
 

1/16 

   

 

 

 

 

 

Stichting The Three Aid Foundation 
 

Barneveld 

 

Jaarverslag 2019 
  



 

2/16 

Inhoudsopgave 

 

Algemene gegevens 3 

Jaarverslag van het bestuur 4 

Jaarrekening 2019 7 

Balans per 31 december 2019 8 

Staat van baten en lasten over 2019 9 

Algemene grondslagen voor de financiële verslaggeving 10 

Toelichting op de balans per 31 december 2019 12 

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 14 

Samenstellingsverklaring van de accountant 16 

 

  



 

3/16 

Algemene gegevens  

 

Algemeen 

De stichting is opgericht d.d. 17 oktober 2003 en statutair gevestigd te Barneveld. In 2017 zijn de 

statuten geactualiseerd. 

 

 

Doelstelling 

De doelstelling en grondslag van de stichting is als volgt beschreven in de statuten: 

 

“De stichting heeft ten doel het verstrekken van materiële en/of immateriële hulp – zo mogelijk in 

samenwerking met een plaatselijke christelijke kerk – aan inwoners van tweede en 

derdewereldlanden. De stichting verstaat haar doel in het licht van het Woord van God, de Bijbel. 

De stichting verricht haar activiteiten vanuit de christelijke visie op en betrokken bij het welzijn en 

de welvaart van de inwoners van die landen.” 

 

 

Samenstelling bestuur  

De stichting heeft in 2019 de volgende bestuurssamenstelling: 

- Kees Vlot       : voorzitter (afgetreden in augustus 2019) 

- Jan van het Veld      : secretaris (overleden op 1 januari 2020) 

- Albert Fieret          : penningmeester (tot 31 augustus 2019), voorzitter vanaf 1 september 2019 

- Cathrien de Brauw : bestuurslid 

- Henk Vergunst : bestuurslid 

- Herman Koudijs:  : penningmeester vanaf 1 november 2019 

 

Contactgegevens van de stichting 

Stichting The Three Aid Foundation 

De Watermolen 11 

3772 MK  BARNEVELD 

website     : www.TTAF.org 

e-mail       : info@TTAF.org 

 

 

Kamer van Koophandel 

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland 

onder nummer 08119366. 

 

Belastingen 

TTAF is in het bezit van een ANBI-beschikking.  

TTAF betaalt geen successierecht en schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen. 

Giften aan TTAF zijn aftrekbaar voor de belastingen. 
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Jaarverslag van het bestuur 

Algemeen 

‘TTAF makes self supporting’ is meer dan een slogan.   

De aandacht van TTAF ging ook in 2019 uit naar de allerzwaksten in de samenlevingen van 

Ethiopië en Zambia.  

En dan vooral naar blinden, doven, verlamden, verlaten moeders met kleine kinderen en 

weeskinderen.  

Voor velen is er een wereld van mogelijkheden opengegaan. Kinderen met verlamde benen kregen 

beenbeugels en konden daardoor naar school, honderden mensen werden aan hun ogen 

geopereerd en zagen voor het eerst of opnieuw.  

 

Waar we minstens zo blij om zijn, is dat de sponsors, groot en klein, TTAF trouw zijn gebleven.    

TTAF zet jaarlijks in op werken aan goede projecten, tegen redelijke kosten met een goede output.  

 

In juli heeft Stichting TTAF het CBF Keurmerk ontvangen. 

 

Bestuur 

Het bestuur is in 2019 uitgebreid met een nieuw bestuurslid, Herman Koudijs, die de functie van 

penningmeester heeft. Kees Vlot heeft afscheid genomen van het bestuur. Het bestuur is 9 keer 

bijeengekomen.  

Op 1 januari 2020 is Jan van het Veld onverwacht overleden. Hij was sinds 2015 actief voor 

Stichting TTAF. 

 

Werkgebied 

Ook in 2019 was het werk gericht op de zwaksten in de werkgebieden van TTAF.  

Het werkgebied in Ethiopië is het roodomrande gebied op de kaart. 
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Projecten in Ethiopië 

1. Medische hulp aan blinden in Dilla en Kofele  

Dit project is het langstlopende project van Stichting TTAF. Al vele jaren lang verzorgen we 

deze eye medications, eerst in Dilla, later ook in Kofele. De organisatie ligt in handen van 

Ayano Burka en Ayele Sime.  

 

Het is altijd verrassend om te zien hoeveel mensen op de Eye Medications afkomen. Door al 

die jaren hebben de Eye Medications een goede naam gekregen: je wordt vriendelijk en 

bekwaam geholpen. Daarnaast voorzien de Eye Medications in een bijzondere behoefte: een 

bezoek geeft hoop en vaak ook uitkomst. En we weten het: hoop doet leven! 

 

In 2019 hebben verschillende staaroperaties plaatsgevonden van mensen die naar de 

oogscreeningsdagen in Dilla en Kofele waren gekomen. De resultaten in hoofdlijnen waren 

als volgt:  

• Kofele: 646 gescreend, 38 naar het ziekenhuis,  waarvan 30 geopereerd 

• Dilla: 1.103 gescreend, 142 naar het ziekenhuis, waarvan 113 geopereerd 

 

Voor 2020 zijn er plannen om het aantal eye medications uit te breiden en meer aandacht te 

geven aan preventie. Wij zullen ons daarbij vooral richten op scholen. 

 

 

2. Onderwijs voor blinde kinderen in Debre Zeyt    

In september 2013 is een school gestart voor blinde kinderen. Er zijn nu twee groepen van 

tien kinderen. Een eerste jaar en een tweede jaar groep. In twee jaar tijd leren zij tweetalig 

braille. Na die twee jaar gaan zij naar een school in hun woonplaats. Een supervisor teacher 

begeleidt de kinderen en hun leerkrachten op de school in hun woonplaats.  

Op deze school wordt ook braille lesgegeven aan een groep van 10 oudere kinderen. Deze 

kinderen zijn slechtziend en zullen op termijn volledig blind worden. Door hun nu braille te 

leren geeft dat een toekomst met perspectief.  

 

De blindenschool heeft in de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Een 

aantal jaar geleden werd iedere leerling aangenomen, waardoor er grote niveauverschillen 

in de groepen bestonden. Uit de verschillende gesprekken met directeur Wondimu (hij is 

zelf ook blind) bleek dat hij het moeilijk vindt om kinderen ‘af te wijzen’. Daarom worden 

twee Nederlandse vrouwen, Marleen Wassink en Belinda Hendriksen, ingezet om de 

objectiviteit te waarborgen.  

 

Stichting TTAF heeft een open relatie met de school. Dit betekent dat wij te allen tijde 

toegang hebben tot de school en tot de administratie. Regelmatig bezoeken Zenebe Ayele 

en/of Ayano Burka de school. Ieder kwartaal zorgt directeur Wondimu voor een 

rapportage.  
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3. Microfinanciering 

De microfinancieringsactiviteiten zijn in 2019 afgebouwd. Voor één van de Ethiopische 

contactpersonen, Meseret Baye, was het niet meer mogelijk om de werkzaamheden uit te 

voeren. Deze werkzaamheden, bestaande uit het verzamelen van het geld en het monitoren 

van de vrouwen, bleek te arbeidsintensief voor haar, vooral omdat het moeilijk was om 

goede afspraken te maken met een aantal ondersteunde vrouwen over de terugbetalingen. 

Dit heeft vooral te maken met het feit dat het veelal arme vrouwen betreft die eerst in hun 

primaire levensbehoeften voorzien en minder gefocust zijn op de ontwikkeling van een 

onderneming. Daarbij maakt de stijgende inflatie (nu ca. 15%) het heel lastig om voorraden 

aan te houden. De resterende vorderingen zijn kwijtgescholden. 

 

4. Better Braces 
Kinderen die polio hebben gehad kregen beenbeugels. Zij die al beenbeugels droegen, 

ontvingen blijvende zorg, controle of de beenbeugel nog wel past. Als het nodig is worden 

de beenbeugels vervangen. Met beenbeugels en loopkrukken lopen kinderen naar school en 

ouderen naar hun werk. De werkzaamheden werden uitgevoerd door Grarbet Hospital. 

 

5. Health Center ‘Burka Faya’ 

Vanaf 2017 zijn we bezig met de het realiseren van structurele medische zorg in Ethiopië. In 

2018 is de keuze gemaakt om een Health Center te realiseren in Sashamene. In 2019 zijn de 

tekeningen definitief gemaakt en zijn de benodigde vergunningen aangevraagd en 

verkregen. Dit traject heeft Ayano Burka en Zenebe Ayele maanden gekost, omdat 

tenminste vier ambtenarenniveas (kebele, woreda, zone, district en staat) hun akkoord 

moesten geven.  

 

In september 2019 is opdracht verleend voor de realisatie van een waterput met een diepte 

van 250 meter. Helaas heeft het boorbedrijf de opdracht moeten teruggeven. Het bestede 

geld is volledig terugontvangen. In januari 2020 is een ander boorbedrijf alsnog gestart. 

Deze werkzaamheden vinden in nauwe samenwerking met de overheid plaats.  

 

6. Waterputten en ondersteuning van scholen 

In de omgeving van Kofele hebben we verschillende scholen ondersteund met nieuw 

meubilair en nieuwe schoolboeken. Tevens hebben we een aantal waterputten gerealiseerd 

bij deze scholen. Voorwaarde voor deze activiteiten is dat de ouders ter plekke ook een 

bijdrage leveren aan de verbetering van de scholen, zoals het leggen van betonvloeren of 

het opknappen van de gebouwen. 
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Balans per 31 december 2019 

 

  31-12-2019  31-12-2018 

  € € € € 

 

ACTIVA 

 

Vaste activa 

 

 

Vlottende activa 

Overige vorderingen  10  1.170 

 

 

Liquide middelen  566.456  227.362 

                                                     

 

  566.466  228.532 

                                                     

 

PASSIVA 

 

Eigen vermogen 

Stichtingsvermogen 722  8.164 

Bestemmingsfondsen 486.538  142.256 

                                              

  487.260  150.420 

 

 

Kortlopende schulden 

Projectgerelateerde verplichtingen 38.298  75.429 

Crediteuren -  867 

Overige schulden en overlopende passiva 40.908  1.816 

                                              

   

  79.206  78.112 

                                                     

 

  566.466  228.532 

                                                     

  



 

9/16 

 

Staat van baten en lasten over 2019 

 Werkelijk Begroot Werkelijk 

          2019        2019        2018 

 € € € 

Baten 

Baten van particulieren 464.829 240.000 6.708 

Baten van subsidies en overheden   

Baten van andere organisaties zonder winststreven 20.570 60.000 58.090

                                                               

Som der baten 485.399 300.000 64.798 

 

 

Lasten 

Besteed aan doelstellingen 140.933 285.000 252.958 

Wervingskosten 8.199 5.000 1.254 

Kosten van beheer en administratie 3.120 6.000 7.048 

                                                               

Som der lasten 152.252 296.000 261.260 

                                                               

Saldo voor financiële baten en lasten  333.147 4.000 -196.462 

 

Saldo financiële baten en lasten 3.693 - 11.854 

                                                               

Saldo van baten en lasten 336.840 4.000 -184.608 

                                                               

 

Resultaatbestemming 

Overige reserve -7.442 - 7.650 

Dotatie resp. onttrekking aan bestemmingsfonds 344.282 - -192.258 

                                                             

Bestemd resultaat 336.840 - -184.608 
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Algemene grondslagen voor de financiële verslaggeving  

 

Algemene grondslagen 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn 650 inzake fondsenwervende 
instellingen zoals opgenomen in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving. 
 
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva  
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 
 
Algemene grondslagen voor resultaatbepaling 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden 
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 
van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Buitenlandse valuta worden 
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Koersresultaten worden verantwoord onder het 
Saldo financiële baten en lasten.  
 
Eigen vermogen 
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen 
doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.  
 
Bestemmingsfondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader van de doelstelling 
waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet-bestede deel van toegekende 
donaties en andere fondsen. 
 
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves en fondsen geschieden uit de bestemming van het 
saldo van baten en lasten. Bestedingen waarvoor een bestemmingsreserve of een 
bestemmingsfonds is gevormd worden verantwoord als last in de staat van baten en lasten 
(RJ650.314). 
 
Projectverplichtingen  
Projectverplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin de contractueel 
afgesproken projectperiode valt. De projectbestedingen worden derhalve toegerekend aan de 
periode waarop ze betrekking hebben. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  
 
Baten 
Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en contributies 
opgenomen onder aftrek van schenkingsrechten (bij onbestemde baten).  
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld.  
 
Baten van particulieren 
Baten van particulieren zijn ontvangen gelden van particuliere personen en bedrijven. 
 
Baten van andere organisaties zonder winststreven 
Baten van andere organisaties zonder winststreven zijn ontvangen gelden van steunstichtingen en 

vermogensfondsen. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2019 

 
Overige vorderingen        31-12-2019     31-12-2018 

   € € 

 

Nog te ontvangen reiskostenvergoeding   - 560 

Lening aan dove timmerlieden   - 600 

Depot PostNL   10 10 

                                                 

 

   10 1.170 

                                                

 
 
Liquide middelen        31-12-2019     31-12-2018 

   € € 

 

Rekening-courant Rabobank (eurorekening)   481.693 22.432 

Rekening-courant Rabobank (dollarrekening)   84.763 204.932 

                                                 

   566.456 421.469 

                                                

Eigen vermogen 
 

Stichtingsvermogen  

 

Het verloop van het stichtingsvermogen in het verslagjaar was als volgt:  

                2019              2018 

   € € 

 

Saldo per 1 januari   8.164 514 

Bij/Af: resultaat boekjaar   -7.442 7.650 

                                                 

 

Saldo per 31 december   722 8.164 

                                                

 

 

Bestemmingsfondsen       31-12-2019     31-12-2018 

 

Realisatie Burka Faya Health Center   486.538 142.256 

                                                 

 

   486.538 142.256 
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Ultimo 2019 is het saldo van het bestemmingsfonds bestemd voor de realisatie van één of 

meerdere Health Centers in Ethiopië.  

 

Het verloop van de bestemmingsfondsen in het verslagjaar was als volgt:  

 

Bestemmingsfonds Burka Faya Health Center                2019              2018 

   € € 

 

Saldo per 1 januari   142.256 334.514 

Bij: Ontvangen gelden t.b.v. projecten   443.000 - 

Af: Onttrekkingen t.b.v. projecten   -98.718 -192.258 

                                                 

 

Saldo per 31 december   486.538 142.256  

                                                

 

 

 

Projectgerelateerde verplichtingen       31-12-2019     31-12-2018 

 

Projectverplichtingen   38.298 75.429 

                                                

 

 

Overige schulden en overlopende passiva       31-12-2019     31-12-2018 

 

Accountantskosten   908 1.816 

Vooruitontvangen donaties   40.000 - 

                                                 

   40.908 1.816 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 

 Werkelijk Begroot Werkelijk 

           2019           2019           2018 

 € € € 

Baten 

Baten van particulieren 464.829 240.000 6.708 

Baten van subsidies en overheden   

Baten van andere organisaties zonder winststreven 20.570 60.000 58.090

                                                               

Som der baten 485.399 300.000 64.798 

 

Lasten 

Besteed aan doelstellingen 

- Projectgeorganiseerde hulp 42.215  60.700 

- Realisatie Burka Faya Health Center  98.718  192.258 

                                                             

 140.933 285.000 252.958 

                                                          

Wervingskosten 

Kosten eigen fondsenwerving -  - 

Publiciteit en communicatie 2.094  1.254 

Overige kosten fondsenwerving 6.105  - 

                                                             

 8.199 5.000 1.254 

                                                          

 

Kosten van beheer en administratie 

Bestuurskosten  -  - 

Reis- en verblijfkosten  -  2.599 

Kantoorkosten en algemene kosten 1.683  2.215 

Bankkosten 529  620 

Afschrijvingen   887 

Accountantskosten 908  727 

Advieskosten -  - 

                                                             

 3.120 6.000 7.048 

                                                          

   

Financiële baten en lasten  

Koersresultaten dollarrekening   3.693  11.837 

Rentebaten -  17 

                                                             

 3.693 - 11.854 
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Kengetallen 

 Werkelijk Begroot Werkelijk 

          2019           2019           2018 

 

Doelbestedingspercentage van de baten:     

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten  29,0% 95,0% 390,4% 

 

Doelbestedingspercentage van de lasten:  

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten  92,6% 96,3% 96,8% 

 

Beheer‐ en administratiekostenpercentage:  

Kosten beheer en administratie/totale lasten  2,0% 2,0% 2,7%

  

De besteding aan de doelstellingen ten opzicht van de totale baten is laag, omdat een groot deel van 
de ontvangen baten opgenomen is in bestemmingsreserve. 
 
 
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
 
De stichting heeft in 2020 te maken met de effecten van het coronavirus. De gevolgen voor de 
stichtingswerkzaamheden zijn:  

- De eye medications worden uitgesteld tot in ieder geval september 2020 
- Er worden nieuwe projecten opgestart als noodhulp 

Een duurzame voortzetting van de stichting en haar activiteiten staat niet ter discussie. 
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Samenstellingsverklaring van de accountant 

Vanaf 2018 is de accountant van de stichting Van Lienden & Kooistra Accountants & Adviseurs te 

Barneveld.  

 

De accountant heeft een doorlopende opdracht tot het afgeven van een samenstellingsverklaring bij 

de jaarrekening. 

 

Op de volgende pagina is de samenstellingsverklaring opgenomen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting The Three Aid Foundation 

T.a.v. het bestuur 

De Watermolen 11 

3772 MK  BARNEVELD 

 

 

 

 

 

 

Barneveld, 13 juli 2020 

 

 

Betreft: samenstellingsverklaring 

 

 

Geacht bestuur, 

 

Hierbij ontvangt u de jaarrekening over 2019 van Stichting The Three Aid Foundation te Barneveld. Bij 

deze jaarrekening is door ons onderstaande samenstellingsverklaring afgegeven. 

 

Opdracht 

 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting The Three Aid Foundation, 

waarin begrepen de balans met tellingen van € 566.466 en de staat van baten en lasten sluitende met 

een bestemd resultaat van € 336.840 positief samengesteld. 

 

Samenstellingsverklaring 

 

De jaarrekening van Stichting The Three Aid Foundation te Barneveld is door ons samengesteld 

op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 

31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In 

deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard 

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Wij hebben daarbij 

onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 

toegepast. 

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 

alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 

daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 

verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van 

de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis 

van Stichting The Three Aid Foundation. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden 

uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met 

betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 

gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, 

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan 

met de door u verstrekte gegevens. 

 

Wij vestigen de aandacht op het punt gebeurtenissen na balansdatum in de toelichting van de 

jaarrekening, waarin uiteengezet is welke impact de coronacrisis op de financiële positie van de 

entiteit heeft. 

Deze conditie heeft geen impact op een duurzame voortzetting van de stichting en haar activiteiten. 

Derhalve is de jaarrekening opgemaakt op grond van de continuïteitsveronderstelling. 

 

 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Van Lienden & Kooistra 

 

 

 

 

w.g. D.A.V. Braber AA 

 

 


