,07 

 

Onderstaande tabel geeft het financiële overzicht van 2012 weer.  
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Inkomsten 

(valuta) 

2012 2011 Uitgaven (valuta) 2012 2011 

         

Saldo postbank 
per 1 januari:  

         

 - betaalrekening € 15.324,- € 13.916,-      
 - spaarrekening € 6.908,- € 6.715,-      

         

      
Donaties o/g 
giraal 

€ 15.242,- € 14.650,- 01) Aanschaf 
beschermende middelen 
bestemd voor uitgifte 

€ 1.999,- € 300,- 

Rente 
spaarrekening 

€ 72,-  02) Transport 
€ 7.421,- € 5.044,- 

    03) Opslag € 1.919,- € 2.065,- 
     04) Correspondentie / PR  € 592,- € 548,- 
     05) Administratie  € 190,- € 621,- 
     06) Onkostenvergoeding X € 406,- 
     07) Betalingsverkeer € 171,- - € 34,- 
     08) Donaties u/g & overig € 380,- € 27,- 
     09) Salarissen en sociale 

lasten X € 1.291,- 
   10) Lokale productie € 301,- € 2.781,- 
      
TOTAAL 

INKOMSTEN 

€ 15.314,- € 14.650,- TOTAAL UITGAVEN 

retour transactie Mali 
2011*(1.3) 

€ 12.973,- 
- € 2.410,- 

€13.049,- 

 

      
Saldo postbank per 31 
december: 

  

      - betaalrekening € 10.003,- € 15.324,- 
      - spaarrekening € 16.980,- € 6.908,- 

        

Inkomsten 

(natura) 

   Uitgaven (natura)   

Beginvoorraad 
magazijn  
(1 EH = 200ml 
zonnebrand = 
€5,-) 

€ 24.500,- 
(4900 EH) 

€ 9.875,-  
(1975 EH) 

Eindvoorraad magazijn 
(1 EH = 200ml zonnebrand 
= €5,-) 

€ 12.000,- 
(2400 EH) 

€ 24.500,- 
(4.900 EH) 

      
Verschil in 
voorraad 

- € 
12.500,- 

(2500 EH) 

+€ 14.625 
(2925 EH) 

   

Totaal  € 49.546,- € 59.781,- Totaal € 49.546,- € 59.781,- 

 
Tabel 1: financieel overzicht 2012 met specificatie van inkomsten en uitgaven (in hele 
euro’s).  



                 Stichting Afrikaanse Albino’s              

4 
 

TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 – STICHTING AFRIKAANSE 

ALBINO’S 

 

Onderstaande tekst geeft een toelichting op het financiële overzicht in tabel 1.  

 

1.1 Inkomsten in valuta 

Het totale bedrag aan inkomsten door donaties middels liquide middelen in 2012 bedroeg 
€15.242. Deze inkomsten zijn afkomstig van particulieren of particuliere initiatieven, 
bedrijven en stichtingen/verenigingen. De top 5 van donaties over 2012 is als volgt: 

1. € 1.665,-  Inzameling verjaardagsgeld particuliere giftgever 
2. € 1.000,-  Gift particuliere giftgever 
3. € 750,- Gift basisschool De Timp 
4. € 750,- Gift Heinz Foundation 
5. € 730,- Gift particuliere giftgever 

 
Eind 2012 waren er 73 vaste donateurs. Vaste donateurs zijn donateurs die hetzij via 
automatische incasso (65 personen) dan wel via een vaste overschrijving periodiek (8 
personen) een bedrag naar de stichting overmaken. Ten opzichte van 2011 zijn er 4 
donateurs gestopt en 5 nieuwe bijgekomen.  
 

1.2 Uitgaven in valuta 

Het totaal aan uitgaven in valuta in 2012 bedroeg € 12.973,- verdeeld over diverse 
uitgavenposten (zie toelichting 1.3, zie ook bijlage 1). De totale uitgaven in 2012 zijn 
nagenoeg gelijk aan de uitgaven in 2011.  
 
€ 11.339,- is uitgegeven aan direct aan de doelstelling van de stichting gerelateerde 
kosten i.e. aanschaf, opslag en transport van beschermende middelen. Dit is 87% van 
alle uitgaven. In 2011 bedroeg dit percentage 78%. Dit verschil is met name te verklaren 
door het geheel vrijwillige karakter van de stichting in 2012 terwijl er in 2011 nog 
iemand in loonverband in dienst was. 
 
In 2012 heeft er een valuta overdracht plaatsgevonden van de betaalrekening naar de 
spaarrekening van de Stichting Afrikaanse Albino’s. Deze kruispost heeft een waarde 
van €10.000,-  
De stichting heeft geen winstoogmerk en het bedrag op de spaarrekening heeft als doel 
om de stichting in staat te stellen om haar doelstellingen voor een extra jaar uit te 
kunnen voeren mocht onverhoopt de financiële steun vanuit giftgevers en donateurs 
wegvallen.   
 
1.3 Specifieke toelichting op post ‘Uitgaven’: 
01) Aanschaf beschermende middelen 

In 2012 is er eenmalig een partij zonnebrand gekocht bij een leverancier, bestaande uit 
1601 flacons à 200ml. Er was een magazijn tekort en er stond nog een openstaand 
transport naar Malawi. Na binnenkomst zijn deze flacons dezelfde week nog verscheept. 
Er staat hier geen rest van in het magazijn. In 2011 gingen deze uitgaven naar UV-
beschermende kleding. 
02) Transportkosten 

Een verzamelpost voor alle kosten aan transport in binnen en buitenland, inclusief 
inklaringskosten. In de nieuwe opzet van het financiële jaaroverzicht (bijlage 1) bestaat 
deze post uit subkopjes waarbij onderscheid te maken is tussen uitgaven voor ons 
project lokale productie en de projecten waar we zelf zonnebrand aan leveren. 
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*  In februari 2012 werd een in 2011 gemaakte transactie teruggestort op de 
betaalrekening van SAA. Dit betrof een uitgave aan transport naar Mali voor lokale 
productie aldaar, echter was deze betaling fout gegaan. In maart 2012 heeft het 
transport alsnog plaats gevonden. In 2011 is dit afgeboekt onder uitgavenpost 10, in 
bovenstaand overzicht is het transport naar Mali afgeboekt onder uitgavenpost 2. Vanaf 
2013 zal transport naar Mali onder proces transport met als subkopje lokale productie 
vallen. 
03) Opslag 

In 2011 is er een grotere opslagruimte gehuurd en is er door overlap kortdurend voor 
twee opslagruimtes betaald. In 2012 zijn de opslagkosten in het laatste kwartaal iets 
verhoogd.  
04) Correspondentie / PR 

Onder deze uitgavenpost vallen de PR kosten. Tevens alle kosten ten bate van werving 
en behoud donateurs/giftgevers (met name in de vorm van bedankjes) uit het proces 
Werving en de kosten gemaakt ten bate van werving en behoud vrijwilligers uit het 
proces Vrijwilligers (met name wervingsposters). In de nieuwe opzet van het financiële 
jaaroverzicht krijgen deze processen hun eigen uitgavenpost om per proces inzichtelijk te 
hebben welke kosten er gemaakt worden. In 2012 is er geen vrijwilligersborrel gegeven, 
waardoor de kostenpost van proces Vrijwilligers in 2013 groter zal zijn. 
05) Administratie 

Administratieve kosten aan betalingsverkeer zijn afgeboekt in post 07. Overige 
administratiekosten betreffen kosten voor de postbus van de stichting en het 
lidmaatschap bij de Kamer van Koophandel. In 2011 liggen de administratiekosten een 
stuk hoger, echter is er in deze post ook administratie ten bate van vrijwilligers en 
donateurs/giftgevers meegenomen welke in 2012 onder uitgavenpost 04 valt. Tevens 
bezat de SAA in 2011 enkele maanden twee postbussen waardoor dubbele kosten.  
06) Onkostenvergoeding 

Tot en met 2011 zijn declaraties van reiskosten binnen Nederland ten behoeve van 
vervoer van en naar het opslagmagazijn met zonbeschermende middelen deels als 
onkostenvergoeding en deels als transport in Nederland gerekend. Sinds 2012 vallen al 
deze declaraties onder de post transport binnen Nederland behorende bij uitgavenpost 
02, zoals reeds aangekondigd in het financieel jaaroverzicht van 2011. 
07) Betalingsverkeer 

In 2012 zijn er kwartjaarlijks transactiekosten geïnd door de bank voor het 
betalingsverkeer. In het vernieuwde financiële jaaroverzicht gaat deze post onder de 
uitgavenpost administratie vallen. 
08) Donaties u/g & overig 

In 2011 is deze uitgavenpost niet toegelicht. In 2012 vallen onder deze post drie 
uitgaven: Kaartjes voor een film over albino’s waar een groep vrijwilligers heen is 
gegaan, terugstorting van een onbedoelde donatie in 2012 door een foutieve invoering in 
ons incassobestand, donatie aan lokale albinostichting te Tanzania op verzoek van 
landencoördinator. Hieruit is de goede ideeënpot ontstaan welke per 2013 ingevoerd zal 
worden. 
09) Salarissen en sociale lasten 

De SAA heeft een deel van 2010 iemand in dienst gehad. In 2011 vond de laatste 
financiële afronding met de belastingdienst hiervan plaats. In 2012 zijn er geen uitgaven 
in de vorm van salarissen of sociale lasten gedaan. Per 2013 zal deze post niet meer in 
het financiële jaaroverzicht voorkomen. 
10) Lokale productie 

De SAA heeft in Mali in 2010 een project ‘lokale productie’ opgezet. In 2010 kreeg de 
SAA daar enkele subsidies voor om dit te bekostigen. Enkele kosten konden in 2010 niet 
meer worden gemaakt. Deze zijn in 2011 wel uitgegeven. In 2012 is er een kleine 
uitgave vanuit de stichting gedaan ten behoeve van BTW kosten van een verzending, 
echter is ook de balans opgemaakt ten aanzien van het ingezamelde geld in 2010 en 
2011 voor dit project. Er blijkt nog €1500,- over te zijn ter besteding aan de lokale 
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productie. Vanaf 2013 neemt de stichting conform eerdere afspraken de overige kosten 
voor haar rekening en vanaf 2014 zal de bijdrage van de stichting percentueel afnemen.  
 
1.4 Fiscaal 
De SAA is door de belastingdienst per 1 januari 2008 opnieuw aangemerkt als ANBI. De 
SAA is hierdoor niet BTW en/of VPB-plichtig. Er zijn op deze gebieden dus geen (latente) 
vorderingen of verplichtingen.  
 
1.5 Verplichtingen 
De stichting heeft een meerjarig huurcontract voor de opslag van haar goederen. 
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Bijlage 1. Vernieuwde opzet van het financieel jaaroverzicht Stichting Afrikaanse 
Albino’s, uitgaven per proces.  
 

Inkomsten 

(valuta) 

2012 2011 Uitgaven (valuta) 2012 2011 

        
Saldo postbank 
per 1 januari:  

        

 - betaalrekening € 15.324,- € 13.916,-      

 - spaarrekening € 6.908,- € 6.715,-     
        

      

Donaties o/g 
giraal 

€ 15.242,- € 14.650,- 1) Werving € 293,-  

   2) Transport en logistiek   
   a) Opslag € 1.918,-  
   b) Transport Buitenland  € 7.219,-  
   c) Lokale productie € 301,-  
   d) Transport Nederland € 202,-  
    3) Human Resource € 242,-  
     4) PR € 58,-   
Rente 
spaarrekening 

€ 72,-   5) Administratie  
€ 361,-  

     6) Goede ideeën bonus vanaf 2013  
     7) Diversen € 305,-  
   8) Onvoorzien € 2.074,-  
      
TOTAAL 

INKOMSTEN 

€ 15.314,- € 14.650,- TOTAAL UITGAVEN 

Retour transactie Mali 2011 
€ 12.973,- 

- €2.410,- 
€ 13.049,- 

 

      
Saldo postbank per 31 
december: 

  

      - betaalrekening € 10.003,- € 15.324,- 
      - spaarrekening € 16.980,- € 6.908,- 
        

Inkomsten 

(natura) 

   Uitgaven (natura)   

Beginvoorraad 
magazijn  
(1 EH = 200ml 
zonnebrand = 
€5,-) 

€ 24.500,- 
(4900 EH) 

€ 9.875,-  
(1975 EH) 

Eindvoorraad magazijn 
(1 EH = 200ml zonnebrand 
= €5,-) 

€ 12.000,- 
(2400 EH) 

€ 24.500,- 
(4.900 EH) 

      
Verschil in 
voorraad 

- € 
12.500,- 

(2500 EH) 

+€ 14.625 
(2925 EH) 

   

Totaal  € 49.546,- € 59.781,- Totaal € 49.546,- € 59.781,- 
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Toelichting uitgavenposten: 
1. Werving - werven en behouden van donateurs en giftgevers  

1 cent bedankjes, bedankkaarten, kosten voor bepaalde acties ten bate van werving 
donateurs/giftgevers, kerstkaarten+postzegels 

2. Transport en logistiek 

Magazijnkosten incl. huur en aanschaf materialen o.a. voor administratie van opslag, 
transport naar buitenland, inklaringskosten, transport binnen Nederland inclusief kosten 
vervoer van en naar opslagmagazijn voor proceseigenaar, (transport)kosten voor lokale 
productie. 
In 2012 is er vanuit de Stichting nog geen actieve uitgave gedaan voor het project lokale 
productie in Mali aangezien er nog geld over was  van de inzamelingen in 2010 en 2011. 
In 2012 is de balans opgemaakt en er bleek nog een resterend bedrag op de rekening 
aanwezig, het overige geld is voor 2012 al naar de betrokken personen overgemaakt. In 
2012 is een klein deel van het resterende bedrag vanuit de rekening van de stichting 
uitgegeven. In 2013 neemt SAA 100% van de uitgaven voor lokale productie voor eigen 
rekening i.e. aanschaf ingrediënten en transport naar Mali. In de hierop volgende jaren 
zullen de kosten percentueel steeds meer door de lokale albinostichting (SIAM) gedragen 
worden. 

3. Human Resource – werven en behouden van vrijwilligers 

Introductiepakketten, vrijwilligersborrel, wervingsposters, eindejaarsbedankjes 
4. PR 

Posters/flyers/folders/kaarten van stichting, exclusief donateurskaarten. Kosten voor 
verzending PR materiaal naar  vrijwilligers die SAA gaan promoten.  
De uitgaven voor het proces PR in 2012 waren erg laag. Met name omdat de focus lag op 
facebook wat geen kosten met zich mee bracht. De website wordt  vernieuwd echter de 
betrokkenen hierbij doen dit vrijwillig. Tevens heeft zich er in 2012 helaas geen 
mogelijkheid voorgedaan om met een standje op een festival of bijeenkomst te staan, 
iets waar in 2013 weer meer aandacht naar uit gaat. 

5. Administratie 

KvK kosten, postbus, afrekening betalingsverkeer, rente (als inkomst)  
6. Goede ideeënbonus (Vanaf 2013) 

In 2012 bleek dat sommige vrijwilligers goede ideeën hadden in de lijn van het doel van 
Stichting Afrikaanse Albino’s echter welke niet direct verband hadden met opslag en 
transport van zonnebrandcrème. Vanuit het bestuur is bij een algemene vergadering 
aangedragen om hier een post voor te begroten zodat deze ideeen ten uitvoer kunnen 
worden gebracht. In 2012 zijn de uitgaven afgeboekt onder de post onvoorzien, echter 
vanaf 2013 vallen dusdanige uitgaven onder deze uitgavenpost. 

7. Diversen  

Deze post was in 2012 onderdeel van de begroting, echter wordt deze per 2013 
geschrapt aangezien gemaakte kosten bij de nieuwe opzet van het financiële overzicht 
onderverdeeld kunnen worden onder andere uitgavenposten. Wat 2012 betreft zouden de 
kosten afgeboekt kunnen worden onder uitgavenpost 3 en 6. 

8. Onvoorzien 

In de begroting bedraagt deze post 5% van alle begrote posten. 
In 2012 is dit een grote kostenpost geworden, met name door de onverwachte noodzaak 
tot aanschaf van zonnebrandcrème.  
 
 

 


