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H1 Bestuursverslag 

1.1  Verslagjaar 2020 

Het bestuur van Stichting Anne Fransen Fonds biedt hierbij zijn 

bestuursverslag en jaarrekening aan over het boekjaar dat is gestart per 

1 januari 2020 en is geëindigd op 31 december 2020. 

1.2  Missie Anne Fransen Fonds 

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

versterken van consumentenrechten door financiële steun te geven aan 

projecten en programma’s van startende consumentenorganisaties in 

zich ontwikkelende economieën. Dit gebeurt in samenwerking met de 

overkoepelende internationale organisatie Consumers International (CI), 

24 Highbury Crescent, London. De selectie van ingediende voorstellen 

wordt gemaakt door het bestuur van het Anne Fransen Fonds. 

 

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 duidelijk gelinkt zijn aan een van de acht 

consumentenrechten: 

o Toegang tot noodzakelijke producten en diensten 

o Veiligheid 

o Informatie 

o Keuze 

o Inspraak en vertegenwoordiging 

o Klacht en verhaal 

o Consumenteneducatie 

o Gezonde leef-/werkomgeving. 

3. Het project moet gericht zijn op een van de door het Anne Fransen 

Fonds vastgestelde prioriteiten (financiële dienstverlening, 

consumentenrecht en –bescherming, voeding, digitaal, medicijnen 

en gezondheid). 

4. Het project moet binnen een jaar worden uitgevoerd. 

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

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 in 2020 is als volgt: 

De heer Marcel Warmerdam, voorzitter 

Mevrouw Sandra Molenaar, secretaris 

De heer Hugo Brink, penningmeester 

De heer Herbert van den Ende, lid 

Mevrouw Maria Huibers, lid (tot 7 november) 

De heer Henk Bezemer, lid (vanaf 7 november) 

Mevrouw Anja Verhoef, uitvoerend secretaris 
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1.4  Personeel en Stichting 

Er is geen personeel in dienst van de Stichting. Onze contactpersonen 

bij Consumers International in Londen, de heer Paolo Gomes en 

mevrouw Ni Wang, zijn verantwoordelijk voor het coördineren en 

toezenden van de aanvragen. 

1.5  Activiteitenverslag 

Het bestuur kwam in Den Haag bijeen op 9 maart 2020. 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 2019 vastgesteld. 

1.6  Projecten 

Het Anne Fransen Fonds heeft in 2020 zes projecten uitgekozen voor 

financiële ondersteuning. Consumers International meldde op in 

december 2019 dat er 33 aanvragen van 28 CI-members waren 

ontvangen. Uit deze projectvoorstellen selecteerde Consumers 

International 19 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 Organisation In Interest of Consumer Education 

(VOICE), India 

Doel van het project: opzetten educatieprogramma voor kinderen over 

de gevaren van transvet en bijbehorende levensstijlziekten. 

Toegekend: € 9.500.  

 

II Yogyakarta Consumer Institute (YCI), Indonesia 

Doel van het project: bewustmaking en bevordering van 

consumentenrechten. 

Toegekend: € 9.500.  

 

III Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), 

Peru 

Doel van het project: bijdragen aan de actieve en effectieve uitoefening 

van het recht van consumenten om te kiezen voor gezonde en 

duurzame voeding. 

Toegekend: € 9.500.  

 

IV Rwanda Consumers Rights Protection Organization 

(ADECOR) Rwanda 
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Doel van het project: voedselveiligheid verbeteren door middel van 

gemeenschapsbewustzijn en capaciteitsopbouw. 

Toegekend: € 9.500.  

 

V  Public organization ‘Consumers Union of Tajikistan’ (TU), 

Tajikistan 

Doel van het project: realiseren van de rechten van consumenten op het 

gebied van veiligheid en informatie over voedingsproducten. 

Toegekend: € 9.500.  

 

VI ASSOCIATION TOGOLAISE DES CONSOMMATEURS (ATC), 

Togo 

Doel van het project: bewustmaking en bestrijding van de handel in 

nepmedicijnen in Togo. 

Toegekend: € 9.500.  

 

In totaal is met bovenstaande selectie in 2019 € 57.000 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 2020 zijn projectevaluaties ontvangen van de volgende in 

2019 door het AFF financieel ondersteunde projecten: 

 

Organisati

e 

Land Thema Toegeken

d bedrag 

Evaluatie 

ontvangen 

Myanmar 

Consumer

s Union 

Myanmar Consumentenrecht 9.300 Ja 

ASPEC Peru Voeding en 

gezondheid 

9.300 Ja 

ANNA Armenië Consumentenrecht 9.300 Ja 

ADECOR Rwanda Consumentenrecht op 

financiële markt 

9.300 Ja 

ADECO Kaap 

Verdië 

Financiën 9.300 Ja 

ABUCO-TI Burundi Consumentenrecht 9.300 Ja 

1.8  Toekomstverwachting 

Het bestuur zal op 11 maart 2021 bijeenkomen om nieuwe 

projectvoorstellen te selecteren. 
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2.1  Balans 

(in hele euro’s) 

 

   

 

ACTIVA  31-12-

2020 

 31-12-

2019 

     

     

Vlottende 

activa 

    

Overige 

vorderingen 

 1.187  898 

Liquide 

middelen 

 7.411  5.911 

     

Totaal activa  8.598  6.809 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

PASSIVA 

  

 

 

 

 

31-12-

2020 

  

 

 

 

 

31-12-

2019 

     

Eigen 

vermogen 

    

Algemene 

reserve 

2.798  750  

Saldo boekjaar 3.659  2.048  

  6.457  2.798 

     

Kortlopende 

schulden 

    

Overige 

schulden 

 2.141 CI minder 4.011 

     

Totaal passiva  8.598  6.809 
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2.2  Staat van Baten en Lasten 

(In hele euro’s) 

 

 

 

Baten 2020  2019  

     

Bijdrage 

Consumentenbond 

60.000  60.000  

     

Donaties 4.122  2.736  

     

Rente 0  0  

     

     

Totaal baten 64.122  62.736  

     

     

 

Lasten 

    

     

Uitkeringen 57.000  94% 55.800 92% 

     

Overheadkosten     

     

Reis- en bureaukosten 1.222  643  

     

Bijdrage CI 2.000    4.000   

     

Diverse kosten 8  -  

     

Bankkosten 233  245  

     

     

Totaal overheadkosten 3.463 

 

    6% 4.888  8% 

     

     

Totaal lasten 60.463 100% 60.688 100% 

     

     

Saldo boekjaar 3.659  2.048  
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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 2020 tot en met 31 

december 2020. 

 

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 balansdatum 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-

2020 

 31-12-

2019 

 

     

Overige vorderingen     

     

Te ontvangen rente 0  0  

Rekening courant Consumentenbond 1.187  898  

Donatie 0  0  

         1.187        898  

     

Liquide middelen     

     

ING zakelijke rekening 3.726  2.226  

ING zakelijke spaarrekening 3.685  3.685  

 7.411  5.911  

     

Eigen vermogen     

     

Saldo per 1 januari 2.798  750  

Bij: saldo boekjaar 2020/ respectievelijk 

2019 

3.659  2.048  

Saldo per 31 december 6.457  2.798  

     

     

Overige Schulden 

 

    

Projectbeoordeling Consumers International 2.000  4.000  

Te betalen bankkosten 141  11  

 2.141  4.011  
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Kasstroomoverzicht     

(in hele euro’s)     

 

 

 2020  2019 

     

Resultaat  3.659  2.048 

     

Mutatie vorderingen -289  731  

Mutatie kortlopende schulden -1.870  -1.107  

     

Kasstroom uit operationele activiteiten 

 

       -2.159 

 

 -376 

     

Mutatie liquide middelen  1.500  1.672 

     

     

Liquide middelen     

     

Saldo 1 januari 2020 5.911  4.239  

Saldo 31 december 2020 7.411  5.911  

Mutatie liquide middelen  1.500  1.672 

     

     

Zakelijke rekeningen ING specificatie 

mutaties 

    

Beginstand 1 januari 2020 5.911    

Af betaald/ontvangen voor 2019 887    

Bij bijdrage CB     

Bij donaties 705    

Af bankkosten -92    

Af uitkeringen     

Af vergaderkosten     

Eindsaldo 31 december 2020 7.411    
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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 2019 (€39.336.845 x 0,15%) 

waarbij een maximum bijdrage geldt van €60.000. De 

Consumentenbond heeft het bedrag van €59.005 afgerond naar boven 

tot het maximum van €60.000. 

 

Donaties 

Dit betreft in het boekjaar ontvangen bijdragen en giften van 

particulieren. Het Anne Fransen Fonds heeft een ANBI-status. 

 

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 VOICE, India 09-03-2020 9.500 

II YCI, Indonesia 09-03-2020 9.500 

III ASPEC, Peru 09-03-2020 9.500 

IV ADECOR, Rwanda 09-03-2020 9.500 

V TU, Tajikistan 09-03-2020 9.500 

VI ATC, Togo 09-03-2020 9.500 

   57.000 

 

 

Diverse kosten 

Aan Consumers International is jaarlijks een bijdrage van €2.000 

verschuldigd voor het uitvoeren en afwerken van projectbeoordelingen 

ten behoeve van het Anne Fransen Fonds. Deze jaarlijkse fee wordt 

overgemaakt als de internationale betalingen zijn afgerond.  
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H4 Overige gegevens 

 

4.1 Resultaatsbestemming 

Het saldo over het boekjaar 2020 ad € 3.659 komt ten gunste van het 

eigen vermogen. Het eigen vermogen zal in de toekomst worden 

besteed in overeenstemming met het doel van de Stichting. 

 

Den Haag, 11 maart 2021 

 

 

De heer M. Warmerdam 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

Mevrouw S. Molenaar 

Secretaris 

 

 
 

De heer H.J. Brink 

Penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

De heer H. van den Ende 

Algemeen lid 

 

 
 

 

De heer H. Bezemer 

Algemeen lid 

 

 

 

 

 


