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1 Doelstelling en Beleid 
 
De doelstelling van de stichting is: 

 Verlenen van assistentie en advies op het gebied van plattelandsontwikkeling; 

 Geïntegreerde benadering; 

 Samenwerken met derden die een soortgelijk doel nastreven. 
 
Het beleid van de stichting wordt gekarakteriseerd door de begrippen: 

 kansarme boerengemeenschappen ondersteunen bij het werken aan een betere toekomst 
voor zichzelf en hun kinderen. 

 Intensief contact met de lokale bevolking en het begeleiden van projecten totdat er werkelijk 
sprake is van geïntegreerde ontwikkeling die door de doelgroep zelf kan worden 
voortgezet. 

2 Huidige projecten 
1. Albanië 
De huidige activiteiten bestaan uit de volgende componenten: 

 Het helpen opzetten van toelevering van kwaliteitspootgoed van een aantal gewassen, m.n. 
pootaardappelen en plantuitjes voor de regio Pogradec / Korça; 

 Het leggen van contacten tussen boeren in Nederland met boeren in Albanië; 

 Het begeleiden van een pootgoed vermeerderingsprogramma voor aardappelen in het 
berggebied Mokra (Pogradec); 

 Het ondersteunen van diverse sociale activiteiten (Roma school Pogradec, verwaarloosde 
ouderen en een kinderinternaat in de regio Mokra); 

 Het zoeken naar financiële middelen om een aantal stafmedewerkers van de lokale 
Albanese organisatie ‘Diakonia Albania’ te ondersteunen. 

 
2. Kazakstan 
De huidige activiteiten bestaan uit het ondersteunen van de kredietorganisatie “Kyzylorda Kredit”. 
Deze organisatie voorziet in microkredieten voor kleine ondernemers, i.h.b. in de landbouwsector. 
Er zijn 4 personen werkzaam bij Kyzylorda Kredit. 
 
3. Midden Oosten 
Het verlenen van ondersteuning voor specifieke hulpverleningsprojecten in het Midden Oosten. 
 
4. Nederland 
Het samenwerken met telers van verschillende gewassen en teelttechnieken in Nederland, met 
name in de regio Noordoostpolder, vooral op het gebied van organische / biologische landbouw, 
die in het buitenland toegepast kunnen worden.  
 
5. Algemeen 
Vanuit het kantoor van Agrinas wordt regelmatig hulp geboden aan een aantal initiatieven in 
verschillende landen d.m.v. advies en het doorverwijzen naar derden voor bijv. financiën. 
 

3 Verwachte voortgang huidige projecten in 2016 
 Kazakstan: betrokkenheid zal zich beperken tot ondersteuning van de kredietorganisatie. 

 Albanië: contacten zullen worden onderhouden op het gebied van landbouwkundige zaken 
vanuit Nederland. Dit houdt ook in het ondersteunen van het aardappel pootgoed 
vermeerderingsproject in Mokra en van een noodlijdende boerenassociatie genaamd ELIA, 
alsmede het organiseren van transporten naar Albanië van landbouwproducten en 
hulpgoederen. Verder het zoeken naar fondsen om de diverse activiteiten vanuit Nederland 
te ondersteunen. 

 De activiteiten in het Midden Oosten zullen na registratie van het project in gang worden 
gezet. Dit houdt in eerste instantie in het opstellen van een projectvoorstel. Daarnaast is er 
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in samenwerking met een andere Nederlandse organisatie een bezoek gebracht aan een 
tweede land in het Midden-Oosten, waarbij het doel is het verlenen van assistentie op het 
gebied van groententeelt voor oorlogsslachtoffers en behoeftige mensen. Hiertoe is een 
vrijwilliger benaderd die voorlopig op basis van 1 dag in de week hieraan invulling geeft. 

 In Nederland staat het eigen onderzoek, waarbij in de praktijk praktische uitvoering werd 
gedaan met verschillende gewassen en teelten, voorlopig stil. 

 

4 Nieuwe activiteiten 
Mogelijke nieuwe activiteiten zullen worden gescreend op structurele of incidentele betrokkenheid. 
Als blijkt dat deze levensvatbaar zijn, zowel op het gebied van in te zetten nieuw personeel als 
financiën, zal dit per geval worden overwogen.  
 

5 Fondswerving 
Fondsen worden vnl. geworven bij fondswervende ontwikkelingsorganisaties, bedrijven, kerken en 
individuele personen. Projectgebonden fondsen worden aangewend voor het desbetreffende 
project. Algemene inkomsten dienen voor kantoorkosten en de nodige projectgebonden uitgaven. 
Tevens worden kantoorkosten gefinancierd vanuit declaraties van onkosten bij de projecten. Er zijn 
geen salariskosten omdat het bestuur en de vrijwilligers van Agrinas geen salaris ontvangen. 
Lokale medewerkers in de projectlanden kunnen wel een salaris ontvangen, betaald vanuit het 
specifieke projectbudget. 
 

6 Financiën 
De begroting voor het jaar 2016 is op de volgende pagina weergegeven (in vergelijking met de 
begroting voor 2015 en te verwachten resultaat over 2015 volgens inschatting van eind 
december). 
 
Volgens de begroting zal er in 2016 niet ingeteerd worden op het vrij beschikbaar vermogen van 
Agrinas. Het resterende vrij beschikbaar vermogen wordt geschat op € 20.000 eind 2015. Dit willen 
we aanwenden als buffer voor onvoorziene omstandigheden, voor het geval de inkomsten 
teruglopen en voor aanloopkosten voor mogelijke nieuwe projectinitiatieven in de toekomst. 
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Begroting 2016      

      

 Begroting  Werkelijk  Begroting 

 2015  2015  2016 

 €  €  € 

Fondsenwerving      

      

Baten uit eigen fondsenwerving      

Giften 30,000  40,627  30,000 

 30,000  40,627  30,000 

Kosten eigen fondsenwerving      

Directe verwervingskosten             -               -               -  

Uitvoeringskosten 200  385  200 

 200  385  200 

      

In % van baten uit eigen fondsenwerving 0.7%  0.9%  0.7% 

         

Beschikbaar uit Fondsenwerving 29,800  40,242  29,800 

      

Subsidies overheden en anderen 15,000  10,000  15,000 

      

Financiële baten 200  203  200 

Overige baten             -               -               -  

      

Totaal beschikbaar voor doelstelling 45,000  50,445  45,000 

      

      

Besteed aan doelstelling      

      

Structurele hulp      

Kantoor 2,500  4,370  2,500 

Projecten 42,500  54,624  42,500 

      

Totaal besteed aan doelstelling 45,000  58,994  45,000 

      

Overschot c.q. tekort -  -8,549  - 

      

      

Het overschot c.q. tekort zal worden toegevoegd c.q. onttrokken aan:   

- bestemmingsfondsen             -   -7,422              -  

- vrij besteedbaar vermogen             -   -1,127  - 

             -   -8,549  - 

 


