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Voorwoord van de voorzitter
Ian Upton

Beste lezer,
Dit is het eerste jaarverslag van Stichting Boost Foundation, een
jonge organisatie met grote ambities. Dit is tevens mijn eerste jaar als
voorzitter van een bestuur vol talent, diversiteit en vooral potentie.
Wat begon als een idee in september 2015 werd al snel een nieuwe
werkelijkheid. Ik ben het bijzonder dankbaar voor het advies van
Martijn Vinke, Job Tabak en Koen van Vliet. Hun kritische vragen,
visie en vertrouwen hebben o.a. de vliegende start van Boost mogelijk
gemaakt.

Leeftijd: 39 Jaar
Nationaliteit: Brits,
woont 17 Jaar in
Nederland.

Een jaar geleden vlogen mijn gedachten al snel naar de grote lijnen,
de organisatie hier in Nederland, de statuten, de doelstellingen, het
huishoudelijke regelement, de beleidsplannen en de financiën. In
Nederland hebben we een stevig fundament neergelegd met ons ICTinfrastructuur, website en ANBI status.

Rol Boost Foundation:

Een jaar, een reis naar Sri Lanka en een heleboel ervaringen verder,
voel ik een andere drijvende kracht: de mensen in nood die wij helpen,
de kinderen die fatsoenlijk naar school kunnen gaan, de kinderen die
wij sponsoren met een basisonderwijs. Mijn drijvende kracht is de
overtuiging dat we echt een verschil kunnen maken.

Werkzaam als:

Bestuursvoorzitter en
oprichter.

Producteigenaar bij
OGD ICT Diensten.

Ik ben bijzonder trots op het uithoudingsvermogen en de inzet van het
bestuur. Elke woensdagavond houden we Skype meetings en elke
eerste zondag van de maand in Delft komen we samen vanuit alle
hoeken van het land. Ook heeft het bestuur een groot gedeelte van
de opstartkosten zelf bekostigd en alle reiskosten gedoneerd! Wat
hebben jullie hard gewerkt, wat een prestatie!
Wat fijn om jullie te mogen zien groeien als team, jullie zijn erin
geslaagd om de daad bij het woord te voegen. Hierdoor hebben een
goede basis om verder te groeien in 2017 met nieuwe projecten en
partners in nieuwe landen…
Dank aan OGD ICT Diensten voor het gebruik van
kantoorfaciliteiten en een mooie donatie. Dank aan alle
sponsoren, donateurs, vrijwilligers en vrienden die ons
vertrouwen en ondersteunen:
Namens het bestuur van Stichting Boost
Foundation, wil ik jullie hartelijk bedanken!
Met hartelijke groet,

Ian Upton, Voorzitter Bestuur

Figuur 1: Ian maakt kennis met de kinderen van
Pittawella

Kerncijfers

Stichting Boost Foundation

Opgericht: 2016

Big Hairy Audacious Goal (BHAG)

Operations Target:

Ons BHAG is om een miljoen mensen wereldwijd direct positief te
beïnvloeden. Dit doen wij door 10.000 humanitaire- en milieuprojecten
te ondersteunen in de komende 40 Jaar.

250 projecten / jaar
Rendement: minimaal
90% van donaties gaat
naar het project of

Waarom Boost Foundation?
Er zijn veel mensen in de wereld die onze hulp nodig hebben en veel
mensen die de middelen en de wil hebben om deze mensen te helpen.
Wat staat er in de weg? De meeste donateurs die ik spreek hebben
weinig vertrouwen in goede doelen en dit is niet zonder reden:

Doel: 1.000.000

Zelfs bij de meest bekende stichtingen en non-profit organisaties in
Nederland bereiken maar 50 tot 80% van de donaties daadwerkelijk een
project en vaak zijn de projectresultaten moeilijk te toetsen of niet
transparant. Wij zijn van mening dat dit anders kan.

mensen helpen

Waarom zijn wij anders?

doelbestemming.

Wij onderscheiden ons door:
Door: 10.000 projecten



te runnen








Heldere afspraken te maken met lokale partijen die zich al bewezen
hebben.
Strenge selectiecriteria voor projecten te hanteren getoetst op
basis van duurzaamheid en toegevoegde waarde voor de lokale
bevolking.
Maximaal kennis te delen, door leerzame project plekken te creëren
voor jong talent, vrijwilligers en studenten.
Maximaal ICT en technologie in te zetten om een hoge mate van
automatisering te bewerkstelligen.
Volledig transparant te zijn in alle activiteiten, besluiten en financiën.
Geen gebouwen, geen leaseauto’s, geen salarissen, geen
bonussen, geen vacatie vergoedingen te nemen en een platte
organisatie te hebben met korte lijntjes.

Welke projecten?
Wij kiezen en ondersteunen
humanitaire- en/of milieuprojecten
met een relatief klein budget tot
€20.000,-. Per project proberen wij
100 mensen te helpen.
Dit kan variëren van het bouwen of
renoveren van een basisschool, tot
het opknappen van een stuk land of
infrastructuur voor een ver afgelegen
dorp of het (her)planten van een stuk
bos.

Figuur 2: Kernwaarden, doel, belofte en BHAG

Het Bestuur
Het bestuur is een multidisciplinair team professionals met gelijke
zeggenschap. Besluiten komen tot stand volgens statutaire richtlijnen en
het huishoudelijk regelement.

Kerncijfers
10 Bestuursleden
6 Nationaliteiten

Het bestuur ondersteunt de interne en externe projecten en activiteiten
en wordt maximaal ondersteund door de voorzitter, legal, HR en
financiën.
Het bestuur bestaat uit:
 Henk Bethlehem (Advocaat Civiel Algemeen & ICT / Intellectuele
Eigendom)
 Erudini Smits (Master Student International Economics &
Marketing, Erasmus Universiteit Rotterdam)
 Adrian Jaramillo (Medisch Doctor, PhD kandidaat VUMC
Amsterdam)
 Roderick Lodewijks (Directeur Emtek)
 Osman Akin (Eigenaar Immature)
 Marc René (Eigenaar Marcrene.com)
 Gert-Jan ter Schure (BSc Student Aerospace Engineering
Technische Universiteit Delft en Problem Manager OGD)
 Justin Sloove (Service Delivery Manager, OGD)
 Remco Scherpenzeel (Hoofd Beheer Sigma, OGD)
 Ian Upton (Producteigenaar Enterprise Outsourcing, OGD)
Wij beschikken over een groot aantal wetenschappelijke
kennisgebieden, professionele werkervaring en 9 verschillende
culturen en achtergronden (Gronings, Zuid-Hollands, Noord-Hollands,
Brabants, Engels, Turks, Surinaams, Ecuadoraans en Sri Lankaans).

Figuur 3 Bestuur, rollen en verantwoordelijkheden 2017

5 Provincies
27 interne rollen
2-3 Vrijwilligers
€ 0,- Vergoedingen
€ 0,- Salarissen
€ 0,- Onkosten
4 uur per week inzet
Netwerk: 10.000+

Kerncijfers

Doelstellingen van 2016

Equal Chances: 80

In het beleidsplan 2016 bepaalden wij in december 2015 de doelstellingen
een jaar vooruit. De doelstellingen waren in grote lijnen het opzetten van
een strategie en solide juridische kader om en een aantal projecten te
starten in Sri Lanka. Specifiek ware deze:

Building a Future: 50+

Interne ontwikkelingen:

Mensen Geholpen:

Schoolbags: 286
Emergency Help: 100+






Juridisch raamwerk en oprichting
ANBI Status
Website
ICT-infrastructuur en informatisering

Project doelstellingen:
Sharing knowledge: 50+
Totaal: 566





Aantal Projecten: 5

Vanuit de project doelstellingen zijn 5 specifieke projecten benoemd:

Rendement: 91.5%

-

22 Kinderen in Sri Lanka voorzien van schoolmaterialen.
Vrijwilligersprogramma opzetten.
3 humanitaire of milieuprojecten selecteren en initiëren waarvan 1
school rennovatie project.

Sharing Knowledge
Equal Chances
Building a Future
Emergency Landslide Project
Schoolbags Project

Volledige verslagen hiervan zijn te vinden op onze website. In de volgende
hoofdstukken worden de belangrijkste resultaten, ervaringen en
leerpunten van de interne en externe projecten toegelicht…

Figuur 4 Het eerste bestuur: Remco, Eru, Ian, Roderick, Justin, Salomé en Ceylo

Samenvatting interne resultaten

Kerncijfers

Organisatorisch gezien was 2016 was een succesvol Jaar. Er is hard
gewerkt in Q1 aan de opstart documentatie, een strategie, statuten, het
beleidsplan 2016 en het huishoudelijk regelement 2016.

Tevredenheid en

Begin maart lagen alle documenten klaar bij de notaris en 14 maart
waren wij officieel geregistreerd bij de KvK. Parralel hieraan werd hard
gewerkt aan onze website, logo, marketing en imago.

bestuur zijn de

Bij de oprichting zijn alle richtlijnen van een Algemeen Nut Beoogde
Instelling (ANBI) en het CBF gevolgd. Meteen na registratie bij de kamer
van koophandel voldeed Stichting Boost Foundation aan alle
randvoorwaarden voor een ANBI-status. Voor het CBF-keurmerk is dit
jaarverslag het laatste item op de checklijst om in aanmerking te komen.

vertrouwen van het

belangrijkste interne
KPI’s.
Het gaat hierbij over de

In mei hebben wij onze ICT-infrastructuur gemigreerd naar Microsoft
Office 365 Suite, als administratie pakket hebben wij Twinfield gekozen
en ons CRM, projectmanagement & facturatiesysteem is Teamleader.

koers en strategie.

Geef en Whydonate zijn twee crowdfunding platforms die wij gebruiken.

altijd boven een 7 zijn

Wij hebben gekozen voor een Public Cloud ICT-oplossing met SAAS als
kern applicaties. Deze oplossing is optimaal voor wereldwijd gebruik en
biedt een uitstekend samenwerkingsplatform.

om als voorzitter te

Naast het opzetten van infrastructuur en het juridisch kader hebben wij
beleid bepaald voor vrijwilligers, HR en partners. De gekozen
projectmethodiek is gebaseerd op Agile en risicomanagement. Al deze
documenten zijn te vinden op onze website.

Bij een cijfer onder de 7

Beide cijfers moeten

mogen besturen.

treedt de voorzitter af.

Belangrijke leer en verbeterpunten
“Sharpen the Saw”
In de opstartfase werkt iedereen uit passie en enthousiasme, dit
allemaal naast drukke complexe banen. Dit heeft geleid tot een daling in
tevredenheid van het bestuur in Q2 en risico op een te hoge werkdruk.
Door voldoende vakanties in te plannen en betere communicatie
hebben wij deze risico’s kunnen beperken.

“Do what you say and say what you do”
Werken in teamverband vergt veel discipline, toewijding en
communicatie. Hoewel in de meeste gevallen de afspraken nagekomen
zijn, is er soms onvoldoende over de status gecommuniceerd of was de
afspraak niet SMART genoeg. Ook is kennis, vooral in de opstartfase
vaak bij één persoon gebleven. Hierdoor ontstond een gevaar voor onze
kernwaarden (open, eerlijk & transparant).
Door een integratie van Office 365, SharePoint en Planner werken wij
nu gestructureerd en is onze interne informatievoorziening verbeterd.
Met een goede interne focus zijn we wel in staat geweest om 5 mooie
projecten te voeren, deze zijn beschreven in de volgende hoofdstukken.

Figuur 5 Vertrouwen en
tevredenheid van het bestuur

Samenvatting “Building a Future”
Probleemstelling
Er zijn momenteel 385 kleine basisscholen in
afgelegen gebieden in Sri Lanka met minder dan
50 leerlingen en waar de overheid weinig aandacht
aan besteed.
De leerlingen zijn de armste kinderen van boeren
of de arbeiders op theeplantages. De scholen
hebben vaak geen watervoorzieningen en de
infrastructuur is sterk verouderd. De overheid zorgt
wel voor docenten.

Scope en Aanpak
De beoogde doelstellingen zijn uitvoerig
beschreven volgends het projectplan. Met een
donatie van ons partner OGD is de volgende scope
bepaald:






aanleg watervoorziening;
reparatie van toiletten;
reparatie aanloop tot school;
trappen in een goede staat brengen;
boekenkast en boeken, een bibliotheek waar
kinderen in rust kunnen lezen;
 opknappen van de speeltuin;
 schoolartikelen kopen voor de armste kinderen;
 les materialen aanschaffen voor de school.
De uitvoering van het project gebeurde door lokale
mensen begeleid door ons partner NGO
Futurecare.

Resultaten
Watervoorzieningen en toiletten

Figuur 6 Pittawella basisschoolkinderen

Duurzame oplossing
Door te investeren in de infrastructuur en
basisvoorzieningen trekt de school meer leerlingen
aan. Zodra de scholen meer dan 50 leerlingen
hebben investeert de lokale overheid in de scholen
en kunnen zij het stokje van ons over nemen.

Project Pittawella Primary
School
Pittawella Primary School is gelegen in de Centrale
Provincie van Sri Lanka in een zeer afgelegen
dorp. De families in dit dorp zijn allemaal kleine
arme boeren. In dit gebied is een regenseizoen van
drie maanden, hierdoor is het school slecht te
bereiken (vooral zonder schoenen). De school van
33 leerlingen dreigt gesloten te worden waardoor
de kinderen simpelweg geen onderwijs meer
ontvangen zonder een lange reis te maken naar
het volgende dorp.

Figuur 7 Kinderen die hun handen wassen in een
emmer.

De watervoorziening was verre van optimaal. 33
kinderen moesten hun handen wassen in een
emmer met regenwater wat een behoorlijk
gezondheidsrisico met zich mebracht. Verder was

de opvangtank zwaar verouderd en verstopt met
modder.
Om dit op te lossen hebben wij 500 meter verderop
een waterput geslagen en een pijpleiding
aangelegd door de jungle.

Figuur 8 nieuwe watervoorzieningen

Een nieuwe opvangtank is geplaatst in combinatie
met fatsoenlijke wasbak. De toiletten hebben ook
een opknapbeurt gehad.

Aanloop tot School
De aanloop tot de school was een modderweggetje
met veel rotsen en een boomstronk in de weg.

Figuur 10 nieuwe oprit

Trappen tussen de
schoolgebouwen
Tussen de twee schoolgebouwen bevond zich een
half afgebroken stenen trap. De trap was zo
versleten dat kinderen vaak vielen terwijl ze tussen
de twee gebouwen liepen.

Figuur 9 Arbeiders die de weg vrijmaken.

Vooral in het regenseizoen was dit een gevaarlijk
punt voor de kinderen. Voor ons vormde dit ook
een uitdaging want het was vrijwel onmogelijk om
alle materialen naar de school te transporteren. Dit
hebben wij als eerste opgepakt met arbeiders uit
het dorp.

Figuur 11 trap tussen de gebouwen

De trap is volledig vernieuwd.

Ten eerste is de cultuur in Sri Lanka dat mensen
geen “Nee” zeggen. Hiermee moet je rekening
mee houden dat “Ja” niet betekent dat het ook
definitief is. Het is meer een “Ik doe mijn best”.
Alles gaat iets langzamer en je kunt niet zomaar
naar de bouwmarkt om cement te halen.

Figuur 12 nieuwe trap tussen de gebouwen

Boekenkast bibliotheek en
speeltuin
En een lokale metaalwerker is aan de slag gegaan
en heeft de speeltuin opgeknapt.

Figuur 14 Kinderen organiseren een optreden als
dankbetuiging.

Westers zijn betekent al gauw dat alles twee keer
zo duur wordt. Arriveren in een net overhemd,
broek en schoenen helpt de zaak niet. Hoe zwaar
het ook is, je moet dan een second opinie vragen
voor alles wat je inkoopt en de lokale mensen
overtuigen van het feit dat het budget ook echt
eindig is.

“Agile in de jungle”
Figuur 13 oude toestand van speeltuin

Met het overgebleven geld is een boekenkast
gekocht.

School- en lesmaterialen
Dit onderdeel van het project is overgeheveld naar
project Equal Chances. Een centraal initiatief om
de armste kinderen vanuit vijf scholen te
sponseren.

Belangrijkste leer- en
verbeterpunten
“The western thinking”
Het is al uitdagend genoeg om in Nederland
projecten te runnen en er zijn een aantal
belangrijke culturele aspecten waarmee men
rekening moet houden voor toekomstige projecten.

Figuur 15 500m pijpleiding aanleggen door de
jungle.

De projectmethodiek Agile is uiterst effectief
gebleken, vooral omdat je gedwongen wordt om

het project op te knippen in kleine stukjes en geld
over te maken wanneer een stuk afgerond is.

Conclusie

Ook was het al na één week een duidelijk dat het
oorspronkelijke budget alleen toereikend zou zijn
als bepaalde project onderdelen anders aangepakt
werden. Het pad naar de school heeft aanzienlijk
meer gekost dan oorspronkelijk begroot. Voor de
watervoorziening moest een pijpleiding aangelegd
worden wat oorspronkelijk niet begroot was. De
speeltuin hebben wij opgeknapt in plaats van
vervangen en de schoolspullen zijn gefinancierd uit
een andere projectfase..

“Het klimaat”
Een project starten in het begin van het
regenseizoen is iets waarmee wij rekening mee
moeten houden in de toekomst. Zware regenvallen
hebben het project vertraagd met zes weken dit
hadden we makkelijk kunnen voorkomen als we
ons huiswerk net iets beter hadden gedaan. Een
uitvoerige analyse van alle omstandigheden is
nodig als we strak op schema willen blijven.

Figuur 17 traditionele welkomstdans Pittawella

Project Pittawella is een succes. Dit is te zien aan
de glimlach van kinderen en de vrolijke lokale
bevolking. Het was een prachtige ceremonie.

Figuur 18 begroeting van de dorpsmoeders
Figuur 16 Officiële opening school door Remco
Scherpenzeel en FutureCare.

We merken dat we echt een verschil maken en dat
we met relatief weinig middelen de kinderen en
gemeenschap kunnen helpen. We hebben veel
geleerd en nemen de leerpunten mee naar het
volgende project van “Building a Future”.

Samenvatting “Sharing Knowledge”
Probleemstelling
In arme gebieden hebben scholen vaak te weinig
middelen en personeel. Je ziet vaak dat de
kwaliteit van de docent Engels niet toereikend is.
Hierdoor krijgen de kinderen niet voldoende
ervaring met Engels waardoor ze een achterstand
oplopen in vergelijking tot de kinderen in rijkere
gebieden. Dit heeft nadelige consequenties voor
hun vervolgopleiding en kansen.

Figuur 20 Sjoerd speelt volleybal met de kinderen.

Scope en Aanpak
De beoogde doelstellingen waren het:

Figuur 19 Sjoerd Fransen bij de decaan

Er zijn voldoende Nederlandse studenten die een
periode
van
drie
maanden
voor
vrijwilligersorganisaties willen werken, maar vaak
vragen deze organisaties veel geld en het is ook
niet altijd even transparant wat er met het geld
gebeurt.








opstellen van een vrijwilligersbeleid;
opstellen van een child care policy;
opstellen van selectie & werving procedures;
opstellen van een landsgids;
opstellen vrijwilligersovereenkomst;
treffen van regelingen met lokaal NGO
FutureCare
 werven en selecteren van 3 vrijwilligers.

Duurzame oplossing
Een uitwissel programma opzetten om naschoolse
Engelse les te geven gecombineerd met sport.
Het moet zowel een toegevoegde waarde hebben
voor de kinderen, de scholen en ook de student
zelf. Om dit verder te onderzoeken hebben wij de
scope van het project “Equal Chances bepaald.
Figuur 21 spelenderwijs leren met Sjoerd

Resultaten
De documentatie en procedures zijn gemaakt en
zijn te vinden op onze website. HR heeft veel tijd
geinvesteerd in een vrijwilligersbeleid en een
selectieprocedure.
Sjoerd Fransen was ons eerste vrijwilliger en heeft
een uitvoerig rapport geschreven over zijn
bevindingen en de basis gelegd voor toekomstige
vrijwilligers.

Belangrijkste leer- en
verbeterpunten
“Getting down with the legality”

Sjoerd is een vriend, waarbij deze punten wellicht
niet heel strikt genomen hoefden te worden, maar
hoe ga je om met vreemde mensen die niet in onze
vriendenkring zitten?
Wij hebben besloten om het vrijwilligersprogramma
te herstarten in 2017 als al deze punten
beantwoord zijn.

Conclusie
Samenvatend was het project een groot succes.
Sjoerd heeft de harten van de leerlingen en
docenten gewonnen en uit empirische data is
gebleken dat een verbetering in het niveau van
Engels bereikt is.

Er zijn een aantal uitdagingen wanneer men
vrijwilligers naar het buitenland stuurt. Zoals: Zijn
deze mensen geschikt om met kinderen te werken
en kennen zij de cultuur voldoende? Welk visa
hebben zij nodig en hoe regelen wij dit goed in?
Hebben zij een VOG nodig? Welk lesmaterialen
gebruik je en hoe meet je of het een succes is
geweest? In hoeverre zijn wij als bestuur
aansprakelijk?

Figuur 23 traditioneel afscheid van Sjoerd

De kinderen en docenten praten een jaar later nog
steeds over zijn bijdrage. We hebben veel geleerd
hoe je een win-winsituatie kunt bereiken, maar zijn
ook tot de conclusie gekomen dat wij nog niet
helemaal klaar zijn voor deze uitdaging.

Figuur 22
Secretaris

Erudini

Smits

HR

Manager

en

Samenvatting Equal Chances
Probleemstelling
Armoede is overal! Hoe kunnen wij dit tackelen?
Een heel ingewikkeld en zelfs filosofisch vraagstuk.
Waar begin je? Is het goed? En wanneer is het
genoeg? Bij een aantal scholen in Sri Lanka
waaronder Pittawella, Opella en Kinigama leven de
families ver onder de armoedegrens.

Figuur 24 Dozen schoolspullen uitpakken en
sorteren.

De families van de kinderen hebben zo weinig
middelen dat ze geen schoenen, uniforms of
lesmaterialen kunnen kopen. Zonder deze
basismaterialen kunnen de kinderen niet naar
school en zijn ze gedwongen op het land te
werken.

Wij ontlasten de families door de benodigde
basismaterialen te geven in de vorm van een
studiefonds van drie Jaar.
Is dit duurzaam? Wij vinden van wel. Investeren in
onderwijs is een van de meest duurzame
oplossingen met een enorm impact voor de lokale
bevolking.

Figuur 26 Vrijwilliger helpt dozen inpakken.

"Education is the most powerful weapon which
you can use to change the world." - Nelson
Mandela

Scope en Aanpak
De scope van het project is om 80 kinderen te
voorzien van lesmaterialen voor de komende 3
Jaar.

Duurzame oplossing

Figuur 27 stapel boeken en lesmaterialen
Figuur 25 Kledingpakket jongens

Onze partner Futurecare zorgt ervoor dat alle
benodigde materialen ingekocht worden en dat

deze worden toebedeeld aan de kinderen. Wij
houden toezicht op de kosten en resultaten door:
 alle in- en uitgaven te monitoren en hierover te
rapporteren;
 fysiek aanwezig te zijn wanneer alle middelen
uitgedeeld worden;
 te praten met de lokale bevolking en onze
bevindingen te communiceren met onze
achterban.

Figuur 28 Kinderen wachten met geduld op hun
pakketjes.

Resultaten
Het fonds om deze kinderen te ondersteunen voor
drie jaar is voor de helft gevuld en wij zijn op
schema met het inzamelen van de gelden.
De pakketten van jaar één zijn succesvol
uitgedeeld aan de vijf scholen die in aanmerking
komen. Er waren heel veel blije gezichten van
kinderen en ouders tijdens de ceremonie.

Figuur 29 Remco, Lex, Paul en
controleren en sorteren………………

Belangrijkste leer- en
verbeterpunten
“Transparency is key”
Hoewel wij alle inkopen nauwkeurig tot op de cent
bewaken, hebben we nog geen systeem
ontwikkeld om direct en overzichtelijk op onze
website de voortgang te laten zien, gekoppeld aan
een donatie aan een specifiek kind.

Figuur 30 Sameera helpt met uitdelen.

Als wij een dergelijk systeem kunnen
implementeren zou het voor de donateur veel
helderder zijn in welk stap van het proces het kind
zich begeeft en wat per kind de resultaten zijn.

“Automation”
Het gehele proces van begin tot eindgeeft is vrij
arbeidsintensief. Automatiseren van het proces
betekent dat we veel meer kinderen kunnen
helpen. Voor nu blijft het bij 80 kinderen tot dat
deze uitdagingen geadresseerd zijn.

Ramani
Figuur 31 Blij kindje - missie geslaagd

Conclusie
Equal Chances is een heel mooi concept met veel
potentie. De scholen trekken meer kinderen aan
waardoor de overheid meer aandacht geeft voor
een dergelijke school. Kinderen die wij bereiken
stralen zo veel vreugde uit alsof het Sinterklaas is.

Arme kinderen kunnen met een nieuw uniform
naast rijkere kinderen naar school gaan zonder dat
op dat gebied een kloof bestaat. Wij zetten dit
project voort en daarbij gaan we onze processen
automatiseren opdat we meer kinderen helpen.

Samenvatting Schoolbags Project
Probleemstelling
Een schooltas hebben is niet een kwestie van
leven of dood. Hoe dan ook, het is voor kinderen
een belangrijk attribuut om schoolmaterialen te
beschermen.

Scope en Aanpak
Doel van het project was om 343 kinderen te
voorzien van een schooltas in vijf scholen in
Central Province, Sri Lanka. Het project bestaat uit
een aantal onderdelen:





Geld verzamelen via croudfunding en social
media
Inkoop van schooltassen
Distributie van schooltassen in Q1 2017
Evaluatie en eindafrekening.

Het hele project werd gedragen door Thomas
Jansen en Milah van Strijp, twee vrijwilligers en
Boost Ambassadeurs.

Resultaten
Figuur 32 kinderen met hun nieuwe tassen

Het geeft kinderen de vrijheid om te spelen en rond
te rennen, zonder dat ze bang hoeven te zijn om
hun schoolmaterialen te beschadigen. Als kinderen
naar huis moeten lopen tijdens het regenseizoen
worden
alle
boeken
en
lesmaterialen
drooggehouden.

Thomas en Milah hebben via hun eigen netwerk en
social media kanalen ruim de helft van de fondsen
opgehaald en de rest is aangevuld met een donatie
van één van onze partners Tiboo. Hierdoor is er
budget ontstaan voor 286 schooltassen.

Duurzame oplossing
Het schooltassen project is bedoeld om de
schoolspullen langer mee te laten gaan,
voornamelijk voor tijdens het regenseizoen. Het is
een eenmalige actie.

Figuur 33 Thomas met de jongens

Figuur 34 Thomas en Milah in traditionele kleding

84 van de schooltassen zijn verdeeld eind
november door Remco Scherpenzeel van Boost
Foundation.

Gelukkig hebben wij de feedback vrijwel direct
ontvangen, hierdoor konden wij het ook direct
rechtzetten.

Thomas en Milah hebben een tweede batch van
120 gedistribueerd tijdens hun vrijwilligerstraject en
het restant van 62 is eind februari verdeeld door
voorzitter Ian Upton.

Met de kanttekening dat niet alle vrijwilligers direct
feedback geven is dit een belangrijk verbeterpunt.
Dit is opgenomen in ons HR-beleid voor 2017.
Wij beloven namelijk een win-win voor alle
betrokken partijen.

Belangrijkste leer- en
verbeterpunten

Conclusie

“Do what you say and say what
you do”
We hebben feedback ontvangen van Thomas en
Milah dat aan onze communicatie richting
vrijwilligers verbeterd kan worden. Onze
responstijd was in de beginfase niet snel genoeg
om ervoor te zorgen dat wij hun optimaal
ondersteunden
met
alle
benodigde
wervingsmaterialen.

Figuur 36 Kinderen van basisschool Kinnigama
krijgen nieuwe tassen.

Het is van belang dat we meer aandacht besteden
aan het ondersteunen van vrijwilligers. Zo kunnen
we op een prettige manier blijven groeien. De
ondersteuning gaan we meten aan de hand van
bijvoorbeeld enquêtes en periodieke overleggen.
Het schooltassenproject is succesvol verlopen en
we hebben veel geleerd. 286 kinderen kunnen nu
hun schoolspullen beschermen.
Figuur 35 Vrachtwagen met tassen is gearriveerd

Samenvatting Emergency Landslide Project
Persoonlijke noot van de
voorzitter
Als men door Sri Lanka reist krijgt men
automatisch een band met de bewoners. Kort na
mijn vertrek is Sri Lanka geraakt door zware
regenvallen. In eerste instantie was dat een
tegenslag voor een van onze projecten: het voelde
letterlijk als “dweilen met de kraan open”.

Duurzame Oplossing
De duurzame oplossing voor dit terugkerend
fenomeen is iets wat Boost Foundation in 2016 nog
niet kon behappen. De aardverschuivingen worden
veroorzaakt door houtkap, voor korte termijn
commerciële doelen.

Figuur 39 luchtfoto van het getroffen gebied

Figuur 37 huis verwoest door modderstroom

Ik heb hier een belangrijke les geleerd dat het niet
gaat over hoe “Ik” mij voel of de “ambities” van
Boost Foundation maar om de mensen die hulp
nodig hebben. Mijn persoonlijke gevoelens werden
volledig ontkracht toen het volgende probleem zich
voordeed.

Om dit te veranderen op lange termijn zou
geïnvesteerd moeten worden in onderwijs, analyse
van de politieke situatie en uitvoerige onderzoek op
het gebied van tropische bosbouw en
landschapsarchitectuur.

Probleemstelling

Figuur 40 Water en
ingeladen in de 4x4's.
Figuur 38 Dorpelingen proberen iets te redden.

Aardverschuivingen door hevige regenval hebben
in Sri Lanka veel levens gekost. De streek rond
Aranayaka, 100 kilometer ten noordoosten van de
hoofdstad Colombo was het zwaarst getroffen.
Drie dorpen zijn bedolven onder modderstromen
en de overlevenden waren afgesloten van schoon
water, eten en sanitaire voorzieningen.

droog

voedsel wordt

Het heeft ons aangegrepen en zodoende hebben
we besloten om een milieuproject te doen komend
jaar. Zie ons beleidsplan 2017 (Project Green
Future).

Scope en Aanpak
Dit noodproject was geïnitieerd om direct hulp te
bieden aan het meest moeilijk te bereiken dorp. De
dorpelingen die vast zaten in een tempel hebben
wij voorzien van een vrachtwagen met

schoon water en eten. Omdat hulp direct nodig was
heeft het bestuur besloten om direct fondsen
beschikbaar te stellen en deze pas later te
verzamelen. De scope van het project luidde als
volgt:








Schakelen met partner en netwerk in Sri
Lanka
Overmaken en allokeren van fondsen
Vrachtwagen met eten en drinken vullen en
te laten rijden naar een zo dichtbij mogelijk
zijnde plek
Met 4x4 voertuigen (aan elkaar gekoppeld)
heen en weer rijden naar het dorp
Inzamelen van fondsen met behulp van
crowdfunding
financiële controle en evaluatie.

Resultaten
De mensen in het dorp hebben de nodige hulp
gekregen om een aantal moeilijke weken te
overbruggen tot dat hulpdiensten en het leger de
wegen vrij konden maken. Het is gelukt om

achteraf alle benodigde fondsen in te zamelen en
weer
toe
te
kennen
aan
de
juiste
projectbestemming.

Belangrijkste leer- en
verbeterpunten
“Teach a man to fish”
Hoewel de mensen acuut geholpen waren is dit
geen duurzame oplossing voor de onderliggende
problematiek. Het is een voorbeeld van wat we niet
als ons doel zien. Wij willen iemand leren vissen in
plaats van een vis te geven.

Conclusie
Wij hebben alles gedaan om de situatie binnen
onze invloedsfeer aan te pakken. Een conclusie is
dat we zelf moesten meemaken welke impact de
natuur heeft op de mens.
De belangrijkste
conclusie is dat we niet zijn ingericht op dit soort
projecten, we zijn geen Rode Kruis of iets
dergelijks. Desondanks hebben we een
gewichtige
bijdrage
geleverd
voor
een
gemeenschap in nood.

Partners
FutureCare
“I just want to do something that the whole world
can benefit from”… Ramani Smits, FutureCare.

gemeenschappen
verbeteren.

en

kinderen

blijvend

te

FutureCare was in 2016 ons eerste en
belangrijkste partner in Sri Lanka. Het bijzondere
aan deze organisatie is dat alle fondsen besteed
worden aan de kinderen. Samen met Ramani,
Henk en Sameera van FutureCare hebben wij alle
projecten uitgevoerd.

Figuur 42 Henk en Ramani Smits

Figuur 41 projectleider Sameera

Wij werken graag met FutureCare en hebben
ontzettend veel geleerd in het afgelopen jaar. De
belangrijkste leerpunten in de samenwerking
waren het bijhouden van goed periodiek contact.
Voldoende tijd in elkaar investeren en ervoor
zorgen dat alle zaken goed en transparant
gecommuniceerd worden.

FutureCare is opgericht in 2006 door Ramani
Smits, een dame uit Kandy in de Centrale
Provence. Ramani is de jongste dochter van een
specerijen plantagehouder. Nadat ze haar
agrarische opleiding heeft afgerond ontmoete zij
een Nederlander, Henk Smits. Henk werkte bij de
Verenigde Naties en emigreerde op zijn 45e naar
Sri Lanka. Henk is een inspirerend persoon, die de
afgelopen 30 Jaar zich in heeft ingezet voor
verstandelijk gehandicapte weesjongens in Sri
Lanka.
Ramani heeft door FutureCare aandacht gegeven
aan de armste scholen op het platteland van
Central Provence. Tien jaar later zijn de eerste
kinderen universitaire opleidingen aan het volgen.
Ramani is erin geslaagd om de kansen en
levensomstandigheden
van
een
aantal

Figuur 43 tekenmoment partnerovereenkomst

Bedankt Henk en Ramani Smits voor alles wat
jullie doen. Voor de kinderen en gemeenschappen,
jullie wijze lessen, openheid en gastvrijheid is
ongekend en wij kijken uit naar een mooie relatie
in de komende jaren.

Partners in Nederland
Dank aan OGD ict-diensten voor het beschikbaar stellen van kantoorruimtes en
faciliteiten. Aan alle medewerkers van OGD die gedoneerd hebben en de donatie
van het MVO-fonds van OGD voor het Project “Building a Future”.
Dank aan Avighna voor de periodieke donatie om een groot deel van onze opstart,
beheer en administratiekosten te betalen. Ook voor het vertrouwen in Boost
Foundation vanaf dag één.
Dank aan Triboo voor het strategisch advies, en het aanvullen van het
bestemmingsfonds School bags Project.
RCRM Holding

Dank aan RCRM Holding voor een van de eerste donaties en de donatie voor het
project Emergency Help

Dank aan Insolitus voor het maken van foto’s in Nederland en Sri Lanka.

Dank aan Oak Consultancy voor de mooie donatie voor het Schooltassenproject.

Dank aan AAAfresh123 voor de inspirerende ideeën en het beschikbaar stellen
van materialen en vergaderruimte.
Dank aan Proacc voor het gratis advies en voor het pro bono leveren van onze
vaststellingsverklaring.

Dank aan Immature voor het vormgeven en onderhouden van onze website.

Stichting Boost Foundation is powered by

Plannen 2017
Kritisch zijn en leren
Wij zijn en blijven een lerende organisatie, de ervaringen en de feedback van stakeholders zijn
meegenomen om onze strategie voor 2017 te vormen. De plannen zijn opgenomen in ons beleidsplan 2017
en we hebben ons huishoudelijk regelement in 2017 aangescherpt.

Project Activiteiten
De volgende activiteiten staan gepland voor 2017:
-

Building a Future: Een tweede school in Sri Lanka renoveren
Schoolbags Project: Afronden en evaluatie
Equal Chances: 80 kinderen voorzien van schoolspullen
Green Future: Partnerovereenkomst afsluiten met milieuorganisatie in Ecuador en project initiëren.
Sharing knowledge: Vrijwilligerswerk organiseren ter ondersteuning van projecten.

Interne activiteiten
Intern gaan wij ook aan de slag om nog verder te professionaliseren:
-

Project CBF: CBF-keurmerk verkrijgen
Project AutoCloud: IT Beleid, Automatisering & Security
Project Glass Door: Business intelligence en full transparency
Project Rock Solid: Professionalisering van het juridische raamwerk.
Project Event Horizon: 40 Jaar strategie uitwerken om 250 projecten per Jaar te kunnen runnen.

Bovendien hebben we per afdeling een verbeterplan gemaakt opdat we nog efficiënter en effectiever te werk
gaan.

Begroting 2017
Hieronder staat de begroting voor 2017 waarbij de verwachte inkomsten uitgezet worden tegenover de
verwachte uitgaven. In 2017 is de target gesteld dat meer dan 90% van de donaties wordt besteed aan
projecten. Wederom betaalt het bestuur zelf een grote hoeveelheid van de bedrijfskosten & onkosten en
neemt het geen salaris, bonus of vacatiegeld.
Inkomsten
Verwachte Baten
Donaties van Particulieren
Eigen bijdragen bestuur
Donaties van bedrijven
Bestemmingsfonds Project “Equal
Chances”2016
Bestemmingsfonds Project “School
Bags”

Totaal

Uitgaven

€ 4.000,€ 2.000,€ 23.000,-

Verwachte kosten
Kosten beheer en administratie

€ 4.000,-

Kosten Werving
Doelstellingen
Milieu Project “Green Future”
Project “Building a Future”

€2.908,-

Project “Equal Chances”

€35.908

Project “School Bags”
Onvoorzien
Totaal

€2000,€500,€10.000,€15.000,€4.000,-

€2.908,€1500,€35.908,-

Financieel Verslag 2016
Stichting Boost Foundation

Woord vooraf
In december 2015 ben ik aangehaakt bij Boostfoundation, omdat ik mijn kennis en kunde voor iets goeds wil
inzetten zonder commercieel belang. Mijn opleiding is International Financial Management aan Tias in
Utrecht en zodoende was de rol van Penningmeester/ Chief Financial Officer een logische keuze.
Gezien ook ik voor OGD werk heb ik ook de rol van IT-manager toebedeeld gekregen, een krachtige
combinatie voor het eerste jaar, want dikwijls lopen de financiële werkzaamheden over in
informatievoorziening en automatisering.
Het is een van onze doelstellingen om 90% van de ontvangen donaties te besteden aan projecten en
anderzijds hebben we de uitdaging dat elk board member maar zoveel uur per week kan besteden aan
Boost aangezien we ook full-time werken of studeren.
De combinatie van deze twee factoren maakt het belangrijk om alle administratieve processen zo effectief
en efficiënt mogelijk te maken opdat we optimaal leveren aan de projecten.
Zo hebben we in het afgelopen jaar een volwaardig boekhoudpakket en CRM-systeem geïmplementeerd
inclusief de koppeling daartussen. Het incasseren van donaties, bankbetalingen, boekingen en
donateursadministratie wordt dan ook zeer efficiënt en effectief gedaan.
In 2017 draag ik de IT-werkzaamheden over aan Marc René en Gert-Jan ter Schure, Chief Information
Officer en Chief Technology Officer, omdat we de automatiseringsmogelijkheden volledig willen benutten.
Anderzijds wil ik mij meer focussen op financiën. Met onder meer de implementatie van het CBF-keurmerk,
de reguliere vastlegging en verslaggeving van projectfinanciën en besparingsmogelijkheden.
In april vertrek ik naar Ecuador om een mogelijke nieuwe partner te bezoeken, als deze partij door onze
screening heen komt zijn we actief op nog een werelddeel en maken we wederom een belangrijke stap
voorwaarts in de volwassenheid van Boost en nog veel belangrijker: het aantal mensen waar we een
positieve bijdrage aan leveren.

Namens het bestuur van Stichting Boost Foundation, wil ik jullie
hartelijk bedanken voor het vertrouwen!

Met hartelijke groet,

Justin Sloove, Penningmeester Stichting Boost Foundation

De financiële cijfers worden toegelicht in de volgende hoofdstukken:







Resultatenrekening
Baten
Lasten
Wervingskosten
Bestemmingsfondsen
Balans

Resultatenrekening
Baten
Rubriek
Baten 2016 Begroot 2016
Donaties van Bedrijven
8.651
7.000
Inzamelacties en evenement
3.000
Eigen Bijdrage Bestuur
2.400
1.000
Donaties van Particulieren
10.190
Totaal Baten
21.252
11.000
Tabel 1 Baten 2016 versus begroting 2016 in hele euro’s

Particuli
er
54%

Zakelijk
46%

Lasten
Rubriek
Lasten 2016
Besteed aan doelstellingen
Project Sharing Knowledge (Vrijwilligers1)
0
Project Building a Future (Pittawella1)
7.025
Project Equal Chances (Kinnigama1)
4.000
Project Emergency Help
600
Sub totaal
11.625
Wervingskosten

Begroot 2016

282

1.000
6.000
1.100
8.100
0

Kosten Beheer en Administratie
Automatisering
Opstartkosten
Onkosten Bestuur
Lopende Kosten
Transactie kosten ING
Sub totaal

992
398
1.487
0
196
2.904

2.200

Naar Bestemmingsfondsen
Project Schoolbags
Project Equal Chances ‘17
Sub totaal

2.908
3.000
5.908

0
700
700

135

0

Resultaat

Figuur 44 54% particulieren- en
46% bedrijfsdonaties

kosten
7%

0

Totaal Lasten
21.252
Tabel 2 Lasten 2016 versus begroting 2016 in hele euro’s

1.000
500
700
doel
93%

Figuur 45 93% Van de baten
besteed aan doelstellingen en
bestemmingsfondsen

11.000

Figuur 46 Schematisch overzicht van baten en lasten in verhouding

Toelichting Resultatenrekening
Begroting, resultaat, balans i.r.t. CBF-keurmerk
De naamgeving in de rubrieken begroting opgesteld in het beleidsplan 2016 wijkt iets af ten aanzien van de
posten zoals het CBF-keurmerk deze stelt. Het behalen van het CBF-keurmerk is een van onze doelen voor
het komende jaar.
Met het bestuur hebben we besloten om de jaarrekening reeds conform dit keurmerk op te stellen zodat
onze resultaten te vergelijken zijn met andere stichtingen. Uiteraard wordt in onderstaande toelichtingen de
diverse posten nader toegelicht en zodoende ook de verschillen tussen de posten zoals vorig jaar begroot
en de posten gedefinieerd door het CBF.

Baten
Eigen bijdrage bestuur
Transformatie declaratie tot donatie op basis van huishoudelijk reglement
In ons huishoudelijk reglement is de mogelijkheid opgenomen om kosten die bestuursleden maken
ten aanzien van de stichting of specifiek ten aanzien van projecten en niet declaren en niet uitbetaald krijgen
deze als "gift" beschouwen en derhalve als baten voor de stichting aangemerkt kunnen worden.
In de resultatenrekening zijn deze baten opgenomen onder de bijdragen van bestuur en in de lasten
zijn deze declaraties toegerekend aan specifieke projecten of opgenomen als reiskosten.
Declaraties welke getransformeerd zijn tot baten en derhalve als donatie zijn verwerkt bedraagt: € 2.411.

Donaties van bedrijven
Met € 8.651 hebben we 24% meer gelden ontvangen dan verwacht. € 8.151 is rechtstreeks bedoeld voor
projecten, € 500 is geschonken voor de dekking van onze kosten en eventueel vrijelijk toe te wijzen aan een
project of projectfonds.

Inzamelacties en Evenementen
Het CBF-keurmerk maakt onderscheid tussen Zakelijke-, Particuliere donaties en daarnaast nog uit fondsen
of subsidies. Wij hebben diverse Inzamelacties en Evenementen gehouden, o.a. Project Emergency Help
via het platform Whydonate. De baten van deze inzamelingsacties zijn niet alleen van particuliere donateurs.
Zodoende is het onderscheid wat het CBF stelt voor particulier en zakelijk niet te herleiden. Derhalve zijn er
geen donaties geboekt onder Inzamelacties en Evenementen maar zijn deze geboekt onder Donaties van
Particulier.

Donaties van particulier
Het aantal particuliere donateurs bedroeg 82 en de opgehaalde gelden hebben onze verwachtingen
ruimschoots overtroffen met € 10.190 t.o.v. de begrote € 3.000. Op € 800 na zijn alle gelden door de
donateurs aan een specifiek project toegewezen.

Overige donaties
Er zijn geen baten anders dan van bedrijven en particulieren.
Loterijorganisaties, subsidies van overheden, (verbonden) organisaties zonder winststreven noch waren er
ontvangen baten waar een tegenprestatie voor was in de vorm van goederen of diensten.

Overige baten
Er zijn geen overige baten geweest, zoals interest, koersverschillen, dividend of beleggingen.

Lasten
Besteed aan doelstellingen
De toewijzing aan projecten is hoger uitgevallen dan verwacht. We waren in staat om meer projecten te
starten dan de verwachtte drie.
Project
Project Vrijwilligers (sharing knowledge)
Project Building a Future (Pittawella)
Project Emergency Help
Project Equal Chances (Kinigama)*
Project Schoolbags*
Totaal
Figuur 47 projectuitgaven in hele euro’s.

Uitgaven
2016
7.025
600
4.000
11.160

Begroot 2016
1.000
6.000
1.100
8.200

De uitgaven aan projecten betreft alleen hetgeen wat is uitgekeerd aan onze partners. Kosten voor
betalingsverkeer en wervingskosten worden onder kosten administratie en wervingskosten genoteerd.








Project vrijwilligers is gedurende het jaar Sharing Knowledge gaan heten. Er zijn geen uitgaven
geweest: FutureCare heeft alle kosten voor inwoning gedoneerd.
Projet Pittawella is gedurende het jaar Building a Future: Pittawella gaan heten. De uitgaven (net
als de baten) lagen € 1.025 hoger dan begroot dit kwam met name door scope uitbrieding: het
aanleggen van een pijpleiding en het graven van een waterput.
Project Kinigama is gedurende het jaar Equal Chances gaan heten in plaats van 22 kinderen
sponsoren wij nu 80 kinderen, dankzij een gulle donatie van een particulier.
Project Equal Chances is een 3-Jarig studiebeurs voor 80 basisschoolkinderen (€4.000/Jaar)
Project Emergency Help betrof een noodhulp project en was niet begroot hierbij hielpen wij 200
mensen met water, eten en dekens nadat een plaatlijke ramp zich heeft voorgedaan.
Project Schoolbags is wel gestart in 2016 en zal afgerond worden in 2017 en de uitgaven zijn in
2017 geboekt (bestemmingsfonds Project Schoolbags)

Wervingskosten
Wij houden ons belofte om de wervingskosten tot een minimum te beperken. Vrijwel alle wervingskosten zijn
of gedoneerd of als gift in de vorm van vrijwilligerswerk gedaan.
Conform de richtlijnen van het CBF splitsen we de kosten die de werving met zich mee brachten. Zo zijn er
drie nader te verdelen kosten geweest, de flyer actie van Salomé van der Giessen en de inhoudingen van
de providers Whydonate en Geef.nl bij inzamelingsacties voor particulieren.
Flyers
Whydonate inhouding
Geef.nl inhouding
Totaal
Figuur 48 wervingskosten in hele euro’s

Kosten 2016
62
158
60
281

Begroot 2016
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
-

Kosten beheer en administratie
Kosten Beheer en Administratie

Bedrag

Toelichting

Onkosten bestuur / declaraties

1.487

Automatiseringskosten

992

De Stichting heeft geen personeel in
dienst.
Twinfield, Teamleader, Domeinen.

ING

196

Kosten (internationaal)betalingsverkeer

Overige algemene kosten

228

ANBI-vermelding & publicatieplicht

Totaal

2.904

Figuur 49 Kostenbeheer en administratiekosten in hele euro’s

Onkosten bestuur/ Declaraties
Het bestuur heeft kosten gemaakt voor de oprichting, reiskosten, vliegtickets gedeclareerd. Deze declaraties
kunnen conform het huishoudelijk regelement en de statuten uitgekeerd worden en de financiële
draagkracht was aanwezig. De bestuursleden hebben er unaniem voor gekozen om de hun individuele
declaraties te transformeren tot gift. Dit levert Boostfoundation een besparing op van € 2.411.

Declaraties
Project Building a future (vliegticket)
Onkosten bestuur
Oprichtingskosten
Totaal declaraties
Tabel 3 declaraties in hele euro’s

525
1487
398
2411

Bestemmingsfonds
De toewijzing aan bestemmingsfondsen betreft € 5.908 voor Project Equal Chances en Project Schoolbags.
Equal Chances. Dit project omhelst een driejarig contract ter grootte van € 12.000 met betalingstermijnen
van een jaar. Het eerste jaar is reeds betaald en voor het komende jaar hebben we, in overleg met
donateurs, een bestemmingsfonds gecreëerd ter grootte van € 3.000.
Project Schoolbags wordt afgerond in 2017 en reeds ontvangen gelden zijn daarvoor bestemd, derhalve is
ook hier een bestemmingsfonds voor gecreëerd voor het gehele bedrag: € 2.908.

Resultaat
Het resultaat van €135 wordt ten gunste gebracht aan ‘overige reserves’.

Balans
Activa

Passiva
31-12-2016

Opening

Vaste Activa
n/a
Vlottende Activa
Debiteuren

2.609

0

Bank
ING

3.416

0

Totaal Debet

7.025

31-12-2016 Opening
Reserves
Overige reserves

117

0

Bestemmingsfondsen
Project Equal Chances
Project School Bags

3.000
2.908

0
0

Kortlopende schuld
Anbi

6

0

Totaal Credit

7.025

Tabel 4 balans 2016 in hele euro's

Figuur 50 Boost Foundation "Together we change the world"

