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Mailadres: transfair@transfer-solutions.com 

Website:  www.transfairfoundation.nl  

 

Bankrekening: 1308.11.416 t.n.v.   

Stichting TransFair, Rabobank te Leerdam  
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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 in 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) 

Hans Hol  

Agnes Snellers MBA (penningmeester en secretaris)  
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2. Financieel verslag 2016  

 

Het fiscale nummer van Stichting TransFair is 8182.72.314. 

 

De waarde van de beleggingsportefeuilles bedragen per 31 

december is € 469.644,25 en bestaat uit  € 450.883,47 aan effecten 

en € 18.690,43 aan liquide middelen.  

 

Het beleggingsresultaat was 467,09 euro negatief. De 

dividendopbrengsten zijn 15.343,25 positief en er zijn 4.1689,48 

euro aan renteopbrengsten. 

 

Het eigen vermogen van de Stichting TransFair is € 329.664,25. 

 

Giften ontvangen  

 

In 2015 is er voor een totaal van € 101.991.56 aan giften 

ontvangen. 

Dit bedrag bestaat  uit de volgende deelbedragen:  

 

€ 35.000,00 + € 2.450,00 aflossing en rente lening Hilte Pass BV  

€ 35.000,00 + € 2.450,00  aflossing en rente lening Snellers BV  

€ 5.832,16 aan donaties voor projecten voor YTFI (dit bedrag 

bestaat uit kleine en grotere bedragen). Giften voor Jaques 70, 

Nandung, Transfer Solutions Bonus actie en giften 

Gerard&Sari40. Zie staat van baten en lasten 2016 van de 

jaarrekening voor details. 

 

Giften gegeven  

 

In 2016 is er voor een totaal van 23.232,50 euro aan de 

verschillende doelen gegeven. Via de bonusactie van Transfer 

Solutions is er 17.000 aan de verschillende doelen gegeven. Aan 

YTFI 3.232,50 euro, aan Andreas Manna 2 .000 euro en tot slot 

aan Mopti 2.000 euro. 

 

3. Toelichting op de projecten  

 

Andreas Manna Stichting, Uganda Afrika  

Aanvrager: www.andreasmanna.org  

Gevraagd bedrag: ieder bedrag is welkom  

We hebben als stichting 2.000 euro gedoneerd.  
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Toelichting Project 

 
Het AMFU-project in Matany draait  om een 
vakopleidingsschool voor met name meisjes, alhoewel 
enkele jongens daar ook welkom zijn. Vooral meisjes 
omdat die met name achtergesteld zijn. Een praktijkschool 
op LBO/MBO niveau, die opleidt in vakken gericht op de 
vraag in de regio. Als eerste is er een stuk land 
aangekocht en is er een omheining gebouwd. Daarnaast 
is er inmiddels water geboord en heeft een architect 
bouwtekeningen gemaakt. Er is een voorziening voor 
elektriciteit nodig, een stafhuis, een school met 
verschillende lokalen, ingericht voor de praktijklessen en 
een slaapverblijf voor de leerlingen.   
De bouw van het project loopt voorspoedig. Tot nu toe is 
het nachtverblijf voor de vrouwen gerealiseerd, de 
toiletvoorzieningen en een werkplaats voor de werkers. Nu 
er weer fondsen zijn wordt er druk gebouwd aan de eerste 
klaslokalen, zodat het onderwijs op kleine schaal 
binnenkort zal kunnen beginnen. De bouw van de andere 
onderdelen van het project zal ondertussen doorgaan, 
zodat in de loop van de tijd het hele project zijn vorm krijgt 
en ondertussen al jonge vrouwen worden opgeleid.  

 

Project Tuinen voor vrouwen in Mali, Afrika  

Aanvrager: http://www.mopti.nl/   Willem Snapper  

Gevraagd bedrag :  ieder bedrag is welkom.  

Toelichting Willem Snapper is een gepensioneerde die al 8 

jaar in Mali woont. Gerard ontmoette hem in Mali in 2010 en 

heeft sindsdien een abonnement op zijn weeknieuwtjes. Hij is 

succesvol met tuinen voor vrouwen. Op de site zijn de 

http://www.mopti.nl/
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ontwikkeling daarvan via camera’s te volgen. TransFair heeft 

1.000 euro geschonken.  

 

Project YTFI: het malariaproject in Sumba vertoont goede 

voortgang. Monique van der Sande heeft haar werkzaamheden 

afgerond na drie jaar inzet. Er is extra aandacht voor 

verschillende projecten op Sumba doordat een Amerikaanse 

organisatie die ook op Sumba werkt samenwerkt met d e 

personen die voor het malariaproject geselecteerd zijn 

waardoor er nu veel meer geld en inzet is. Aan de andere kant 

werkt het ook soms negatief omdat de aandacht voor het 

malariaproject zelf in de verdrukking komt. Maar er zijn 90% 

minder personen die sterven aan malaria en er is veel aandacht 

voor bewustwording op gebieden als hygiëne, verzorging en 

gezond eten. Positieve ontwikkelingen.  

 

In 2016 is de Universiteit van Surabaya, STIE Perbanas 

ondersteund doordat 2 studenten de gelegenheid kregen een 

Summerschool (twee weken) in Utrecht te volgen. Het project 

is goed ontvangen op de Universiteit van Indonesië. Gerard 

was bij de verkiezing (hij was toch in de buurt) en heeft de 

hele ceremonie kunnen meemaken.  

 

 

 
 



Jaarverslag 2016 Stichting TransFair  

 

8 

 
 
o 

Bonusactie Transfer 

Tijdens de bonusactie 2016 hebben collega’s een bedrag van 
€  8.500,- gedoneerd.  
Dit bedrag is door Transfer verdubbeld tot €  17.000,- 

De volgende stichtingen hebben in 2016 via de bonusactie een 
donatie ontvangen: 

Stichting Los Cachorros – Nederland            1.530,- 

Stichting Children of Durgapur                       1.530,- 

Hoop voor Albanie                                         1.530,- 

AFOS/ De Naaste Veraf te Dronten               3.060,- 

Stichting Mucaa                                             1.530,-  
Stichting The Style Foundation                      1.530,- 

Noodclusterhulp                                      4.590,- 

Verder is er op verzoek van individuele wensen van collega’s een 
bedrag van 1.700 euro naar andere stichtingen. 
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