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V

Tijdens het 15-jarig bestaan in 2019 hebben we uitgebreid
stilgestaan bij de kernwaardes van de Stichting Albinisme in
Afrika: stabiliteit, professionaliteit en continuïteit.
We vinden het belangrijk om een stabiele organisatie te zijn,
met voldoende vrijwilligers binnen de verschillende processen;
om jaarlijks op geplande momenten zonnebrandcrème te
versturen naar mensen met albinisme in Afrika; en om hen ook
de komende jaren van zonnebrandcrème te kunnen voorzien.

Ook komend jaar zullen we naar waarschijnlijkheid nog
te maken hebben met het coronavirus, waardoor we ons flexibel
moeten opstellen met de veranderende maatregelen. Binnen
deze onzekere tijden, zullen wij als stichting zekerheid bieden
door ons werk te continueren en te waarborgen dat de ongeveer
3000 mensen met albinisme die we momenteel steunen ook dit
jaar voldoende zonnebrandcrème hebben om zich tegen de zon
te kunnen beschermen.

De afgelopen jaren hebben we telkens gekeken hoe we
als stichting door kunnen groeien binnen deze kernwaardes. Ook
afgelopen jaar, waarin er veel nieuwe onzekerheden heersten
door de COVID-19 pandemie, hebben we als stichting hieraan
vast kunnen houden: alle transporten zijn doorgegaan en we
hebben ons werk digitaal voort gezet.

Bijgevoegd vindt u het jaarplan uitgelicht per proces.

Vooruitlopend op de officiële naamswijziging in januari 2021 kiezen
wij er voor in dit jaarplan 2021 de nieuwe naam te gebruiken, Stichting
Albinisme in Afrika.
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Julia Klapwijk
Voorzitter

1.

Algemeen

Het doel van de Stichting Albinisme in Afrika (SAA) is
sinds de oprichting in 2004: het verbeteren van de kwaliteit van
leven van mensen met albinisme in Afrika. De focus ligt daarbij
op het verbeteren van de gezondheidssituatie door middel van
het voorzien van zonnebrandcrème en zonwerende producten,
zodat mensen met albinisme zich kunnen beschermen tegen de
schadelijke effecten van de zon en hierdoor weer deel kunnen
nemen aan het dagelijkse sociale leven.
De SAA werkt uitsluitend met vrijwilligers, zowel
in Nederland als lokaal in Afrika. Er wordt zoveel mogelijk
samengewerkt met reeds bestaande lokale instanties die
zich inzetten voor de gezondheid van mensen met albinisme.
Daarnaast probeert de SAA bij te dragen aan de bewustwording
van de problematiek van mensen met albinisme, door onderwijs
te geven in Nederland en Afrika, online informatie te verstrekken
en andere initiatieven te steunen.
De SAA is voor haar activiteiten volledig afhankelijk
van financiële giften, voornamelijk van particulieren en kleine
instellingen zoals scholen en kerken. Met behulp van algemene
en gerichte campagnes probeert de SAA haar naamsbekendheid
te vergroten en de stroom van giften in stand te houden. Naast
de financiële giften ontvangt de SAA ook materiële giften.
Diverse producenten van zonnebrandcrème doneren regelmatig
aan SAA. Door de jarenlange samenwerking is er met een aantal
producenten een stevig partnership ontstaan.

De SAA is een stichting zonder winstoogmerk. Tevens
draagt de SAA zorg voor een financiële buffer om ongeveer
één tot twee jaar haar activiteiten te kunnen continueren bij
het (gedeeltelijk) wegvallen van de financiële en/of materiële
donaties. Deze financiële buffer biedt dan de mogelijkheid om
in deze periode op zoek te gaan naar nieuwe financiële en/of
materiële donaties. Daarnaast is het belangrijk om een buffer
te hebben voor onvoorziene uitgaven, daar met name bij de
transportkosten, soms hoge kosten kunnen optreden. Jaarlijks
maakt de SAA een financieel jaarverslag waarin de financiën
van de SAA worden weergegeven en toegelicht. Deze zijn
beschikbaar op de website van de SAA.

2.

Bestuur

In 2021 zal worden gestreefd naar het behouden van
de organisatiestructuur zoals die eerder is geformuleerd. Het
bestuur bestaat uit drie vrijwilligers: een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester. Zij doet de werkzaamheden volledig
met vrijwilligers die hier niet voor worden beloond. De financiën
zijn belegd in het bestuur bij de penningmeester.
De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd
door vier primaire processen. Het bestuur zal de processen
begeleiden in het behalen van de gestelde doelen. De
vergaderfrequentie met de proceseigenaren en het bestuur
bedraagt vier keer per jaar, waarbij de laatste vergadering in het
teken staat van het bespreken van jaarverslagen en het maken
van een jaarplan. Het bestuur heeft maandelijks een vergadering.
Als bestuur hebben we voor 2021 de volgende plannen:
•

Naamswijziging
Begin 2021 zal de naam van de stichting worden
aangepast van Stichting Afrikaanse Albino’s naar Stichting
Albinisme in Afrika om los te raken van het stigmatiserende
woord “albino”. In 2020 zijn de eerste voorbereidingen
getroffen en in 2021 zal de aangepaste naam op alle vlakken
van de stichting worden doorgevoerd. De naamswijziging
heeft nogal wat voeten in de aarde. Onder andere de statuten,
website, KVK-registratie en emailadressen zullen moeten worden
aangepast. Daarnaast zal ook alle communicatie moeten worden
aangepast.
•

Evaluaties
Om dicht bij de waarden van de stichting te blijven en
tevens de kwaliteiten van de vrijwilligers optimaal te benutten,
willen we eens per jaar een persoonlijke evaluatie inplannen
om samen te kijken naar de werkzaamheden van de vrijwilliger
binnen het proces en mogelijke aanpassingen.
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Ook is dit een moment om als bestuur directe feedback te
ontvangen over onze manier van werken. Op deze manier hopen
we de samenwerking te bevorderen.
•

Samenkomst
Doordat het momenteel nog niet is toegestaan om in
groepen samen te komen, zullen wij de digitale vergaderingen
voortzetten om de contactmomenten te waarborgen en
elkaar te motiveren. Tweemaal per jaar wordt een workshop
georganiseerd waarin alle leden van de stichting samenkomen
om grote beslissingen gezamenlijk te kunnen maken.
•

Uitbreiding
In 2018 is er een 5-jarenplan opgesteld t.a.v. de
hoeveelheid te verzenden liters aan zonnebrandcrème per
land. Aangezien het aantal donaties sterk afhankelijk was
van de hoeveelheid media-aandacht en wisselde per jaar,
is er aanvankelijk afgesproken na 5 jaar de balans op te
maken. De SAA heeft de afgelopen jaren een betrouwbare
samenwerking heeft opgebouwd met Altruïst, een producent
van zonnebrandcrème. Dit resulteert in grote donaties aan
zonnebrandcrème. Daarom willen wij dit jaar kijken naar de
mogelijkheden om structureel meer mensen met albinisme te
kunnen steunen.

•

Vervanging voorzitter en herbenoeming bestuur
De huidige voorzitter zal na 4,5 jaar actief geweest te zijn
als bestuurslid, waarvan 2 jaar als voorzitter, worden vervangen.
De vacature zal in 2021 worden vervuld. De penningmeester en
de secretaris hebben aangegeven te willen worden herbenoemd.
Dit zal ter besluitvorming aan de vrijwilligers van de stichting
worden voorgelegd
•

Statutenwijziging
De Stichting is voornemens de naamswijziging door te
voeren in de statuten. Tevens zullen de oude statuten worden
herzien.
•

Samenwerking met partners in Nederland
De stichting zal in 2021 de samenwerking met andere
partners in Nederland actief opzoeken. Zo willen we expertise
delen en bekendheid van de stichting vergroten. Te denken valt
onder andere aan Koninklijke Visio, de Oogvereniging Albinisme
en de Nederlands Vereniging voor Dermatologie en Venerologie
(NVDV).

3.

Processen

De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd
door vier primaire processen; Werving, Transport, HR en
Communicatie & PR. Elk proces wordt vertegenwoordigd door
een proceseigenaar. In elk proces zijn diverse vrijwilligers actief
wat de continuïteit van het proces waarborgt. Elk proces heeft
voor 2021 een jaarplan gemaakt.
3.1.

Doelstellingen 2021 Werving
De SAA is een kleine organisatie die volledig draait
op inzet van vrijwilligers. Voor de inzameling, opslag en het
transport van zonnebrandcrème is geld nodig. Dat geld
komt van structurele donateurs en van incidentele giften van
particulieren, bedrijven of fondsen. Het primaire proces Werving
houdt zich bezig met de inzameling van donaties, zowel van
financiële middelen als van zonnebrandcrème. Wij hebben
door de donaties van organisaties veel mensen met albinisme
in Afrika jaren kunnen ondersteunen. Het komende jaar willen
wij als proces blijven groeien en professionaliseren, waarin wij
het belangrijk vinden dat de continuïteit van het leveren van
zonnebrandcrème blijft gewaarborgd.
Werving geldelijke donaties
We hebben ervaren dat er steeds strengere eisen worden
gesteld aan de invoer van zonnebrandcrème in Afrikaanse
landen. Mede om die reden willen wij toewerken naar meer
financiële donaties in plaats van kleine zonnebrandcrème
donaties. Zo kan de SAA zelf zonnebrandcrème inkopen, waarbij
de SAA gemakkelijker de juiste documenten kan verkrijgen
om zonnebrandcrème in Afrika te in te kunnen voeren. Met de
verkregen geld donaties kunnen wij zo nodig zonnebrandcrème
relatief goedkoop inkopen bij onze vaste leverancier en
samenwerkingspartner Altruïst.

v

Daarnaast zijn de financiële donaties bedoeld voor onze
grootse kostenpost: het transport van de zonnebrandcrème
naar Afrika. We gaan onze naamsbekendheid vergroten door
(digitale) presentaties te geven bij liefdadigheidsinstellingen
en bedrijven. We zullen gaan netwerken bij onze (warme?)
contacten van diverse serviceclubs, kerken en bedrijven. Alle
contacten verlopen via proces Werving. Het komende jaar zullen
wij onze presentatie in samenwerking met PR & Communicatie
gaan professionaliseren.
•

Werving fysieke donaties
We zullen ons binnen proces Werving vooral gaan
richten op geldelijke donaties. Uiteraard zullen we onze trouwe
donateurs blijven benaderen voor zonnebrandcrème donaties.
Gezien de strengere regelgeving bij de douanes en ook omdat
wij als stichting willen blijven groeien en professionaliseren, zijn
de volgende punten vereist bij fysieke donaties:
*

•

*

*

Houdbaarheidsdatum; er moet minimaal sprake zijn van
een houdbaarheidsdatum van 12 maanden. Aangezien de
opslag en de duur van het transport soms enkele maanden
kan zijn, is het van belang dat de zonnebrandcrème een
ruime houdbaarheidsdatum heeft.
Aanleveren van testrapporten; dit is belangrijk om de
kwaliteit van de zonnebrandcrème te waarborgen.
Daarnaast zijn we genoodzaakt een testrapport aan te
leveren bij de douanes van steeds meer Afrikaanse landen.
Donaties van minstens 50 liter; kleine aantallen liters van
verschillende soorten zijn moeilijk te transporteren en
brengen te veel kosten met zich mee.

•

Terugkoppeling naar donerende organisaties
Komend jaar zullen we de organisaties op de hoogte
houden van de aangekomen zonnebrandcrème met foto’s
middels een nieuwsbrief, social media en jaarverslagen. Wij
zullen, indien gewenst, in onze social media’s de naam vermelden
van de donerende organisaties. Zo willen wij proberen een meer
langdurige relatie met bedrijven en organisaties te ontwikkelen.
•

Nieuwe vrijwilligers
In het najaar van 2020 is er een nieuwe vrijwilliger
aangenomen en ingewerkt voor proces Werving. Komend
kwartaal zullen wij gaan inventariseren of een derde vrijwilliger
nodig is om het proces te ondersteunen.
•

Professionalisering van werkbestand
Het werkbestand in de drive zal overzichtelijk worden
gemaakt. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk waar alle
bestanden te vinden zijn, welke taken reeds zijn opgepakt en
welke taken nog openstaan en moeten worden opgepakt.
•

Samenwerking PR & Communicatie
In 2021 zullen wij samen met PR & Communicatie en
andere partners in Nederland gaan brainstormen voor de
Albinism Awareness Day (AAD) op 13 juni 2021.
3.2.

Doelstellingen 2021 Transport
Continuïteit staat hoog in het vaandel bij de SAA. Dat
is in 2021 niet anders. In de praktijk betekent dit dat er jaarlijks
minimaal een vaste hoeveelheid zonnebrandcrème naar mensen
met albinisme naar Afrika gestuurd wordt, die hiermee een
jaar vooruit kunnen. De hoeveelheid zonnebrandcrème die we
de afgelopen jaren binnen hebben gekregen is hoger dan het
gemiddelde van de jaren daarvoor (gemiddeld 2060 liter per jaar
van 2013 tot 2017 en gemiddeld 2420 liter van 2016 tot 2020).

Ook voor komend jaar is de verwachting dat we meer
zonnebrandcrème dan gemiddeld zullen ontvangen. Mede door
de samenwerking met Altruïst die grote donaties voor 2021
hebben voorzien.
Zodoende willen we dit jaar op basis van deze cijfers
de standaard hoeveelheden zonnebrandcrème verhogen,
zie tabel 1 Prognose 2021.Dit is een prognose en op basis
van specifieke benodigdheden of hoeveelheden kan hiervan
afgeweken worden. Tevens wordt geïnventariseerd of er naast
verhoging van het aantal te versturen liters zonnebrandcrème
in de betrokken landen, ook naar andere landen structureel
kan worden uitgebreid. De verwachting is dat deze eventuele
uitbreiding pas na 2021 gerealiseerd kan worden. We hebben
de volgende uitgangspunten geformuleerd om de transporten
zo soepel mogelijk te laten verlopen omdat wij als stichting een
betrouwbare partner willen zijn. Uitgangspunten:
•
•
•

•

We nemen geen zonnebrandcrème aan die over Ten minste
Houdbaar Tot (THT) is.
Verzendingen van zonnebrand vinden plaats op basis van het
FiFO ( firts in first out) systeem.
Bij elke zending wordt met transport geschakeld wat de
beste keus van zonnebrandcrème is voor een verzending, dit
kan namelijk van de lokale situatie afhangen (eisen aan soort
zonnebrandcrème, THT, testrapporten ed.).
Indien i.v.m. de logistiek (het ligt langer in het magazijn
dan voorzien) er toch zonnebrand over de THT is, dan
wordt gekeken door de landencoördinatoren of deze
zonnebrandcrème nog ergens bruikbaar is. Zonnebrandcrème
mag echter maximaal 1 jaar over THT zijn. Oudere
zonnebrandcrème wordt afgevoerd.

Tabel 1 Prognose 2021
Land

Aantal mensen met
albinisme

Baseline liters 2018

Baseline liters 2021

Kenia

500

350

424

Guinee - Bissau

100

70

85

Lesotho

170

119

144

Malawi

500

350

424

Senegal

170

119

144

Tanzania

630

441

534

Uganda

600

420

508

Zambia

188

131

159

Botswana

1

Totaal

2859

2000

2422

Lokale productie

Momenteel wordt er zonnebrandcrème geproduceerd in de volgende bij de SAA
aangesloten landen: Ivoorkust, Mali en Togo. Komend jaar zal de SAA de lokale productie in
Ivoorkust logistiek en financieel blijven ondersteunen. De lokale productie van Togo en Mali wordt
sinds 2016 mede ondersteund door Fondation Pierre Fabre en de verwachting is dat zij onze
financiële steun komend jaar niet nodig hebben. Mocht dit wel het geval zijn dan zullen we hen
logischerwijs ondersteunen.

3.3.

Doelstellingen 2021 Human Resources
Onze doelstellingen voor het aankomende jaar
zijn gericht op de werving van nieuwe vrijwilligers, interne
professionalisering en meer aandacht besteden aan onze
stichting om meer bekendheid tot stand te brengen.
•

Vacatures
We ervaren dat het lastig is vacatures vervuld te krijgen.
De COVID-19 pandemie maakt maatschappelijk betrokken
mensen, die wellicht interesse zouden hebben, wat meer
terughoudend. Naast de inzet van de eigen netwerken van de
Stichting, zullen we in 2021 diverse middelen inzetten om de
diverse vacatures te vervullen. Hier zullen we gebruik maken
van social media. De focus ligt met name op het vervullen van
de vacature van voorzitter. Die van voorzitter is van zo’n cruciaal
belang voor de Stichting dat we hier tevens gebruik zullen
maken van betaalde vacaturesites. Ook dit willen wij doen om
ervoor te zorgen dat ons bereik groter wordt in het werven van
nieuwe vrijwilligers voor onze stichting.
•

Interne professionalisering
Voorgaande jaren is HR actief geweest om een
introductiepakket te ontwikkelen voor nieuwe vrijwilligers.
Voor 2021 willen we dat uitbreiden met een integriteitsbeleid.
Daarnaast zullen we het bestuur begeleiden om jaarlijkse
evaluaties met alle vrijwilligers vorm te geven.
•

Bekendheid SAA vergroten
In nauwe samenwerking met Communicatie & PR ligt voor
ons de focus op vergoten naamsbekendheid inclusief de werving
van nieuwe vrijwilligers.

Zo zijn wij bezig met het maken én behouden van
contacten met diverse onderwijsinstelling waarbij wij naast
het willen organiseren en houden van gastcolleges, er ook
voor zorgen dat onze vacatures uitgezet worden binnen deze
onderwijsinstellingen. Deze gastcolleges willen wij houden
om meer draagvlak te creëren over Albinisme en waar voor
ons de motivatie ligt om ons in te zetten voor de personen
met Albinisme in Afrika specifiek. Ook hopen wij dat deze
gastcolleges zorgen voor meer naambekendheid. Dit zet ons en
ons werk op de kaart voor niet alleen studenten maar eventueel
ook docenten om zich intrinsiek gemotiveerd te voelen om onze
vacatures in het oog te houden!

3.4.

Doelstellingen Communicatie & PR
Bij communicatie & PR is het doel met name om onze
werkzaamheden en resultaten naar buiten te brengen via de
verschillende kanalen die we hiervoor gebruiken. De afgelopen
jaren hebben we allereerst ons bereik via Instagram en Facebook
vergroot; dit is tevens een doel voor de komende jaren.
Onze doelen voor 2021 zijn professionalisering, continuïteit
en samenwerking middels onze (social) mediakanalen en
intensievere banden op communicatie & PR gebied met
soortgelijke organisaties.
•

Vergroten naamsbekendheid SAA
Door middel van het frequent posten van beeldmateriaal
en verhalen proberen we onze vaste volgers en donateurs op de
hoogte te houden, en tevens de aandacht te trekken van nieuwe
donateurs.
•

Verbinden donateurs
Verder is een doel in 2021 om veel aandacht te geven aan
grote donateurs middels social media, om zo ook hun netwerk
te gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met
Altruïst, die wij regelmatig taggen en bedanken in posts, waarna
zij onze posts delen en tevens hetzelfde doen.
•

Nieuwsbrieven
In de komende jaren willen we ook weer actiever aan
de slag gaan met het versturen van nieuwsbrieven naar onze
adressenlijst. Daarbij is het belangrijkste doel wat betreft onze
kanalen om beter gebruik te gaan maken van de website. We
hebben eind 2020 een grafisch ontwerpster mogen toevoegen
aan ons team, en we gaan aan de slag met een update van de
website, om deze actiever in te kunnen zetten.

•

Naamswijziging
Communicatie & PR houdt zich sinds half 2020 ook
intensief bezig met de aankomende naamswijziging. Eén van
de doelen is dan ook om in 2021 een soepele overgang in deze
naamswijziging te verzorgen, en om dit uiteraard via al onze
kanalen te communiceren naar de buitenwereld. Dit willen we op
een feestelijke manier doen om de essentie van deze wijziging
nadruk te geven en om tevens weer aandacht te kunnen vragen
voor het doel van de stichting. Bij deze naamswijziging hoort
een nieuw logo, met daarbij ook nieuw promotiemateriaal.
2021 zal daarom ook in het teken staan van vernieuwing en
professionalisering van al het materiaal dat wij gebruiken.
•

International Albinism Awareness Day 2021
We willen meer samenwerking met verenigingen als
de Oogvereniging Albinisme, NVDV en Visio. We gaan dit
onder andere doen door gezamenlijk een plan te maken voor
International Albinism Awareness Day. Om zo deze bijzondere
dag , met diverse betrokken partijen, onder de aandacht te
brengen in Nederland.

