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JAARVERSLAG

Voorwoord

Kinderen uit het tehuis Home of Hope

Stichting Anak Filippijnen

Met veel voldoening kijken 
we tevreden terug op het jaar 
2010. We zijn gestart met 
een pilot voor een eerste 
skills training die 12 jongeren 
met succes hebben 
afgerond. 2011 zal van start 
gaan met meerdere skills 
trainingen.

We sluiten het einde van het 
jaar af met een versterking in 
het bestuur in de vorm van 
marketing en communicatie 
bestuurslid Herman de Wild. 

Aan het einde van het jaar 
zijn de plannen voor een 
tweede Anak reis rond.

1e Kwartaal 2010

Het eerste kwartaal van 2010 

staat in het teken van het 

voorbereiden van de 

examens. Het schooljaar in 

de Filippijnen eindigt in maart 

en er zijn dan vele 

graduations. Iets waar wij 

heel trots op zijn. Het aantal 

graduates zal dit jaar 

verdubbelen. Mede wegens 

het succesvol voltooien van 

een skills training.

Er wordt verder veel 

aandacht geschonken aan 

het stroomlijnen van het 

mentorproject, nauw contact 

met de ouders van de

scholars. 

2e Kwartaal 

Het tweede kwartaal begint 

druk door de afronding van 

het schooljaar en de start 

van het nieuwe schooljaar. 

Veel activiteiten zijn er voor 

de pas afgestudeerden om 

hen te ondersteunen goed 

beslagen de arbeidsmarkt op 

te kunnen.

Voor de overige scholars 

worden er summer 

workshops gegeven.

In Nederland is het bestuur 

weer compleet door de 

terugkeer van verschillende 



Financien 2010

Beginbalans  

De balans per 01-01-2010 laat 
zien dat Stichting Anak geen 
schulden heeft en dat de 
act iva bestaat ui t  een 
betaalrekening bij  ING en een 
spaarrekening bij  de ASN-
bank. We zijn gestart met een 
eigen en totaal vermogen van 
€ 14.873,63.

Balans per 01-01-2010:

Activa:

ING-rekening € 1.373,63 
A S N - S p a a r r e k e n i n g € 
13.500,00
Passiva:
Eigen vermogen € 14.873,63

Eindbalans

De balans per 31-12-2010 laat 
zien dat het eigen vermogen 
d i t j a a r w e d e r o m i s 
toegenomen. In 2010 hebben 
we (opnieuw) meer inkomsten 
gegenereerd dan dat we 
uitgeven hebben. Dit om een 
gezonde financiële buffer voor 
de toekomst op te bouwen 
w a a r m e e ( m o g e l i j k e ) 
financiële tegenvallers zijn op 
te vangen. Het streven is op 
middellange termijn (binnen 
enkele jaren) een buffer te 
c reëren te r g roo t te van 
e e n m a a l d e t o t a l e 
jaardonaties.

Balans per 31-12-2010:

Activa:
Girorekening € 4.270,01 
A S N - s p a a r r e k e n i n g € 
15.831,54
Passiva:
Eigen vermogen € 20.101,55

High school students

bestuursleden uit het 

buitenland. 

3e en 4e kwartaal

Het tweede deel van het jaar 

staat in de Filippijnen in het 

teken van het voorbereiden 

van de eerste training: cell 

phone repair. In de 

Filippijnen is er een grote 

vraag naar tweedehandse 

mobiele telefoons en 

uiteraard de reparatie ervan. 

Stichting Anak speelt hier 

zodanig op in dat we een 

degelijke hands on skills 

training kunnen aanbieden. 

In drie maanden wordt een 

groep jongeren door een 

erkende opleiding op het 

kantoor van Anak opgeleid. 

Maar liefst 33 jongeren doen 

mee aan een eerste pilot.

Trots zijn we op het feit dat 

zij allen de eerste skills 

training met succes hebben 

volbracht. 

Deze training biedt jongeren 

een kans op een baan, maar 

ook de mogelijkheid om voor 

zichzelf te beginnen.

Skills trainingen zijn populair. 

Immers veel jongeren 

kunnen in korte tijd praktisch 

worden opgeleid en vinden 

allen binnen afzienbare tijd 

een baan. 

Dit blijkt ook veel bedrijven 

aan te spreken. De 
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stichting steunt dit initiatief 

van Anak en belooft bij 

succes dit jaarlijks te 

ondersteunen.



Ferhoncus de plub

Omare foremne

Lemacord Promwn

Trenz Pruca
Aliquam de Mantis

Leo Praesen
Mauris Vitaequam

Diam Nobis
Senmaris Calla Ipsum

Eget Toque
Aliquam de Manti

Fringilla Viverr
Seargente de Fermentum

Urna Semper
Chauncey de Billuptus

Orci Aliquam
Vivamus Nunc

Nobis Eget
Sed accumsan Libero

Fermen Pede
Vestibulum Bibendum

Uam Scelerisque
Maecenas Interdum

Cras Maecenas
Curabitur Leo

Tortor Rasellus
Quisque Porta 

Urna Sodales
Aliquam Mattis Felis

Veli Ligula
Morbi congue Magna

Odio Pede
Eget Purus

Staat van baten en lasten 

Hierondert is de staat van baten en lasten over 2010 te zien. Er is in totaal bijna € 21.000 aan 
donaties ontvangen. Dit ligt lager dan het niveau van het jaar daarvoor (2009: € 26.000). 
Omdat we meer baten dan lasten hebben kon over 2010 ruim € 5.000 aan het eigen 
vermogen worden toegevoegd. 

De totale kosten die in Nederland gemaakt zijn, blijven dit jaar wederom relatief laag. Dit komt 
omdat we geen salarissen of vergoedingen uitkeren. In 2009 lagen de ‘kosten kantoor’ hoger 
met name door kosten drukwerk.  In 2010 hadden wij geen bijzondere uitgaven.

De kosten gemaakt voor ons Nederlandse kantoor uitgedrukt als  percentage van verstrekte 
gelden komt in 2010 uit op 4,9% (2009: 6,2%). Dit percentage ligt in 2010 lager door doordat 
wij in 2009 extra kosten voor drukwerk hebben gehad. Overigens zit deze 4,9% nog steeds 
ver onder de norm die het CBF hanteert.

Zoals reeds vermeld in het jaarverslag 2007, is begin 2007 is op de Filippijnen onze 
zusterorganisatie ANAK Negros opgericht. Dit betreft een zelfstandige organisatie opgericht 
naar Filippijns recht, welke een eigen boekhouding voert. Maandelijks wordt aan ANAK 
Nederland gerapporteerd over de gedane uitgaven op de Filippijnen. 

Baten 2010 In euro’s Lasten 2010 In euro’s

Donaties €20917 Verstrekt aan Anak 
Negros

€15000

Ontvangen rente  €33154 Kosten kantoor NL 
(excl bank-en 
incidentele kosten)

€497.77

Bankkosten €22092

Incidentele kosten €301.93

Toevoeging aan 
eigen vermogen

€5227.92

Totaal baten/
lasten

€21248.54



Over 2010 is € 15.000,00 verstrekt aan Stichting Anak Negros Inc. op de Filippijnen.  
Alhoewel ANAK Negros een eigen boekhouding is zij een zusterstichting die 100% 
gefinancierd wordt door Stichting Anak in Nederland. De uitvoering van alle activiteiten ter 
plekke vindt plaats door Anak Negros Inc.  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 2010 te zien van ANAK (Negros). Een belangrijke opmerking 
betreft de gebruikte valuta. Stichting ANAK 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 banken. In het gepresenteerde kasoverzicht hebben wij de ontvangsten en uitgaven 
omgerekend van peso’s naar euro. Hiervoor is de gemiddelde koers officiële koers (2010: 
59,739 PHP per euro) van De Nederlandsche Bank gebruikt. Dit alles veroorzaakt dat er een 
verschil zit (2010: € 333,84) tussen wat wij aan de Filippijnen hebben overgemaakt en het 
omgerekende bedrag in euro’s dat in de Filippijnen is ontvangen.

Staat van baten en lasten Stichting Anak Negros 2010 (prijzen omgerekend van peso’s naar euro’s)

Baten In euros Lasten In euros

Ontvangen donaties 14,666.16 Salariskosten 2,863.99

Organisatie en 
uitvoeringskosten

1,540.47

Huisvestingskosten 2870.66

Studiebeurzen 10,286.43

Trainingen en workshops 371.53

Medische hulp en overig 457.74

Summer camp Home of 
Hope

1,188.50

Public Reading Place 408.48

Onttrokken aan 
banksaldo

5,321.64

Totaal 1,.666.16



Aangezien de koers van de Filippijnse 

peso (PHP) is gestegen in 2010 

(2010: 48,739 per eur) t.o.v. 2009 

(2009: 66,338 PHP per EUR) betekent 

dat we minder per gedoneerde euro 

hebben kunnen uitgeven in pesos dit 

(boek-)jaar ten opzichte van het jaar 

2009.

De salariskosten zijn in 2010 lager 

dan in 2009, dit exclusief het 

wisselkoerseffect. Dit met name door 

een verminderde inzet van personeel. 

Inclusief het wisselkoerseffect liggen 

de uitgaven ongeveer gelijk aan vorig 

jaar.

De organisatie- en uitvoeringskosten 

zijn in 2010 lager dan in 2009 

(inclusief wisselkoerseffect). 

Overigens bestaan de organisatie- en 

uitvoeringskosten onder meer uit: 

telefonie & internet, transport, 

kantoorbenodigdheden en lokale 

belastingen.  Alhoewel al deze 

uitgaven uiteraard niet direct aan onze 

scholieren toe te wijzen zijn, zijn zij 

wel te koppelen aan ons 

studiebeurzenprogramma en onze 

andere activiteiten. Die kosten zijn 

noodzakelijk om ter plaatse de zaken 

goed te kunnen uitvoeren. 

Het verstrekken en goed 

administreren van de studiebeurzen 

en het begeleiden van de scholieren 

kost geld. 

Omdat overhead en 

onderwijsgerelateerde kosten moeilijk 

te splitsen zijn, presenteren we deze 

uitgaven als aparte categorie.

De kosten voor huisvesting zijn 

afgenomen t.o.v. jaar.  Dit met name 

door minder reparaties onderhoud  

etc.

De uitgaven die rechtsstreeks aan 

onze leerlingen toevloeien zijn dit jaar 

hoger dan vorig jaar (ook exclusief 

wisselkoerseffect). Dit met name door 

gestegen kosten van schooluitgaven 

en schooluniformen. Daarnaast is het 

Home of Hope Summer Camp wat 

prijziger geweest in vergelijking tot 

vorig jaar (2009).  Ook is er in 

december 2010 een christmas party 

geweest voor de leerlingen.

Slot

Ook in 2010 was het niet eenvoudig 

de fondsenwerving op peil te houden. 

Ons totale banksaldo is in 2010 met € 

5.200 gestegen. Al met al geen 

slechte prestatie in deze toch 

onzekere economische tijden.  Voor 

het jaar 2011/2012 hebben we de 

ambitie het aantal leerlingen en 

activiteiten verder op te schroeven. Dit 

ook om de verhouding kosten 

organisatie ANAK Filippijnen versus 

rechtstreekse uitgaven aan leerlingen 

gezond te houden. Een mooie ambitie 

voor 2011/2012 zodat wij nog meer 

kansarme kinderen  kansen bieden 

voor een betere toekomst.



Contact: Stichting Anak Filippijnen

Koninginneweg 53A

1075 CH Amsterdam

020-6658374

info@anak.nl

Datum:! ! ! ! ! ! Plaats:

Handtekening Martijn Scholten!! ! Handtekening Louis Smoleaars

(penningmeester)! ! ! ! (voorzitter)
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