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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 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 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 projec taanvragen 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 2020 

 

Het fiscale nummer van Stichting TransFair is  8182.72.314. 

 

De waarde van de activa is eind december totaal € 453.731,73 en bestaat 

uit €  441.524,09 aan effecten, een vordering van dividendbelasting van €  

3.671,16 en liquide middelen van €  8.536,48. 

 

Het beleggingsresultaat was  €  76.771,76 negatief. De dividendopbrengsten 

zijn €  9.740,02 posit ief en de renteopbrengsten zijn €  101,45. 

 

Het eigen vermogen van de Stichting TransFair is €  453.731,73 

 

Door het resultaat lijkt het een slecht jaar, met name door het beleggingsresultaat. Dit 

wordt met name veroorzaakt doordat een aantal beleggingen in waarde zijn gedaald 

en dit moet direct verwerkt worden in het resultaat. Er zijn ook veel beleggingen in 

waarde gestegen, maar deze waardestijging mag niet worden meegenomen in het 

resultaat. Een waardestijging mag pas worden verwerkt bij verkoop van de 

belegging.  

Dit komt voort uit de grondbeginselen voor het opstellen van een jaarrekening: het 

realisatiebeginsel en voorzichtigheidsbeginsel. Het realisatiebeginsel houdt (in het 

kort) in dat je omzet (winst) pas neemt zodra het is gerealiseerd. Het 

voorzichtigheidsbeginsel houdt (in het kort) in dat je kosten (verliezen) neemt zodra 

deze verwacht worden. 

Hierdoor ontstaat er nu een negatief resultaat terwijl, over de gehele portefeuille 

gezien, er eigenlijk een positief resultaat is gerealiseerd. Dit zal de komende jaren 

vanzelf weer recht trekken als er beleggingen binnen de portefeuille verhandeld gaan 

worden. 

 

 

Giften ontvangen 

 

In 2020 is er voor een totaal van €  45.638,95 aan giften ontvangen.  

Dit bedrag bestaat  uit de volgende deelbedragen:  

 

Giften Transfer Indonesia € 15.638,95. 

Transfer Solutions bonusacti e € 30.000.  

 

Giften gegeven 

 

In 2020 is er voor een totaal van € 50.188,73 euro aan de verschillende 

doelen gegeven.  

Tijdens de bonusactie 2020 hebben collega’svan Transfer Solutions een bedrag van 

€  15.000,- gedoneerd.  Dit bedrag is door Transfer verdubbeld tot € 30.000,- 

De volgende stichtingen hebben in 2020 een donatie ontvangen; zie ook de site van 

de stichting TransFair. Verschillende van deze doelen zijn aangedragen door of 

kwamen tot stand door bemiddeling van medewerkers van Transfer Solutions. 
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Stichting TransFair Indonesië       € 4.000 

Stichting TransFair Indonesië       € 4.000 

Stichting TransFair Indonesië        €       10.000 

Stichting Los Cachorros              € 3.012 

Stichting Childeren of Durgapur   € 3.012 

Stichting Hoop voor Albanie         € 3.012 

Stichting The Style foundation      € 3.012 

Stichting Zuid Oost Azië                € 3.012 

Stichting Woord en Daad               €    200 

Stichting Hulp Oost-Europa           € 1.800 

Stichting Halte Zomervilla              € 4.847 

Stichting Steun voor Oudalan         € 3.012 

Van Doorn stichting                        € 3.012 

Stichting Jemima                               €    200 

Stichting African hands                     €    200 

Wereld Natuur Fonds    €      20 

Justdiggit      €    500 

Stichting Hulpproject Emmanual       €    896 

Stichting Sterk en Positief                 €            250 

Andreas Manna Stichting                 €         2.000 

Giften koffieproject Flores    €        16.217 

 

 

3. Toelichting op een aantal projecten.  
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Deze kinderen in Nesakkarankal (Sri Lanka) worden gesteund door een Havonos-
project. 
Bovenstaande foto bevat een collage gezet die de kinderen zelf hebben gemaakt. 
Alle materialen zijn inmiddels volop in gebruik, nu de scholen weer open zijn. 

Verder is de situatie door Covid erg slecht in Sri Lanka, Havonos verleent er 
noodhulp. Zie op de foto’s hoe blij de kinderen zijn. 
 

 

Een voorbeeld van een dankbrief:  

 

 

Geachte meneer Gerard Hilte, 

 

Wij willen hierbij bevestigen dat de door uw Stichting ter beschikking gestelde € 

3.012,42 op 16 maart 2020 is bijgeschreven op de bankrekening van de Van Doorn 

Stichting. 

 

De Van Doorn Stichting is zeer blij met het besluit van uw bestuur om € 3.012,42 ter 

beschikking te stellen aan het project "rise up with carpenter skills" voor jongeren in 

de krottenwijken van Githurai - Nairobi - Kenia, dat door Fountain Youth Initiative in 

samenwerking met onze Stichting en de Stichting Tools To Work zal worden 

gerealiseerd. 

  

Dit is heel goed nieuws, waar Fountain Youth Initiative in Githurai  heel blij mee zal 

zijn. 

 

De ontvangen fondsen zullen op een verantwoorde wijze worden gebruikt, waarover 

verantwoording zal worden afgelegd in de vorm van (kwartaal) 

voortgangsrapportages alsmede een eindrapportage, binnen drie maanden nadat het 

project zal zijn afgelopen. 

 

Namens de Fountain Youth Initiative en de jongeren van Githurai die een 

meubelmakersopleiding gaan volgen, alsmede namens ons bestuur, dank voor de 

schenking.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Petra Sutmuller, voorzitter van de Van Doorn Stichting 

 

 

 



Jaarverslag 2020 Stichting TransFair  

 
7 

 
 

The Style Foundation 

In Kenia 

De Style Foundation is een Nederlandse Stichting die zich het  lot van 

achtergestelde kinderen in ontwikkelingslanden aantrekt, gericht op 

educatie en zelfontwikkeling. TransFair steunt dit project middels de 

bonusactie.  

 


