
 

 

Jaarverslag TransFair 2019  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Colofon 

Stichting TransFair  

t.a.v. Gerard Hil te of Agnes Snellers  

Stationsweg 19 

4141 HB  Leerdam 

telefoon 0345-616888 

 

Mailadres: transfair@transfer-solut ions.com 

Website :  www.transfairfoundation.nl  

 

Bankrekening: 1308.11.416 t.n.v.   

Stichting TransFair, Rabobank te Leerdam  

  

mailto:transfair@transfer-solutions.com
http://www.transfairfoundation.nl/


Jaarverslag 2019 Stichting TransFair  

 
2 

 

 

Inhoudsopgave 

 

 

1. Algemeen  

 

2. Financieel verslag 2019 

 

3. Toelichting op de projecten  

 

 

 

 

 

 

 

  



Jaarverslag 2019 Stichting TransFair  

 
3 

 

1. Algemeen  

 

In 2007 is de Sticht ing TransFair opgericht.   

Na de opricht ing van de st icht ing 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 aan 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 bevorderli jk kan zijn, a lles in de ruimste zins des woords.  

De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer  

•  het facili teren van studiereizen, opleidingen en cursussen    

•  ontwikkelingsprojecten voor kansarmen    

•  ondersteunen van een leerstoel .  

Het bestuur bespreekt en beoordeelt of ingediende projec taanvragen door 

Stichting TransFair zullen worden ondersteund.   

Het bestuur komt twee keer per jaar bijeen.  

 

Bestuur Sticht ing TransFair :  

 

Prof dr. Arie Buijs (voorzit ter)  

Gerard Hilte (vice-voorzitter)  

Hans Hol 

Agnes Snellers  MBA (penningmeester  en secretar is )  
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2. Financieel verslag 2019 

 

Het fiscale nummer van Stichting TransFair  is  8182.72.314. 

 

De waarde van de activa is eind december totaal € 525.867,25 en bestaat 

uit €  518.295,81 aan effecten, een vordering van dividendbelast ing van €  

2.591,66 en liquide middelen van  €  4.979,78. 

 

Het beleggingsresultaat was  €  4.749 positief . De dividendopbrengsten zi jn  

€  22.474,85 positief en de renteopbrengsten  zijn €5.888,64.  

 

Het eigen vermogen van de Stichting TransFair is  €  525.867,25 

 

Giften ontvangen 

 

In 2019 is er voor een to taal van € 34.402,39 aan giften ontvangen.  

Dit bedrag bestaat  u it de volgende deelbedragen:  

 

Giften Transfer Indonesia € 3.402,39.  

Transfer Solutions bonusactie € 31.000.  

 

Giften gegeven 

 

In 2019 is er voor een to taal van €  42.246,68 euro aan de verschillende 

doelen gegeven.  

Tijdens de bonusactie 2019 hebben collega’svan Transfer Solutions een bedrag van 

€  15.500,- gedoneerd.  Dit bedrag is door Transfer verdubbeld tot € 31.000,- 

De volgende stichtingen hebben in 2019 een donatie ontvangen; zie ook de site van 

de stichting TransFair. 

Stichting Los Cachorros    3.003 

Stichting Children of Durgapur   3.003 

Stichting Hoop voor Albanie    3.003 

Stichting The Style Foundation   3.003 

Stichting Zuid Oost Azië    3.927 

Stichting Kenya Schools       200 

Stichting Woord en Daad       400 

MS Research     1.000 

Andreas Manna Sticht ing    2.000 
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Transfer schaats op de Weissenzee   1.000 

Transfer schaats op de Weissenzee         200 

Plastic Free       3.003 

Stichting Halte Zomervilla    8.656 

Joeri Cox kika marathon     1.200 

Coffee beans      2.839 

Academic award 2019     2.980 

Parnabas      1.651 

 

3. Toelichting op een aantal projecten.  

 

Los Cachorros  in Peru. Deze stichting zet zich in voor straatkinderen van 

6 tot 18 jaar. Via straatwerk, opvang, psychologische hulp en onderwijs 

worden deze kinderen begeleid terug naar famil ie of een toeko mst op eigen 

benen.  

 

 
 

Hoop voor Albanie 

Deze stichting stimuleert lokale humanitaire projecten. Ze werken 

alti jd samen met lokale stichtingen en kerken.  
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Children of Durgapur 
Deze stichting is begonnen met het sponsoren van 6 weeskinderen en een kleuterklasje in 

Sonatala. Dat is in de loop der jaren uitgegroeid tot honderden kinderen en 23 schooltjes in 

de omliggende dorpen, het aanleggen van een weg, de bouw van een bakkerij en een 

kippenfarm, aanleg van groentetuinen, huizenbouw en het slaan van waterpompen.  

 

 
 

 

 

Een voorbeeld van een dankbrief :  
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Beste Gerard,  

Steun voor Oudalan is u zeer erkentel ijk voor de steun die we 

de in het afgelopen jaar van TranFair hebben gehad. Met uw 

donaties hebben we veel moois kunnen doen in Oudalan.  
 

 


