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Doelstelling, missie en visie 

 

Stichting ASAP heeft als statutair doel ”het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren van 

kleine ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso”. We bieden mensen in Burkina Faso de middelen om zelf de 

armoedespiraal te doorbreken.  

Volgens onze visie kan dit alleen als in een gemeenschap gewerkt wordt aan een evenredige ontwikkeling op 

alle terreinen: Gezondheid en Milieu, Educatie en Emancipatie en aan de Economie. Voldoende capaciteit van 

dorpen om zichzelf te organiseren is daarbij onontbeerlijk. ASAP ondersteunt de dorpen daarom ook in het 

versterken van dit organisatievermogen. 

Een aanpak die louter is gericht op Gezondheid (bijvoorbeeld het verstrekken van klamboes) op Educatie (zoals 

het bouwen van een basisschool) of op Economie (zoals het helpen bij het starten van een bedrijfje) zal niet 

duurzaam zijn. Voor het goed draaiend houden van een bedrijf zijn bijvoorbeeld mensen nodig die geschoold 

zijn. Voor het behalen van goede resultaten op de basisschool is het van belang dat kinderen goed gezond zijn.  

ASAP maakt als het ware een “foto” van een dorp om te bepalen op welke punten de ontwikkeling vooral 

gericht moet zijn. 

Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso, de tweede stad 

in het noordwesten van Burkina Faso. ASAP zal nooit alle dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso kunnen 

bereiken, maar als we de dorpelingen kunnen leren zichzelf te ontwikkelen en als die kennis zich binnen de 

regio verspreidt, zal de invloed en het resultaat vele malen groter zijn dan de initiële inspanning. 
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ASAP in cijfers  

Algemene informatie ASAP  
ASAP Nederland 
Registratie 1997 

Rechtspersoon Stichting 

CBF ja 

ANBI ja 

Directeur 0,2 fte 

Bestuursleden 4 (vrijwillig) 

Betaalde medewerker 0,2 fte parttime medewerker voor communicatie & 
fondsenwerving 

Vrijwilligers 5 
 

ASAP Burkina Faso 
Registratie 1999 

Rechtspersoon NGO 

Betaalde medewerkers 0 

Betaalde adviseurs 0 

 

Resultaten sinds 1997 
Algemene informatie dorpen 

 
Aantal dorpen 12 

Totale bevolking dorpen 16.000 

 

Resultaten onderwijs 
Kleuterschool 310 leerlingen 

Basisschool 3.600 leerlingen 

Middelbare school 233 leerlingen met schoolbeurs 
Oprichting middelbare particuliere agrarische school 
(LAP) 

Beroepsopleiding 1 persoon opleiding tot gymleraar, 1 persoon 
opleiding tot verpleegkundige 

 

Resultaten gezondheid 
93% van alle families heeft toegang tot schoon water binnen een straal van 500 meter 

50% minder gevallen van acute malaria door het verstrekken van geïmpregneerde klamboes 
 
99 
950 klamboes gedistribueerd in 2019 

 

Capaciteitsopbouw 
De leiders van het dorp nemen meer verantwoordelijkheid 
Vrouwen zijn in staat om te praten voor een groep mannen 
Vrouwen hebben meer kennis over hun lichaam door seksuele voorlichting 

 

Economische ontwikkeling 
Microkredieten verstrekt aan meer dan 3.000 vrouwen 
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Algemeen 

 

In 2016 heeft stichting ASAP verschillende organisaties (APPA, ALAP en ABF) in Burkina Faso opgezet om de 

implementatie van de verschillende projecten over te nemen. Dit zijn nu zelfstandige entiteiten in Burkina 

Faso. Deze lokale entiteiten zijn verantwoordelijk voor hun eigen fondsenwerving (voor zover dat mogelijk is) 

en/of het genereren van inkomsten uit economische projecten.  

Entiteiten ASAP in Nederland  en Burkina Faso 

ASAP NL 
De rol van ASAP Nederland is het werven van fondsen voor projecten in Burkina Faso, de organisaties in 

Burkina adviseren en het controleren van de uitvoering van de projecten. 

ASAP BF  
ASAP BF is een entiteit in Burkina Faso (NGO) maar valt wel nog onder ASAP NL. ASAP BF staat geregistreerd bij 

het Ministerie van Algemene zaken.  Er is geen personeel in dienst bij ASAP BF.  

ASAP BF bezit alle gronden en gebouwen van de lokale verenigingen in Burkina Faso die door de jaren heen 

door ASAP zijn gefinancierd. Hier moet u denken aan het kantoor in Bobo Dioulasso, de boerderijen in 

Sokourani en Mogobasso en de gronden en gebouwen van de middelbare agrarische school. 

APPA (Association pour des Petits Projets Africains) 
APPA heeft 2 hoofdactiviteiten: 

• Projecten voor de ontwikkeling van de 12 dorpen waar APPA actief is 

• Transformatie en commercialisering van producten waarbij we gebruik maken van productie uit de 

dorpen van onder andere: honing, sint-jansbrood en sheaboter 

ALAP(Association pour le LAP) 
ALAP controleert de ontwikkeling van de middelbare agrarische school in Burkina Faso. 

ABF (Actions pour les Besoins des Femmes)  
ABF produceert en verkoopt wasbare en duurzame kits voor de menstruatie voor meisjes en vrouwen. 
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Organisatiemodel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdeling fondsenwerving per categorie 
De fondsenwerving voor de verschillende projecten is verdeeld in 4 categorieen: 

• Onderwijs in de dorpen 

• Onderwijs middelbare agrarische school (LAP) 

• Economische projecten 

• Gezondheid 

 

 

  

32%

38%

24%

6%

Fondsenwerving 2019 per categorie

Education villages

Education LAP

Economical projects

Health

ASAP NL 

ASAP BF 

ABF (Actions pour les Besoins des Femmes) 

ALAP (Association pour le Lycée Agricole Privé) 

APPA (Association pour des Petits Projets Africains) 



7 
 

Activiteiten APPA 

Doelstelling APPA 

Dorpelingen helpen uit de armoedespiraal te komen. 

Activiteiten 
Projecten implementeren voor de ontwikkeling van de 12 dorpen waar Stichting ASAP actief is.  

De projecten zijn te verdelen in 5 categorieën: 

• Onderwijs 

• Gezondheid 

• Capaciteitsopbouw 

• Milieu 

• Economie 

Transformatie en commercialisering van producten met behulp van productie uit de dorpen, onder andere van 

honing, sint-jansbrood en sheaboter. 

Bij APPA zijn 16 medewerkers in dienst. Het hoofdkantoor is in Bobo Dioulasso. APPA is actief in 12 dorpen van 

de regio "des Hauts Bassins" in Burkina Faso. 

Resultaten per categorie 

Onderwijs 
• Het bouwen van een kleuterschool in het dorp Sidi 2 

• Het financieren van structurele kosten voor 6 kleuterscholen (295 kinderen van vijf jaar oud) 

• Lunchprogramma voor 1.600 kinderen op ASAP-basisscholen 

• Verspreiding van leesboeken en leien voor basisscholen 

• Studiebeurs voor 13 studenten voor de Landbouwschool van Bingo (vervolopleiding na de middelbare 

agrarische school). Alle studenten hebben hun eindexamen gehaald (BAC Pro Agricole) 

• Studiebeurs voor:  

- 1 studiebeurs voor opleiding verpleegkundige 

- 1 studiebeurs voor opleiding gymleraar 

- 1 studiebeurs klasse assistent voor kleuters 
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Uitgelicht: kleuterscholen 
Er worden 6 kleuterscholen door APPA ondersteund. De opleiding duurt een jaar en is voor kinderen van 5 jaar. 

Na dit jaar stromen de kinderen door naar basisscholen. 

Doelstelling van deze scholen is om kinderen in aanraking te laten komen met het leren en hen een vriendelijke 

omgeving te bieden om hiermee te beginnen. 

Het is een van de beste projecten die we hebben gerealiseerd met grote veranderingen in de houding van 

ouders ten opzichte van jonge kinderen: "Ze kunnen leren!!". Dit verrast de dorpelingen. Mede dankzij de 

hygiënevoorlichting van de kinderen op school helpt het de hygiëne van het hele gezin te verbeteren. 

Enkele opmerkingen van ouders: 

- "Mijn dochter was erg verlegen, nu heeft ze geen problemen meer om met mensen om te gaan." 

- “Thuis zingen kinderen altijd de liedjes die ze op de kleuterschool hebben geleerd. Ze zien er echt blij uit.” 

- “Mijn zoon stelt me vragen!! Ik was verrast toen hij me vroeg wat ik de volgende dag ga doen.” 

Gezondheid 
• 70 wc’s gebouwd voor gezinnen 

• Bewustmakingsbijeenkomsten georganiseerd over menstruatie en distributie van uitwasbaar 

maandverband voor bescherming tijdens de menstruatie 

Uitgelicht: wc’s voor het gezin 
Voor vrouwen en meisjes is het erg belangrijk om toegang te 

hebben tot een schone en veilige plek om hun behoefte te doen. 

Dorpelingen zochten hiervoor vaak een afgelegen plek. Dit is niet 

hygiënisch en kan gevaarlijk zijn.  

Voor de bouw van de wc moeten de families een eigen bijdrage 

leveren door middel van het leveren van 250 stenen en het graven 

van een gat (80 cm breed en 3 meter diep).  Voor de gezinnen is het 

echt een opluchting om over een wc te kunnen beschikken. 
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Milieu 

APPA heeft in 2019 geen specifieke milieuprojecten afgerond. 

Capaciteitsopbouw 
In september 2019 hebben 6 vrouwenverenigingen die  voor het beheer van de  kleuterscholen 

verantwoordelijk zijn een managementtraining gehad . 

Economische projecten dorpen 
• Verstrekken van microkrediet aan meer dan 3.000 vrouwen: lening van een jaar tussen 30 en 50 euro met 

een rente van 7% 

• Distributie van bijenkorven aan dorpelingen 

• Ondersteuning van het moestuinproject voor 60 vrouwen in het dorp Nefrelaye 

Uitgelicht: het bijenteeltprogramma 
APPA heeft 950 moderne bijenkorven verdeeld onder 180 

dorpelingen (35% vrouwen). Ze zijn opgeleid tot imker en we 

helpen hen regelmatig om hun technische vaardigheden te 

verbeteren. 

Elke bijenkorf kan tussen de 7 en 10 kg honing per jaar 

produceren. Voor een imker met 5 korven levert dit een 

opbrengst op tussen de 50 en 70 euro.  

Dit project heeft meerdere positieve resultaten: 

• Het levert de dorpelingen extra inkomsten op 

• Het helpt het milieu omdat we moderne bijenkorven gebruiken en geen vuur dat bijen doodt tijdens het 

oogsten van de honing 

• Bij de traditionele bijenteelt wordt schors gebruikt, wat er ook voor zorgt dat de bijen worden gedood. Bij 

de moderne bijenteelt gebeurt dit niet meer 

• De bijen zijn goed voor bestuiving van fruitbomen 
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Economische projecten van de entiteit APPA 

 

We hebben gezien dat het voor de dorpelingen heel moeilijk is om een eigen economische activiteit te 

ontwikkelen. Dit komt onder andere door de sociale druk van de omgeving en de lokale tradities. 

We zijn begonnen met het opkopen van de productie van de dorpen tegen een goede prijs. Deze productie 

transformeren wij tot een eindproduct en vervolgens verkopen we dit. Op deze manier helpen we de 

dorpelingen met het genereren van inkomsten. Tevens wordt APPA door deze economische activiteit ook 

minder afhankelijk van donaties van sponsoren voor de verschillende projecten. 

Zeepfabriek 
Er zijn 4 soorten zeep: zeep voor het wassen van kleding en voor het doen van de afwas, zeep met “neem” om 

te douchen, zeep met “honing” om te douchen en zeep met “citroen” om te douchen. 

Het basisingrediënt van de zeep is ‘shea butter’ (afkomstig van de kariténoot). 

Honingproductie 
De door de dorpelingen geoogste honing wordt door APPA tegen een goede prijs ingekocht. APPA scheidt de 

was en de honing en bereidt de honing voor de verkoop in Burkina Faso.   

Van sint-jansbrood tot soumbala 
APPA koopt sint-jansbrood van de vrouwenverenigingen. Met behulp van verbeterde technieken die het 

gebruik van hout en water verminderen, wordt dit veranderd in soumbala (een soort maggi). Dit wordt lokaal 

verkocht in korrel- of poedervorm. 
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Middelbare agrarische school (het LAP) 

Dit is het meest complexe en grootste project van Stichting ASAP. Het doel is om kinderen van de ASAP-dorpen 

goed middelbaar onderwijs te kunnen bieden.  

De opleiding  
De opleiding is verdeeld in twee fases. De eerste fase is een 4-jarige opleiding. De jongens en de meisjes krijgen 

tijdens deze opleiding algemene vakken zoals Wiskunde en Frans. Daarnaast leren ze hoe ze een goede 

ondernemer in de agrarische sector kunnen worden en hoe de computer te gebruiken. Na 4 jaar hebben ze dan 

een diploma van lager middelbaar onderwijs (BEPC in Frankrijk).  

De tweede fase is ook een 4-jarige opleiding. Tijdens deze opleiding kunnen de leerlingen zich specialiseren in 

de agrarische sector. Na 2 jaar hebben ze dan een mbo-diploma niveau 2/3 (BEP-Agricole in Frankrijk). De 

laatste 2 jaar zijn gericht op het behalen van het mbo-diploma niveau 4 (BAC-Pro in Frankrijk). Tijdens de 

tweede fase volgen de leerlingen meer agrarische vakken en moeten ze stage lopen bij agrarische bedrijven. 

De kosten 
Kosten per leerling per jaar fase 1: € 360,- (sponsor) en € 90,- (ouders leerling). 

Kosten per leerling per jaar fase 2: € 480,- (sponsor) en € 140,- (ouders leerling). 

Het LAP bevindt zich op 55 km van Bobo Dioulasso op een terrein van 2 hectare dat geschonken is door het 

dorp Oualana. Er zijn 16 personeelsleden in dienst (docenten en ondersteunend personeel). 

De middelbare agrarische school beschikt over:  

• 4 moestuinen en een boomgaard met druppelirrigatiesysteem 

• 1 varkensstal 

• 3 kippenhokken voor het fokken van kippen 

• 1 groot kippenhok voor de productie van eieren 

Hier kunnen de studenten in de praktijk brengen wat ze geleerd hebben tijdens de lessen. 
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Communicatie 

Visie en aanpak 

Stichting ASAP hecht bijzonder veel waarde aan transparante berichtgeving over haar activiteiten aan 

belanghebbenden. We denken zelfs dat dit een van onze succesfactoren is. Daarom communiceren we 

regelmatig over ons werk. 

ASAP onderscheidt als externe belanghebbenden de volgende doelgroepen:  

• Bestaande en potentiële particuliere donateurs 

• Bedrijfssponsoren 

• Vrijwilligers 

• Subsidieverleners 

• Samenwerkende organisaties 

• Overheidsinstellingen in Burkina Faso 

 

Het communicatiebeleid van ASAP is enerzijds gericht op de gehele Nederlandse samenleving en anderzijds 

meer specifiek op de bovengenoemde doelgroepen. De tot nu toe toegepaste communicatiemiddelen van 

ASAP zijn:  

• Digitale nieuwsbrieven (talen Nederlands en Engels) gericht aan bestaande en potentiële donateurs 

• Website van ASAP (talen Nederlands, Frans, Engels en Duits) 

• Weblogs vanuit Burkina Faso 

• Facebook 

• Twitter 
 

In dit hoofdstuk zullen wij onze visie, aanpak en resultaten per communicatiemiddel nader toelichten.  
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Communicatiemiddelen 

 

Digitale nieuwsbrieven algemeen  
Gemiddeld wordt er één keer in de 6 weken een nieuwsbrief verstuurd. 

Websites 
Onze stichting communiceert via de volgende websites: 

www.asap-foundation.org: Deze website verstrekt algemene informatie over de doelstellingen, projecten en 

resultaten van de stichting. 

www.asaplap.org: Deze website verstrekt algemene informatie over de middelbare agrarische school (LAP). 

www.appa-fondation.org: Deze website verstrekt informatie over APPA in Burkina Faso. 

www.abf-burkina.org: Deze website verstrekt informatie over ABF in Burkina Faso. 

Brochure ASAP 
ASAP heeft verschillende brochures over de stichting en haar projecten.  

Weblog tijdens het verblijf van het bestuur in Burkina Faso  
Op het moment dat Hervé Millet of een lid van het Nederlandse bestuur in Burkina Faso is, wordt er wekelijks 

een blog op de website en op Facebook geplaatst.  

Contacten met het bedrijfsleven 
Er zijn contacten gelegd met twee nieuwe zakelijke contacten door kunst in opdracht & relatiegeschenken. 

Facebook/Twitter 
Sinds 2011 heeft ASAP een Facebookpagina en een Twitteraccount. Hierop plaatsen we nieuwsberichten en 

foto’s.  

  

http://www.asap-foundation.org/
http://www.asaplap.org/
http://www.appa-fondation.org/
http://www.abf-burkina.org/
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Fondsenwerving 

Visie en aanpak 

Fondsen worden altijd aangewend voor projecten. Wij kennen geen fondsenwerving voor de stichting, maar 

altijd voor een specifiek project. Een project wordt dus ook pas gestart als de fondsenwerving rond is.  

Verschillende manieren van fondsenwerving  
Onze doelstellingen voor de fondsenwerving voor 2019 zijn gebaseerd op de ervaringen en resultaten van 

voorgaande jaren. De fondsenwerving van ASAP kan worden verdeeld in zes categorieën: 

• Burkin’art: de verkoop van bronzen beelden 

• Fondsenwerving bij particuliere organisaties en stichtingen 

• Fondsenwerving bij gesubsidieerde organisaties 

• Fondsenwerving door scholen 

• Fondsenwerving bij bedrijven 

• Fondsenwerving in natura 

 
Onder “Eigen fondsenwerving” vallen: publieke fondsenwerving, fondsenwerving bij particuliere organisaties 

en stichtingen, fondsenwerving door scholen, fondsenwerving bij bedrijven en donaties in natura. 

Onder “Overige baten” vallen: Opbrengsten verhuur in Burkina Faso. 

Onder “Kunst” vallen: Opbrengsten verkoop beelden. 
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Burkin’art: verkoop van bronzen beelden  

Vanaf 1 oktober 2018 is de website van Burkin’art opgeheven. Een beperkt assortiment van de bronzen 

beelden wordt nu via de ASAP-website verkocht. Ook kunnen relatiegeschenken worden besteld. 

De bronzen beelden zijn nog wel te koop bij 3 externe verkooppunten, te weten: NH Sparrenhorst te Nunspeet, 

NH Naarden en Landgoed Zonheuvel te Doorn.  

Fondsenwerving bij particuliere organisaties en stichtingen 
We richten ons op continuïteit van de relatie met particuliere organisaties en stichtingen. We doen dit door 

tijdig en transparant te rapporteren over de projecten die zij steunen, met veel aandacht voor de wijze van 

uitvoering en de resultaten. Het bezoeken van projecten door leden van de stichting of andere organisaties 

wordt altijd aangemoedigd.  

Particuliere stichtingen vormen ook in 2019 een belangrijke bron van fondsen voor onze stichting. De meeste 

van deze stichtingen steunen ons al jarenlang voor speciale projecten en doelen.  

Fondsenwerving bij gesubsidieerde organisaties 
Het is van essentieel belang voor ASAP om steun te ontvangen van deze organisaties. Zij zijn verantwoordelijk 

voor bijna één derde van de ontvangen fondsen. Organisaties die onze activiteiten ondersteunen zijn onder 

andere Wilde Ganzen. 

Fondsenwerving door scholen 
De activiteiten die we met scholen uitvoeren zijn belangrijk vanuit een aantal gezichtspunten. Zo informeren 

we de kinderen over de situatie in Burkina Faso; verkrijgen we fondsen voor projecten en werken we aan onze 

naamsbekendheid. Ieder jaar organiseert middelbare school ’t Atrium in Amersfoort een actiedag en een 

sponsorloop voor ASAP.  

Fondsenwerving bij bedrijven 
ASAP heeft een contract met Netmatch Tilburg. Zij sponsoren LAP-leerlingen voor 4 jaar. 

Donatie in natura 
Van sommige leden en ook van andere stichtingen, ontvangen we gebruikte goederen die ingezet kunnen 

worden voor projecten in Burkina Faso. In 2019 is er één container naar Burkina Faso gestuurd. 
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Beleidsplan 
Missie en uitgangspunten: Stichting ASAP heeft als statutair doel ”het (doen) ontwikkelen, realiseren, 

ondersteunen en financieren van kleine ontwikkelingsprojecten in Afrika”. Een drietal uitgangspunten vormt 

het startpunt voor het realiseren van onze missie. 
 

Geïntegreerd: Armoede verlichten kan alleen door in samenhang te werken aan onderwijs, gezondheid, milieu 

en economie. Voldoende capaciteit van dorpen om zichzelf te organiseren is daarbij onontbeerlijk. Het 

beleidsmodel is weergegeven in figuur 2. 

Lokaal gedragen: De dorpelingen stellen zelf hun prioriteiten en kunnen voorstellen voor projecten doen. In 

alle gevallen wordt van de betrokkenen een eigen bijdrage verwacht, dat kan in de vorm van geld, arbeid, 

materiaal, of een combinatie zijn. Zonder die eigen bijdrage verleent ASAP geen steun. 

Duurzaam: Bij elk project wordt gezorgd dat de resultaten op lange termijn duurzaam zijn. De 

verantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld onderhoud worden vastgelegd. De betrokkenen zijn daar primair zelf 

voor verantwoordelijk, Er wordt een plan gemaakt om op lange termijn de projecten zonder inbreng van ASAP 

te kunnen financieren, bijvoorbeeld met hulp van de lokale overheid, of uit bijdragen van de betrokkenen. 

Locatie 

 

Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso, de tweede stad 

van Burkina Faso. ASAP zal gelet op haar omvang nooit alle dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso kunnen 

bereiken. Het streven is erop gericht om de dorpelingen te leren zichzelf te ontwikkelen. Als die kennis zich 

binnen de regio verspreidt, zal de invloed en het resultaat vele malen groter zijn dan de initiële inspanning. 

De rol van ASAP 

De aanpak die ASAP volgt is het ontwikkelen van mensen, hun vaardigheden, kennis en netwerken. We doen 

dit door het helpen uitvoeren van concrete projecten in de dorpen. Als de dorpelingen beter georganiseerd 

worden, beter opgeleid zijn en vooruitgang zien, zal ASAP zich geleidelijk terugtrekken. 

Strategie en management 

Fondsenwerving 

Communicatie & jaarverslag 

Gezondheid 
- Drinkwater 
- Medische zorg 
- Hygiëne 
- Malaria 

preventie 
- Gezinsplanning 

Onderwijs 
- Kleuterschool 
- Basisschool 
- Voortgezet 
- Beroeps 

onderwijs 
- Alfabetisering 

Milieu 
- Herbebossing 
- Terugbrengen 

houtgebruik 
- Landbeheer 

Economie 
- Micro 

financiering 
- Infrastructuur 
- Sociaal 

ondernemer-
schap  

Financiën 

Dorpsorganisatie 
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ASAP ondersteunt het ontwikkelen van nieuwe initiatieven: Eén van de uitgangspunten van ASAP is dat wij 

dorpelingen helpen zelf te ontdekken hoe ze initiatieven kunnen ontplooien en hoe ze prioriteiten kunnen 

stellen. De Appreciative Inquiry methode is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Dorpelingen kunnen te allen tijde 

met nieuwe initiatieven komen. Daarbij gaan zij uit van het “Positief waarderend onderzoeken” De ASAP-

medewerkers in Burkina Faso helpen hen met het verder uitwerken van het voorstel. Doordat ASAP al jaren 

met dezelfde dorpen werkt, hebben we een hechte band opgebouwd met de dorpelingen en kunnen we de 

behoeften van dorpen goed begrijpen. Verzoeken van dorpelingen voor nieuwe projecten kunnen we in de 

regel daarom goed op hun effectiviteit beoordelen.  

ASAP verschaft toegang tot financiële middelen: Eerst wordt er een voorstel opgesteld door de dorpelingen en 

het team van ASAP in Burkina Faso. Vervolgens wordt een plan gemaakt voor het verkrijgen van de financiële 

middelen. Waar mogelijk wordt gewerkt met leningen (microkredieten). Bij projecten die gericht zijn op 

onderwijs of infrastructuur wordt gewerkt met giften, altijd met een eigen bijdrage van de betrokkenen. Een 

project wordt pas opgestart als de middelen daarvoor zijn toegezegd en ontvangen 

ASAP biedt ondersteuning bij de organisatie en realisatie van projecten: De rol van de ASAP-medewerkers is 

afhankelijk van de complexiteit van het project en/of van de ervaring van de initiatiefnemers. Indien nodig schakelt 

ASAP lokale professionals in, zoals leraren, aannemers, bodem- en zadendeskundigen en voorlichters. 

ASAP biedt training en helpt met het opbouwen van kennis en relaties: ASAP biedt vele soorten training aan. De 

ene training is meer technisch van aard (hoe verbouw ik het beste maïs), de andere heeft een meer 

emanciperend karakter (hoe laat ik mijn stem horen als vrouw). ASAP helpt de dorpen ook relaties te leggen 

met overheidsinstellingen en bedrijven en het zelf opbouwen van netwerken. 

ASAP als monitor van voortgang en resultaat: ASAP vindt het belangrijk om voortgang en resultaat inzichtelijk te 

maken. Hierbij zoeken we continu de balans tussen de kosten om informatie te verzamelen, en de waarde die 

deze informatie heeft voor de programma’s. Op jaarlijkse basis meten en rapporteren we over de realisatie van 

projecten in het jaarverslag. Elke drie tot vijf jaar wordt de gerealiseerde impact gemeten tegen vooraf 

vastgestelde targets, op basis waarvan het beleid indien nodig wordt bijgestuurd. De realisatie van projecten is 

beschreven in dit jaarverslag.  

Toelichting, communicatie en verantwoording: Op de website wordt regelmatig informatie verstrekt over de 

projecten en de economische activiteiten. Uiteindelijk doel is om via die activiteiten lokaal de middelen te 

genereren om de projecten uit te kunnen voeren. In het Jaarverslag wordt gerapporteerd over de bereikte 

resultaten.  
 

Financiën: In het jaarverslag wordt de financiële verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid. (In 

principe zal ook bij een afname van de donaties) ASAP financieel in balans zijn. De projecten worden pas 

gestart als de middelen er zijn. Toch is het van belang dat de middelen blijven komen. De organisatie in Burkina 

Faso is voor aansturing en fondsenwerving nog grotendeels afhankelijk van ASAP in Nederland. 
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Verantwoordingsverklaring 
Het CBF heeft de eisen voor de houders van zijn keurmerk uitgebreid en aangepast.  

Het jaarverslag van Stichting ASAP is overeenkomstig de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen’ 

opgesteld. We hebben hierbij speciaal aandacht besteed aan de elementen beleid, communicatie, waarborgen 

van kwaliteit van de organisatie en besteding van middelen in relatie tot de doelstellingen.  

Het toezichthoudend orgaan is het bestuur. De algemeen directeur bestuurt de stichting en heeft de 

eindverantwoordelijkheid voor leiding en de uitvoering van haar programma’s en activiteiten. Tussen de 

algemeen directeur en het bestuur bestaat een verdeling van bevoegdheden betreffende de vaststelling van 

het algemene beleid en de financiële richtlijnen.  

In deze Verantwoordingsverklaring legt het Bestuur verantwoording af over drie principes:  

• Onderscheid de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren 

• Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van bestedingen 

• Optimaliseer de omgang met belanghebbenden 

Besturen, toezicht houden en uitvoeren  

Zie hoofdstuk “Hoe zijn we georganiseerd” voor een uitgebreide beschrijving van de organisatie van de 

stichting. Het bestuur en de algemeen directeur zijn onafhankelijk en onbezoldigd. Het bestuur bestond eind 

2019 uit 4 natuurlijke personen, die voor maximaal 5 jaar benoemd zijn. Alle leden zijn zeer betrokken bij de 

organisatie en zetten hun ervaring en kennis belangeloos in. Daarnaast zijn zij actief bij evenementen en het 

uitvoeren van bepaalde taken, zoals het extern vertegenwoordigen van de organisatie, het opstellen van het 

jaarverslag, helpen met verhuizen en dergelijke.  

De algemeen directeur maakt een meerjarig beleidsplan waaraan financiële meerjarenramingen zijn 

gekoppeld. Een analyse van de kansen en bedreigingen en de evaluatie van de uitvoering zijn hierbij belangrijke 

input. Het beleidsplan wordt goedgekeurd door het bestuur.  

Besteding van de middelen  

Voor inzicht in het toezicht op de bestedingen wordt verwezen naar de jaarrekening. De besteding van de 

middelen vindt plaats volgens het jaarplan, dat gebaseerd is op het meerjarenplan. Eventuele afwijkingen van 

het jaarplan en dus van de begroting, worden door een bestuursbesluit gedekt. Het bestuur en het 

management zijn erg kostenbewust. Onze lage kosten van fondsenwerving in relatie tot de baten illustreren 

deze houding. Grote uitgaven worden altijd - na een zorgvuldig selectieproces - aan minimaal 2 partijen 

aanbesteed om tot een beste prijs/kwaliteitverhouding te komen. Om de stabiliteit van de beschikbare 

middelen te verhogen zal gewerkt worden aan het opbouwen van een bescheiden reserve.  

Omgang met belanghebbenden  

Zie het hoofdstuk Communicatie voor een uitgebreid overzicht van onze communicatie met belanghebbenden. 

Door regelmatig te communiceren proberen we bewustwording en draagvlak te creëren voor onze 

doelstellingen en activiteiten. Zoals blijkt uit het genoemde hoofdstuk, richten wij ons niet alleen op het 

uitdragen van onze eigen boodschap, maar staan wij open voor ideeën, wensen, vragen en klachten. Wij zijn 

voortdurend in overleg met collega-instellingen en donateurs om, gebruikmakend van hun inzichten en 

ervaringen, het functioneren van onze organisatie op een hoger plan te krijgen. 
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Bijlage 1: Accountantsrapport, bestuursverslag en jaarrekening 2019 


