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1. Algemeen
In 2007 is de Stichting TransFair opgericht.
Na de oprichting van de stichting is ANBI -goedkeuring
aangevraagd. Deze is verleend op 1 jan 2008 onder nr. 52 580.
De beschikbare middelen komen binnen middels donaties en
subsidies.
De Stichting heeft ten doel




het verlenen van ondersteuning van kansarme groepen of
individuen, waarbij educatie in het geding is.
het ondersteunen van projecten die ten doel hebben ICT
onderwijs in algemene zin op een hoger plan te brengen
voorts al hetgeen met een en ander zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles i n de ruimste zins des
woords.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer




het faciliteren van studiereizen, opleidingen en cursussen
ontwikkelingsprojecten voor kansarmen
ondersteunen van een leerstoel.

Het bestuur bespreekt en beoordeelt of ingediende
projectaanvragen door Stichting TransFair zullen worden
ondersteund.
Het bestuur komt twee keer per jaar bijeen.
Bestuur Stichting TransFair:
Prof dr. Arie Buijs (voorzitter)
Gerard Hilte (vice-voorzitter)
Harm Bodewes
Agnes Snellers MBA (penningmeester en secretaris)
Harm Bodewes is eind 2014 vertrokken als bestuurslid (einde
dienstverband Transfer Solutions) van TransFair. Zijn opvolger is
Betteco de Boer.

Jaarverslag 2015 Stichting TransFair

4

2. Financieel verslag 2015
Het fiscale nummer van Stichting TransFair is 8182.72.314.
De waarde van de beleggingsportefeuilles bedragen per 31
december is € 447.513,39 en bestaat uit € 375.042,58 aan effecten
en
€ 72.180,72 aan liquide middelen.
Het eigen vermogen is € 237.513,39
Giften ontvangen
In 2015 is er voor een totaal van € 102.874,62 aan giften
ontvangen.
Dit bedrag bestaat uit de volgende deelbedragen:
€ 35.000,00 + € 3.675,00 aflossing en rente lening Hilte Pass BV
€ 35.000,00 + € 3.675,00 aflossing en rente lening Snellers BV
€ 6.399,62 aan donaties voor projecten voor YTFI (dit bedrag
bestaat uit kleine en grotere bedragen). Giften voor Truida 90,
Nepal, Transfer Solutions Bonus acte en het malariaproject in
Sumba. Zie staat van baten en lasten 2015 voor details.
Giften gegeven
In 2015 is er voor een totaal van 17.000 euro aan verschillende
doelen gegeven via de bonusactie van Transfer Solutions. Aan
Nepal is 1.000 euro gegeven en aan YTFI 15.000 euro.
Tijdens de bonusactie 2015 hebben collega’s een bedrag van
€ 8500,- gedoneerd.
Dit bedrag is door Transfer verdubbeld tot € 17.000,De volgende stichtingen hebben in 2015 via de bonusactie een donatie
ontvangen:
Stichting Los Cachorros – Nederland
Stichting Children of Durgapur
Hoop voor Albanië
AFOS/De Naaste Veraf te Dronten
Stichting Mucaa
Stichting The Style Foundation
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1.460,1.460,1.460,3.650,1.460,1.460,5

Noodclusterhulp

3.650,-

3. Toelichting op de projecten uit Indonesië
Er zijn in 2015 twee bezoeken gebracht aan de projecten in
Indonesië (YTFI)
In maart 2015 werd een bezoek gebracht aan Sumba
In november 2015 werden de projecten op Sumba en op Flores
bezocht.
Vanuit TransFair Foundation werd Euro 15.000 over gemaakt
(waaronder de bijdrage van SOS ten bedrage van Euro 10.000
welke eind december 2014 gestort werd).
Aan doeldonaties voor YTFI werd in 2015 euro 7.500
ontvangen.
Flores:
Hier worden projecten rond de rijstvelden en de groentetuinen
Santo Gerardus ten behoeve van het doven en blindeninstituut
SLB Karya Murni, de school van Nampoign, de bank Aman
en 15 coöperaties in het district Satermesse (7 dorpen totaal
318 leden). Om de activiteiten te ondersteunen worden 2 ½
ontwikkelingswerker en een administratieve k racht van
Stichting Ayo Indonesia betaald).
De kosten die daarmee samenhangen bedragen ongeveer Euro
1.000 per maand.
In verband met het 50-jarig bestaan van het SLB werd
toegezegd dat de school in Nampoign 50 schooluniformpjes
zou krijgen welke vervaardigd zullen worden in het naa iatelier
van de doven in Ruteng (gerealiseerd in 2016).
De groentetuin meet 5.000 m2 en heeft last van loslopend vee.
Een betonnen omheining met prikkeldraad wordt aangelegd.
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De opbrengst van de rijstvelden is nu met 18 ton rijst per jaar
50% meer dan de oorspronkelijke behoefte.
Sr Avelina van SLB Karya Murni rapporteert tweewekelijks,
Tarsis Hurmali maandelijks.
Sumba
Op Sumba zijn twee projecten:
1. School Wee Londa. Het gebouw wordt onderhouden en
extra leerkrachten worden meebetaald; kosten ongeveer
500 euro per maand.
2. Daar we Louk Herber, een Nederlandse tandarts, in ons
gezelschap hadden, hebben we er aan 400 leerlingen
tandenborstels en tandpasta gegeven, tevens gaven we les hoe
te poetsen.
3. Malariaproject. Hierbij zijn 96 malariakaderleden
geïnstalleerd die nu 50.000 IDR per maand ontva ngen. In
zes pilotdorpen die ieder vier wijken hebben waarin
meerdere kampongs die nu samen vier kaderleden
hebben. Er is een vaste staf van drie veldwerkers en
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Ronny Mallelak die projectmanager is. Een parttime
administratieve kracht en Monique van der Sande , een
Nederlandse arts die het project vanuit de medische kant
bekijkt; zij staat op de payroll van Hilte Pass bv in
Nederland. Kosten van het Indonesisch team bedragen
ongeveer Euro 2.500 per maand. De kantoorkosten
worden gedragen door SOS (Save Our Sumba)
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