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‘WERK IN UITVOERING’ 

Jaarverslag 2015 

Stichting ReachAnother Foundation Nederland 

 

 

Missie van Reach-Another Foundation Nederland (RAF NL) 

ReachAnother Foundation Nederland is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de verbetering 

van de gezondheidszorg en het welbevinden van de arme bevolking van Ethiopië. Dat doen wij door 

het werven van fondsen, opleiden van de lokale bevolking zoals neurochirurgen en onderwijzers, 

geven van voorlichting, uitwisselen van deskundigheid en uitzenden van vrijwilligers.  

 

ReachAnother Foundation Nederland werkt nauw samen met ReachAnother Foundation USA die 

werd opgericht in 2008. De USA Foundation heeft inmiddels een goed netwerk opgebouwd in 

Ethiopië en wil samen de NL Foundation de activiteiten uitbreiden zodat er meer mensen geholpen 

kunnen worden. Beide Foundations richten zich speciaal op kinderen met Hydrocephalus en kinderen 

met Autisme.                               

 

Samenstelling bestuur per 31-12-2015 

 Egbert Reijnen, voorzitter 

 Albert Riem van den Berg, penningmeester 

 Jan Koning, bestuurslid en medisch adviseur 

 Hetty Joustra, bestuurslid en autismedeskundige 

Het bestuur van ReachAnother Foundation Nederland kwam in 2014 10 keer bij elkaar.  

Op 20-05-2015 werd samen met een delegatie van ReachAnother Foundation USA  vergaderd.  

Besloten wordt om een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden af te sluiten. 

Ook wordt besloten om een professionele fondsenwerver in te zetten.                                                                                                                                                 

 

 Samenwerking 

Gedurende het jaar 2015 is intensief met ReachAnother Foundation USA overlegd om te komen tot 

een officiële samenwerkingsovereenkomst (Memorandum of Understanding). In november 2015 

wordt het document door beide partijen akkoord bevonden.  De basis voor dit document wordt 

geleverd door Legalloyd. Op 12 januari 2016 wordt de overeenkomst tijdens de Internationale 

Boardmeeting getekend. 

 

Activiteiten in 2015 

- Benoemen commissies en werkgroepen 

Om de beoogde doelen te behalen wordt besloten om een aantal commissies onder de bestuurder te 

benoemen en op zoek te gaan naar versterking.   

- Commissie PR en Fondsenwerving 

De werkgroep PR en Fondsenwerving bestaat uit: 

Rowena Timmermans, professioneel fundraiser Reinier de Graaf Gasthuis; Susan van Egmond, 

TourismMarketingConcepts.com; Leonie Ronde (Social Media), Anneke Heijmen, PRmanager Dr. Leo 

Kannerhuis; 
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- Commissie Neurochirurgie 

Hugo den Boogert, neurochirurg in opleiding; Bart de Rijdt, neurochirurg 

- Commissie Autisme 

Shalini Soechitram, psychiater/manager Behandelcentrum voor Kinderen Dr. Leo Kannerhuis  

Coen Bockting, antropoloog, werkzaam bij het Dr. Leo Kannerhuis en ervaring met humanitair werk in 

Hawassa Ethiopië. 

- Werkgroep kralen voor Ethiopië 

Tineke Dikken en Els Meinsma houden workshops in het hele land. De inkomsten worden gestort op 

de rekening van RAF. 

                                                                                                                                             

Communicatie en PR  

- Website 

De website die in de USA gebouwd is voldoet niet. Besloten tot de bouw van een nieuwe site met een 

meer gebruiksvriendelijk CMS, zodat alle aanpassingen en uitbreidingen zelf uitgevoerd kunnen 

worden. In 2015 is een start gemaakt met de bouw van de nieuwe site, zodat betrokkenen, 

geïnteresseerden en sponsoren op de hoogte blijven van de plannen en ontwikkelingen. Oplevering 

in 2016. 

- Informatiefolder 

In 2015 wordt een Nederlandse folder gedrukt die ondersteuning biedt bij het zoeken naar fondsen 

en andere activiteiten. Ook wordt een Vriendenkaart gemaakt voor dit doel. 

- Facebookpagina 

Er wordt een facebookpagina geopend, voor het melden van events en activiteiten en de 

communicatie met de achterban.  

- Naamsbekendheid 

ReachAnother Foundation wordt door Ethiopean Airlines als officiële partner vermeld. 

Tourism Marketing Concepts vermeldt RAF NL op de website met een link naar www.reachanother.nl. 

Er zijn gesprekken gaande met een journalist voor een uitgebreide rapportage over RAF in een 

tijdschrift. 

- Friendraising bijeenkomst 20 mei 2015 Apeldoorn                                                            

Op 20 mei 2015 wordt in Apeldoorn een bijeenkomst gehouden voor de vrienden van ReachAnother 

Foundation Nederland. Doel is vrienden bij te praten over de ontwikkelingen, de resultaten van de 

reis naar Addis en de plannen voor de komende jaren. Besloten wordt dergelijke bijeenkomsten ook 

in andere regio’s te organiseren. 

- Naamsbescherming ReachAnother Foundation                                                                                                                                                                                      

In verband met de uitbreiding van de deelnemende landen wordt de vraag gesteld of de naam en het 

beeldmerk ReachAnother voldoende beschermd is. Overleg met RAF-USA volgt.  Er blijkt geen 

bescherming te zijn. Besloten wordt ReachAnother.nl en .eu te reserveren.  
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Hydrocephalus  

Operaties 

ReachAnother Foundation draagt bij aan de financiering van de operaties van kinderen met een 

Hydrocephalus (waterhoofdje) of Spina Bifida (open ruggetje) in nauwe samenwerking met de 

neurochirurgen van Addis Ababa University, die de ingrepen uitvoeren. Hiermee wordt de opleiding 

van de neurochirurgen verbeterd. De Ethiopische Vereniging van Chirurgen heeft ReachAnother 

Foundation daarvoor geëerd met een oorkonde vanwege ‘The immense contribution of 

ReachAnother Foundation for the Development of Neurosurgery in Ethiopia’. De Hydrocephalus 

campagne is een doorslaggevend succes. Ieder weekend worden 10-15 kinderen geopereerd. In het 

jaar 2015 worden ruim 400 kinderen geholpen. ReachAnother Foundation Nederland neemt de 

financiering van 72 kinderen voor haar rekening.  

 

 

Shuntoperatie van een waterhoofdje 

Via een kleine opening achter/boven het oor wordt een gaatje in de schede gemaakt, waardoor 

een slangetje in het waterhoofd wordt aangebracht. Het slangetje wordt onderhuids langs de nek 

en de borstkas naar de buikholte geleid, zodat het teveel geproduceerde water daar naartoe kan 

stromen en het hoofdje zich verder kan ontwikkelen. 

 

 

Fondsenwervingsactie 

In het najaar van 2015 vindt een fondsenwervingsactie gericht op Hydrocephalus plaats, waarbij een 

vijfjaren projectplan wordt aangeboden aan potentiele donateurs. De actie brengt ruim E 90.000 op. 

  

Autisme  

ICAN conferentie                                                                                                                                                                                   

Besloten wordt om € 15.000 te reserveren voor deze conferentie. In dit bedrag is inbegrepen de reis- 

en verblijfskosten van de drie sprekers. Ouders kunnen in contactgroepen discussiëren met experts, 

er zijn Train-de-Trainerlessen voor autismeteachers en een conferentie met officials uit het veld. Het 

aanvankelijke idee van een tweedaagse conferentie wordt verlaten uit kostenoverwegingen. 

Na opstellen van een programma en discussie met de Ethiopische psychologen (Hissabu)  en de 

universiteit van Ababa wordt besloten af te zien van de conferentie. Het algemene gevoel is dat het 

geld beter kan worden besteed aan betere leerkrachten op de scholen, omdat dat direct de leerlingen 

ten goede komt.  

  

Opening 2e school 

Tijdens de missie naar Addis Ababa in april 2015 wordt de tweede school voor autisme geopend in 

Adama. Door de autisme-experts wordt direct begonnen met onderwijs aan leerkrachten en 

psychologen. Voor de inrichting brengt ReachAnother Foundation speelgoed, lesmateriaal, een laptop 

en kleding mee. ReachAnother Foundation Nederland levert een eerste bijdrage van € 3.500 aan de 

realisatie van de school in Adama. In november wordt een tweede bezoek aan de school gepland 

door Ciara Baxter, autisme expert van ReachAnother Foundation. Door persoonlijke omstandigheden 

moet dit worden uitgesteld tot januari.  



Jaarverslag 2015  Pagina 4 van 9 

 

 

Voorbereiding nieuwe school in Hawassa 2016 

In september 2015 komt het gesprek op gang voor een derde school, te openen in mei 2016 in 

Hawassa. De contacten worden gelegd met ouders en een bestuur in oprichting. Het Autismeteam 

stelt een protocol op van de voorwaarden waaraan een nieuw op te richten school moet voldoen 

voordat ReachAnother Foundation tot subsidie kan overgaan. RAF NL werkt aan een model waarmee 

gevolgd kan worden hoe het ontwikkelproces van een school verloopt en of de gestelde doelen en 

afspraken waargemaakt (kunnen) worden. 

 

Overige activiteiten autisme 

- In de loop van het jaar wordt verder gesproken om een fundraisingevent voor autisme uit te 

voeren in 2016. 

- Ten behoeve van het autisme-onderwijs wordt een plan uitgewerkt door ReachAnother 

Foundation Nederland waarin vastgelegd wordt hoe en welke leermiddelen dienen te worden 

ontwikkeld voor de scholen in Ethiopië.  

 

VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE MISSIE NAAR ETHIOPIË /ADDIS ABABA 2015 

Vanuit ReachAnother Foundation Nederland namen Hetty Joustra autisme-expert, Ciara Baxter 

autismeconsultant, Jan Koning medisch directeur ReachAnother Foundation Nederland, Hugo den 

Boogert arts in opleiding neurochirurgie en Laura Treffers fysiotherapeut deel aan de reis. 

Doel van de reis was veelzijdig. 

A. Evaluatie van de Hydrocephaluscampagne 

Opvallend was dat de campagne volledig is erkend als een belangrijk proces. De operaties voor de 

baby's worden iedere zaterdag in het weekend uitgevoerd, met zo'n succes dat er een beddentekort 

dreigt te ontstaan. De delegatieleden hebben de operaties geëvalueerd en gekeken naar 

verbetermogelijkheden, voor de operatie gesproken met de ouders om hen te informeren over de 

ingreep en om achtergrondinformatie te krijgen, postoperatieve zaalvisites gemaakt en 

huisbezoeken gebracht teneinde uitkomsten te verkrijgen. Het auditteam heeft 400 

patiëntendossiers geëvalueerd (zowel financieel als medisch) 

B. Opening van de tweede school (zie autisme) 

C. Onderwijs 

Door de fysiotherapeut werd nascholing aan de verpleegkundigen van het Zewditu Kinderziekenhuis 

gegeven, de autisme-experts gaven cursorisch onderwijs aan ouders en leerkrachten. 

D. Netwerken 

Er waren vele ontmoetingen met neurochirurgen, psychologen, ziekenhuisbesturen, Addis Ababa 

Health Authority, USAID, de Nederlandse Ambassade, Cure en vele andere organisaties met als doel 

aanscherping van de plannen. Vastgesteld kon worden dat de Hydrocephaluscampagne goed 

verloopt, het gedoneerde geld wordt direct aan het doel besteed. De start van de nieuwe school was 

voor iedere betrokkene zeer inspirerend. Het onderwijs werd door de doelgroep als zeer nuttig 

beoordeeld. De netwerkbijeenkomsten brachten veel informatie en waren zeer 

samenwerkingsgericht. Er is een begin gemaakt met een database voor uitkomsten. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 
 

Balans per 31 december 2015 (na resultaatverdeling) 

 

ACTIVA 

 
    31-12-2015    31-12-2014 

  € €  € € 

       

       

Liquide middelen 1      

Bank, rekeningcourant    106.236   28.402 

       

       

       

         

   106.236   28.402 

PASSIVA 

    31-12-2015    31-12-2014 

  € €  € € 

Reserves en fondsen       

Bestemmingsreserves 3 28.311   28.402  

Bestemmingsfondsen 4  64.157   - - 

Totaal reserves en fondsen   92.468   28.402 

       

       

       

Kortlopende schulden       

Te betalen fondswerving  13.768   -  

   13.768   - 

       

         

   106.236   28.402 

Financiële positie 

Analyse van de financiële positie van de stichting. Opgemerkt dient te worden dat de omvang van 

balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk 

kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum. Kengetallen kunnen 

hierdoor zijn beïnvloed. 

 

Risiocoparagraaf 

ReachAnother Foundation  is zoals elke organisatie onderhevig aan financiële risico's. Deze worden 

beperkt door te streven dat alleen verplichtingen/dotatie aan projecten wordt gedaan wanneer hier 

middelen voor aanwezig zijn. De stichting zelf maakt beperkt kosten en deze zijn variabel, inhoudende 

dat er geen vaste lasten aanwezig zijn. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING  
 

Algemeen 

 
OPRICHTING 

ReachAnother Foundation Nederland is opgericht in juni 2014. 
 

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN 

ReachAnother Foundation (RAF) is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de verbetering van de 

gezondheidszorg en het welbevinden van de arme bevolking van Ethiopië. Dat doen wij door het 

werven van fondsen, opleiden van de lokale bevolking zoals neurochirurgen en onderwijzers, geven 

van voorlichting, uitwisselen van deskundigheid en uitzenden van vrijwilligers. De ReachAnother 

Foundation richt zich op Hydrocephalus, Spina Bifida en Autisme. De organisatie beschikt over de 

ANBI-status. 

 
TOEGEPASTE STANDAARDEN 

Tenzij anders aangegeven zijn de activa en passiva in onze balans opgenomen tegen de nominale 

waarde. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Alle 

bedragen zijn in euro’s. 
 

GEBRUIK VAN SCHATTINGEN 

Voor het opstellen van de jaarrekening is het nodig dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa ,passiva, baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen van deze 

schattingen afwijken. Schattingen en de onderliggende veronderstellingen worden regelmatig 

beoordeeld. Als schattingen herzien worden, nemen we dit op in de periode waarin dat gebeurt en in 

toekomstige perioden waar voorde herziening gevolgen heeft. 
 

GRONDSLAGEN VOOR VALUTAOMREKENING 

Transacties in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers die geldt op de transactiedatum. 

Liquide middelen, vorderingen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend 

tegen de valutakoers per balansdatum. Verschillen die verband houden met wijzigingen van 

wisselkoersen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt en toegerekend aan de bestedingen 

waarop zij betrekking hebben. 
 

KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 

 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA  

 
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 

Vorderingen en overlopende activa waarderen we tegen nominale waarde, indien nodig verminderd 

met een voorziening voor oninbaarheid. 
 

RESERVES EN FONDSEN 

ReachAnother Foundation maakt onderscheid tussen bestemmingsfondsen en reserves 

Bij bestemmingsfondsen is de bestemming aangegeven door onze donoren. Eventuele overschotten 

worden toegevoegd aan de ‘overige reserves’. Het bestuur zorgt ervoor dat overige reserves binnen 

een redelijke termijn besteed worden aan de doelstelling. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 

 

 

    2015    2014 

  € €  € € 

BATEN       

       

Baten uit eigenfondsenwerving       

Giften  94.814   6.337  

Totaal baten uit eigen fondsenwerving   94.814   6.337 

       

LASTEN       

       

Besteed aan doelstellingen       

Hydroprojecten  9.010   -  

Autismeprojecten  3.500   -  

Overige  837   -  

   13.347   - 

Werving baten       

Kosten eigenfondsenwering   16.064   - 

       

Beheer en administratie       

Bestuurskosten  1.140   300  

Bankkosten  837    16  

Kosten administratie   1.336    316 

       

SALDO VAN BATEN EN LASTEN  64.066   6.021 

 

 

       

Overschot/tekort  toegevoegd/onttrokken aan       

Bestemmingsfondsen   64.517   - 

Bestemmingsreserves   -91   6.021 

   64.060   6.021 
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Toelichting op de balans 
 

 
Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van ReachAnother Foundation. 

 

 
Reserves en fondsen 

 

 

 Bestemmingsfonds  Reserve  Totaal 

Stand per 1 januari 2015         
28.402  

       
28.402  

Verdeling saldo van baten en lasten                       64.157         - 91    64.066  

Stand per 31 december 2015                       64.157   28.311   92.468  

 

 

 

 
BESTEMMINGSFONDSEN 

De bestemingsfondsen hebben betrekking op Autisme en Hydrocephalus en Spina Bifida. 

 
KORTLOPENDE SCHULDEN 

De kortlopende schulden worden naar verwachting binnen een jaar afgewikkeld. De schuld ‘Te betalen 

fondswering betreft aan een derde uitbestede fondswerving.  

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 
De stichting heeft geen medewerkers in dienst.  
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 
Alle opbrengsten nemen we voor het brutobedrag onder de baten op, tenzij anders vermeld. Kosten die 

nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, staan in de ‘Staat van baten en lasten’ onder de lasten. 

 
BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING 

Baten waarvoor een specifieke bestemming is aangewezen, worden apart in de toelichting op de ‘Staat 

van baten en lasten’ vermeld. 
 

NALATENSCHAPPEN 

Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin we de omvang betrouwbaar kunnen 

vaststellen. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten verantwoorden we 

als ‘Baten uit nalatenschappen’ in het boekjaar waarin we ze ontvangen, voor zover deze niet al in een 

voorgaand boekjaar zijn verantwoord. 
 

SPONSORGELDEN, DONATIES, GIFTEN EN SCHENKINGEN 

Sponsorgelden, donaties, giften en schenkingen verantwoorden we in het jaar waarin we ze 

Ontvangen. Gelden die in een volgend boekjaar ontvangen worden, maar door donoren specifiek 

bestemd zijn voor het verslagjaar, verantwoorden we als baten van het verslagjaar. 
 

BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN 

Bijdragen die we van andere (fondsenwervende)instellingen ontvangen, worden als ‘Baten uit acties 

van derden’ verantwoord en verwerkt in het jaar waarin deze baten ontvangen dan wel toegezegd zijn.
  

BESTEDINGEN AAN DOELSTELLINGEN 

Onder ‘Bestedingen aan doelstellingen’ verstaan we de in het verslagjaar toegekende bedragen voor de 

programma’s waarmee we aan onze doelstellingen werken en de aan hetzelfde jaar toe te rekenen 

uitvoeringskosten. Voor zover de toekenningen nog niet in het verslagjaar uitbetaald zijn, zijn deze op 

de balans als ‘Te betalen inzake programma’s’ opgenomen. 
 

KOSTEN WERVING BATEN 

Alle kosten van activiteiten waarmee we mensen bewegen geld te geven voor een of meer van onze 

doelstellingen, worden aangemerkt als ‘Kosten werving baten’, waaronder ‘” fundraising’. Dit houdt 

in dat ook kosten voor publicatie en communicatie hieronder vallen. 
 

KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE 

‘Kosten beheer en administratie’ zijn kosten voor (interne) beheersing en administratievoering, die niet 

worden toegerekend aan een doelstelling of de werving van baten. 

 

 

 

 


