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JAARVERSLAG BESTUUR

Doelstelling
De Stichting Asian Foundation heeft ten doel:
•
•

het verlenen van hulp aan dakloze gezinnen; en
het verlenen van duurzame huisvesting aan dakloze kinderen in Mongolië, gericht op hun
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling;
eventuele samenwerking met plaatselijke organisaties die eenzelfde doel nastreven.

•

Algemeen
MCF heeft 4 appartementen (fosterhomes) in Ulaanbaatar
–

–
–

In 2 van deze appartementen wonen elk 8-9 schoolgaande kinderen en in 1 dubbel
appartement wonen 12 schoolgaande kinderen. De kinderen groeien in gezinsverband op.
De dagelijkse zorg voor deze kinderen berust bij Mongoolse pleegouders. De kinderen
blijven in het gezin tot ze op eigen benen kunnen staan.
In 1 appartement wonen oudere tienermeisjes die op weg naar volwassenheid, onder
begeleid wonen, naar volledige zelfstandigheid worden gecoached.
MCF heeft verder een stukje grond (haschaa) waarop twee hashaa-huizen zijn geplaatst en
waar jong volwassen tieners wonen.

MCF heeft buiten de hoofdstad in Kharhhorin
–

een dubbelle fosterhome waar momenteel 13 schoolgaande kinderen verblijven.

Dankzij extra donaties hebben wij
- het aantal kinderen met een traumatisch verleden en een beperking en/of structurele
leerachterstand, dat daarvoor speciaal onderwijs krijgt, kunnen uitbreiden;
- een tweetal stenen gers kunnen bouwen waar kinderen gedurende de (zomer)vakantie
meerdere weken in de natuur kunnen verblijven voor sport en spel en lichamelijke en
sociale ontwikkeling buiten de betonjungle van de stad;
- een aantal fosterhomes grondig kunnen renoveren. Hiervoor is een Nederlands team van
~10 vrijwilligers geheel belangeloos voor een aantal weken afgereisd naar Mongolië.

Inkomsten
In 2018 heeft Asian Foundation ruim €122.000 aan sponsorgelden ontvangen. De belangrijkste
geldgevers waren (namen van privépersonen en exacte bedragen zijn niet vermeld):
•
De vaste sponsors
•
Stichting Familiefonds Wierda
•
Stichting Solino
•
Evangelische Gemeente “de Brandaris”
•
Kingdom Faith South West (UK)
•
Stichting Doove
•
Eventgedreven sponsors
•
Anonieme sponsors
Uitgaven
Asian Foundation heeft in 2018 haar projecten in Mongolië via de Mongolian Children
Foundation financieel gesteund met een bedrag van ruim €106.000. Dit bedrag is vrijwel volledig
besteed aan het runnen van de lokale fosterhomes (verzorging en scholing van de pleegkinderen).
Een speciale actie heeft de aankoop van 2 vakantiegers en de noodzakelijke vervanging van de
minivan voor dagelijks personenvervoer mogelijk gemaakt
De reis- en verblijfkosten tbv periodieke werkbezoeken van het bestuur aan de locaties in
Mongolië worden door de bestuursleden zelf gesponsord.

Verwachtingen
In 2019 zullen de bestaande projecten worden voortgezet. De vaste ondersteuningskosten
(inclusief onderhoudskosten) zijn voor 2019 begroot op ongeveer €110.000. In 2019 bestaat AF
in NL 20 jaar. Er zijn plannen in de maak om dit via een extra benefiet avond te vieren en om
extra fondsen te genereren.
De trek naar de stad blijft onverminderd doorgaan, gepaard met veel maatschappelijk problemen
van werkeloosheid, drankmisbruik en verwaarlozing van kinderen. De economie stagneert door
gebrek aan adequate infrastructuur. Dit wordt steeds zichtbaarder in het alledaagse leven. Onze
kontakten met de lokale overheden worden geïntensiveerd om deze bedreigingen voor kinderen
beter het hoofd te bieden.

2

Bestuur
Per 31 december 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:
Mevrouw N. van de Merwe
Mevrouw L. van de Merwe
De heer J.P.Polderman
De heer O. Huising
Mevrouw C. Vreugdenhil

: Voorzitter
: Secretaresse
: Penningmeester
: Lid
: Lid

Rotterdam, 10 september 2019

Mevrouw N. van de Merwe
Voorzitter

Mevrouw L. van de Merwe
Secretaresse
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Bijlage 1
STICHTING ASIAN FOUNDATION, ROTTERDAM

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na bestemming resultaat)
Balans
2018
€

2017
€

€

€

Activa
Vlottende activa
Vorderingen (te ontvangen rente)
Liquide middelen

20
87.468

Totale activa

105.454
87.468

105.474

Passiva
Eigen vermogen
Overige reserves

62.468
25.000

80.474

Fair reserve

25.000

Reserve Kharkhorin
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal Passiva

87.468

105.474
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Bijlage 2
STICHTING ASIAN FOUNDATION, ROTTERDAM

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

INKOMSTEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Giften en donaties

2018
€

2017
€

€

€

122.084

94.349

EO-bijdrage

-

-

Fair

-

-

Beschikbaar uit fondsenwerving

122.084

94.349

Financiële baten

20

20

Financiële lasten

-214

-167

Uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal beschikbaar voor doelstelling

-193

-147

1.645

2.306

120.246

91.896

Bestedingen aan doelstelling
Ondersteuning, reis- en verblijfskosten

Resultaat

-137.253

-118.640
-137.253

-118.640

-17.007

-26.744
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TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen
Algemeen
Stichting Asian Foundation, Rotterdam is opgericht op 26 maart 1999. De Stichting heeft tot
doel:
•
het verlenen van huisvesting aan dakloze kinderen in Mongolië, gericht op hun geestelijke
en lichamelijke ontwikkeling;
•
het verlenen van hulp aan dakloze gezinnen; en
•
eventuele samenwerking met plaatselijke organisaties die eenzelfde doel nastreven.

Grondslagen voor waardering
Algemeen
Op de stichting is van toepassing het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen als bedoeld
in artikel 2:396 BW.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een
voorziening getroffen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld,
staan deze ter vrije beschikking.

Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten en lasten
De giften en donaties worden verantwoord in het jaar van ontvangst. De overige baten en lasten
worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2018
Uitgaven

€

2017
€

€

€

School fees University

-4.109

-4.228

School fee College incl supplies - uniforms

-1.541

-1.586

Schooltransport

-4.622

-4.757

Voedsel

-19.516

-20.085

Salaries medewerkers Mongolië

-45.195

-46.512

-6.163

-6.343

Uitgaven Kharkhorin (nieuwe huis)
Onderhoud algemeen

-11.299

-11.628

Onderhoud Fosterhome, aankoop auto en Gers

-31.168

-104.301

Overige uitgaven categorieën

-13.640

-12.561

Totaal uitgaven

-137.253

-212.000

Kosten AF
onkosten

-1.645

-1.980

-

-

-193

-

accountantskosten
transactiekosten
Totale Kosten

Saldo (Inkomsten - uitgaven)

-1.839

-1.980

-139.092

213.979

-17.007

20.038

Stichting Asian Foundation heeft geen personeel in dienst.
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Financiële baten

Rentebaten bank

2018

2017

€

€
20

20

-214

-167

Financiële lasten
Rentelasten en bankkosten

Rotterdam, 10 september 2019

Mevrouw N. van de Merwe
Voorzitter

Mevrouw L. van de Merwe
Secretaresse
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