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H1 Bestuursverslag 

1.1  Verslagjaar 2018 

Het bestuur van Stichting Anne Fransen Fonds biedt hierbij zijn bestuursverslag 

en jaarrekening aan over het boekjaar dat is gestart per 1 januari 2018 en is 

geëindigd op 31 december 2018. 

 

1.2  Missie Anne Fransen Fonds 

Het Anne Fransen Fonds is een organisatie die zich richt op het versterken van 

consumentenrechten door steun te geven aan startende consumenten-

organisaties in ontwikkelingslanden. Dit gebeurt door financiële ondersteuning 

aan projecten en programma’s die zijn geselecteerd en aanbevolen door de 

overkoepelende internationale organisatie Consumers International (CI), 

24 Highbury Crescent, London. 

 

Aanvragen dienen aan de volgende zeven door het bestuur vastgelegde criteria 

te voldoen: 

1. De aanvrager dient lid te zijn van Consumers International. 

2. Het project moet gericht zijn op een van de door het Anne Fransen Fonds of 

Consumers International vastgestelde prioriteiten (financiële 

dienstverlening, consumentenrecht en –bescherming, voeding, digitaal, 

medicijnen en gezondheid). 

3. Het project moet binnen een jaar worden uitgevoerd. 

4. Het budget mag niet hoger zijn dan € 10.000. 

5. Het project moet duidelijk gelinkt zijn aan een van de acht 

consumentenrechten. 

6. Aanvragers moeten vrij zijn van onethische praktijken, waaronder financiële 

en juridische kwesties, die van invloed kunnen zijn op de juridische status 

van de organisatie of de voortzetting van het lidmaatschap van CI. 

7. Overhead- en indirecte kosten (locatie, eten, reizen, personeel en 

vrijwilligers) mogen niet meer dan 40% van het budget bedragen. 

 

1.3  Bestuur Stichting Anne Fransen Fonds 

De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

De heer Marcel Warmerdam, voorzitter 

De heer Bart Combée, secretaris 

Mevrouw Ellen Wesselingh, penningmeester 

Mevrouw Maria Huibers, lid 

Mevrouw Jet Breukelman, uitvoerend secretaris 

 

1.4  Personeel en Stichting 

Er is geen personeel in dienst van de Stichting.  

Onze contactpersoon bij Consumers International in Londen, de heer Adam 

Koper, is verantwoordelijk voor het coördineren en toezenden van de 

aanvragen. 
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1.5  Activiteitenverslag 

Het bestuur kwam in Den Haag bijeen op 6 maart 2018. 

Tijdens deze vergadering werden zes projecten voor dit boekjaar geselecteerd, 

waarvan in paragraaf 1.6 verslag wordt gedaan. 

Voorts werden het financieel overzicht en het jaarverslag 2017 vastgesteld. 

1.6  Projecten 

Het Anne Fransen Fonds heeft in 2018 zes projecten uitgekozen voor financiële 

ondersteuning. Consumers International meldde in december 2017 dat er 44 

aanvragen waren ontvangen. Uit deze projectvoorstellen selecteerde Consumers 

International 21 projecten. Tijdens de vergadering werden deze projecten door 

het bestuur besproken. Na overleg zijn zes projecten gekozen. Het bestuur 

hanteerde bij de discussie de eerder vastgestelde criteria, te weten: 

• Project heeft betrekking op een of meer van de acht consumentenrechten. 

• Project is kleinschalig, afgebakend, of onderdeel van groter geheel. 

• Overhead- en indirecte kosten bedragen maximaal 40% van het budget. 

• (Deel)project heeft een tijdsspanne van maximaal een jaar. 

• Doelstellingen zijn helder, gestructureerd, efficiënt en concreet geformuleerd. 

 

Het bestuur heeft unaniem besloten tot de volgende projectsubsidies: 

 

I Voluntary Consumers Training and Awareness Society 

(VOCTA), Bangladesh 

Voeding en gezondheid. Consumenten bewust maken van de 

voedselveiligheid in restaurants. Dit project beoordeelt de voedselkwaliteit, 

hygiëne, locatie en infrastructuur van kleinere restaurants in Dakha. Het 

resultaat wordt gedeeld met het publiek. Het is de bedoeling dat de 

voedselkwaliteit en veiligheid op termijn voldoen aan de HACCP-standaarden 

(Hazard Analysis and Critical Point). 

€ 9.680 is toegekend. 

 

II Association des Consommateurs du Mali (ASCOMA), Mali 

Gezondheid. Een campagne tegen nep-medicijnen en zelfmedicatie. De actie 

wijst Malinese consumenten op de potentiële nadelen van zelfmedicatie en de 

risico’s van nep-medicijnen. Zelfmedicatie is een wijdverspreide gewoonte. 

€ 9.857 is toegekend. 

 

III Consumer Protection Association of the Gambia (CPAG), 

Gambia 

Voeding en gezondheid. Consumenten bewustmaken van de gevaren van 

aflatoxine in voedselgewassen. Door het verspreiden van op feiten gebaseerde 

informatie leren ze over de risico’s. Ze kunnen aflatoxine straks in de praktijk 

herkennen en hun eigen voedselveiligheid en gezondheid bewaken. 

€ 9.960 is toegekend. 

 

IV Consumer Awareness Organization (COA), Nigeria 

Consumentenrecht. Bestaande rechten van consumenten op een effectieve 

manier afdwingen. Enerzijds door mensen bewust te maken van deze rechten en 

anderzijds door ze te wijzen op de meest efficiënte weg om een klacht in te 

dienen en verhaal te halen. Op de langere termijn moet dit leiden tot actieve 

zelfbewuste consumenten. 

€ 9.960 is toegekend.  
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V Consomidores Argentinos (CA), Argentinië 
Consumentenbescherming. Een digitaal platform creëren waarin 

consumenten en leveranciers in conflictsituaties tot een oplossing proberen te 

komen. Het digitale proces van klachten indienen en verhaal halen gebeurt op 

vrijwillige basis. Hierin staan de rechten van consumenten centraal en het vindt 

plaat s onder toezicht van een lokale consumentenorganisatie. 

€ 10.000 is toegekend. 

 

VI SEWA, Nepal 

Consumentenbescherming. Consumenten in Nepal bewust maken van hun 

algemene rechten en hun rechten als digitale consument in het bijzonder. 

Enerzijds door ze via mediacampagnes op hun rechten te wijzen en anderzijds 

door een mechanisme op te zetten om klachten in te dienen en verhaal te halen. 

Consumenten worden begeleid en ondersteund in specifieke situaties. 

€ 9.984 is toegekend. 

 

In totaal is met bovenstaande selectie in 2018 € 59.445 verstrekt aan 

projectfinanciering. De verdeling van de projecten over de regio’s is goed en het 

zijn allemaal specifiek consument-gerelateerde projecten. 

 

1.7  Projectevaluaties 

 

Gedurende 2018 zijn projectevaluaties ontvangen van de volgende in 2017 door 

het AFF financieel ondersteunde projecten: 

 

Organisatie Land Thema Toegekend 

bedrag 

ODECU Chili Voeding en gezondheid 9.996 

CCF Fiji Voeding en gezondheid 10.000 

CERS India Gezondheid 10.000 

Tribuna Ecuador Voeding en gezondheid 10.000 

SCA Maleisië Consumentenbescherming 8.922 

ADEC Senegal Gezondheid 10.000 

VOICE India Digitale vaardigheden 10.000 

 

1.8  Toekomstverwachting 

Gesteund door de goede voorbereidingen door CI, zal het bestuur op 

5 maart 2019 bijeenkomen om een aantal nieuwe projecten te selecteren. 
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H2 Jaarrekening 2018 

2.1  Balans 

(in hele euro’s) 

 

   

 

ACTIVA  31-12-2018  31-12-2017 

     

     

Vlottende 

activa 

    

Overige 

vorderingen 

 741  140 

Liquide middelen  4.239  6.178 

     

Totaal activa  4.980  6.318 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

PASSIVA 

  

 

 

 

 

31-12-2018 

  

 

 

 

 

31-12-2017 

     

Eigen 

vermogen 

    

Algemene 

reserve 

2.300  14.271  

Saldo boekjaar -1.550  -11.971  

  750  2.300 

     

Kortlopende 

schulden 

    

Overige schulden  4.230  4.018 

     

Totaal passiva  4.980  6.318 
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2.2  Staat van Baten en Lasten 

(In hele euro’s) 

 

 

 

Baten 2018  2017  

     

Bijdrage Consumentenbond 60.000  60.000  

     

Donaties 2.535  1.717  

     

Rente 1  11  

     

     

Totaal baten 62.536  61.728  

     

     

 

Lasten 

    

     

Uitkeringen 59.445  93% 68.918 94% 

     

Overheadkosten     

     

Reis- en bureaukosten 431  501  

     

Bijdrage CI 4.000    4.000   

     

Diverse kosten -  -  

     

Bankkosten 210  280  

     

     

Totaal overheadkosten 4.641 

 

    7% 4.781  6% 

     

     

Totaal lasten 64.086 100% 73.699 100% 

     

     

Saldo boekjaar -1.550  -11.971  
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H3 Toelichting 
 

3.1 Algemeen 

De Stichting Anne Fransen Fonds, statutair gevestigd in Den Haag, is in 1988 

opgericht. Door middel van het verstrekken van projectsubsidies wil het Anne 

Fransen Fonds het werk bevorderen van (beginnende) consumentenorganisaties 

in ontwikkelingslanden. 

De jaarrekening betreft de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 

2018. 

 

De wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals vastgelegd in titel 9 van 

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zijn van toepassing op Stichting Anne 

Fransen Fonds. De stichting is voor verslaggevingsdoeleinden een zogenaamde 

kleine rechtspersoon. Als gevolg hiervan zijn enkele vrijstellingen voor opmaak 

van de jaarrekening van toepassing. Daar waar mogelijk en wenselijk is van 

deze vrijstellingsmogelijkheden gebruik gemaakt. 

 

3.2 Grondslagen van waardering 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. 

Activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde, tenzij anders 

is aangegeven. Liquide middelen worden gewaardeerd op de nominale waarde. 

Tenzij anders is vermeld, staan deze vrij ter beschikking. Voorzieningen worden 

gevormd voor concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op balans-

datum bestaan en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 

De uit transacties in vreemde valuta voortvloeiende kosten en opbrengsten, 

respectievelijk vorderingen en schulden, worden omgerekend tegen de koers per 

transactiedatum, respectievelijk balansdatum. Koersverschillen worden onder de 

uitkeringen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. 

3.3 Grondslagen van resultaatbepaling 

Baten en lasten worden verantwoord in het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. Projectuitkeringen worden verantwoord in het jaar waarin zij door het 

bestuur zijn toegekend. 

Het Anne Fransen Fonds streeft niet naar het behalen van winst en heeft een 

ideële doelstelling. De Stichting is niet belastingplichtig voor de 

vennootschapsbelasting en de btw. 
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3.4 Toelichting op de balans 

(In hele euro’s) 

 

     

     

 

 

31-12-2018  31-12-2017  

     

Overige vorderingen     

     

Te ontvangen rente 1  11  

Donatie 740  129  

         741        140  

     

Liquide middelen     

     

ING zakelijke rekening 556  505  

ING zakelijke spaarrekening 3.684  5.673  

 4.239  6.178  

     

Eigen vermogen     

     

Saldo per 1 januari 2.300  14.271  

Bij: saldo boekjaar 2018 respectievelijk 2017 -1.550  -11.971  

Saldo per 31 december 750  2.300  

     

     

Overige Schulden 

 

    

Projectbeoordeling Consumers International 4.000  4.000  

Rekening courant Consumentenbond 209  -  

Te betalen bankkosten 21  18  

 4.230  4.018  
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Kasstroomoverzicht AFF   

  2018 

  in hele euro's 

Resultaat 2018  -1.550 

   

Mutatie vorderingen -598  
Mutatie R-C Consumentenbond 209  
Kasstroom uit operationele activiteiten  -389 

   

   

Mutatie liquide middelen  -1.939 

   

Liquide middelen 1 januari 2018  6.178 

Liquide middelen 31 december 2018  4.239 

Mutatie liquide middelen  -1.939 

   

   

Zakelijke rekeningen ING specificatie mutaties   

Beginstand 1-1-2018  6.178 

af betaald/ontvangen voor 2017  122 

bij bijdrage CB  60.000 

bij donaties  1.795 

af bankkosten  -188 

af uitkeringen  -59.445 

af administratiekosten (CI 2017)  -4.000 

af vergaderkosten  -222 

eindsaldo 31-12-2018  4.239 
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3.5 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

 

Bijdrage Consumentenbond 

Dit betreft een bijdrage van 0,15% van de omzet van de Consumentenbond op 

31 december 2017 (€43.299.000 x 0,15%) waarbij een maximum bijdrage geldt 

van €60.000. 

 

Donaties 

Dit betreft in het boekjaar ontvangen bijdragen en giften van particulieren. Het 
Anne Fransen Fonds heeft een ANBI-status. Donateurs van een ANBI mogen hun 
giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor meer 

informatie zie: http://www.kennisbankfilantropie.nl. 
 

Uitkeringen 

Dit betreft toegekende uitkeringen aan consumenten- en andere organisaties op 

grond van besluiten van het bestuur, ten behoeve van specifieke projecten of 

algemene ondersteuning. Het totaal aan uitkeringen betreft onderstaande 

specificatie. 

 

Nr. Instantie Vergadering Bedrag in 

euro 

    

I VOCTA, Bangladesh 06-03-2018 9.680 

II ASCOMA, Mali 06-03-2018 9.857 

III CPAG, Gambia 06-03-2018 9.960 

IV CAO, Nigeria 06-03-2018 9.964 

V Consumidores Argentinos, Argentinië 06-03-2018 10.000 

VI SEWA, Nepal 06-03-2018 9.984 

   59.445 

 

 

Diverse kosten 

Aan Consumers International is jaarlijks een bijdrage van €4.000 verschuldigd 

voor het uitvoeren en afwerken van projectbeoordelingen ten behoeve van het 

Anne Fransen Fonds.  

  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/giften
http://www.kennisbankfilantropie.nl/
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H4 Overige gegevens 
 

4.1 Resultaatsbestemming 

Het saldo over het boekjaar 2018 ad € 1.550 komt ten laste van het eigen 

vermogen. Het eigen vermogen wordt besteed in overeenstemming met het doel 

van de Stichting. 

 

Den Haag, 5 maart 2019 

 

 

 

De heer M. Warmerdam 

Voorzitter 

 

 

 

Mevrouw E. Wesselingh 

Penningmeester 

 

 

 

De heer H.J. Brink 

Algemeen lid 

 

 

 

 

Mevrouw M. Huibers 

Algemeen Lid 

 


