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Inleiding 

Voor u ligt het financieel jaarverslag 2021 van de Stichting Albinisme in Afrika (hierna te 
noemen ‘SAA’ of ‘de stichting’. Dit is het eerste financiële jaarverslag waarin onze nieuwe naam 
gebruikt wordt, de al eerder aangekondigde naamswijziging hebben we in 2021 succesvol door 
kunnen voeren. Ook afgelopen jaar heeft de Covid-19 pandemie impact gehad op onze stichting, 
vergaderingen werden grotendeels digitaal gehouden, de transporten werden helaas nog steeds 
bemoeilijkt en gingen gepaard met hoge kosten. Het goede nieuws is dat we meer dan voldoende 
zonnebrandcrème hebben mogen ontvangen via onze trouwer partner Altruïst en ook veel 
zonnebrandcrème hebben kunnen verzenden. Meer informatie hierover is te vinden in het 
jaarverslag 2021.  

  

Financieel Overzicht  

Op pagina 3 treft u het financieel overzicht van 2021. In de balans is de voorraad van het 
magazijn sinds het financieel jaarverslag van 2020 niet meer weergegeven aangezien de gedoneerde 
zonnebrandcrème incourante handel betreft en de eventuele waarde inschatting hiervan arbitrair is 
(dit is gewijzigd in overeenstemming met de belastingdienst). Het overzicht van onze kasstroom is 
inzichtelijk gemaakt in bijlage 1 (pagina 8). Vanaf pagina 4 treft u een gespecificeerde toelichting van 
de inkomsten en uitgaven van Stichting Albinisme in Afrika in 2021. Het bestedingsplan voor 2022 
treft u in bijlage 2 (pagina 9). 

 

Vermogensspaarrekening 

Per juni 2015 is de zakelijke spaarrekening omgezet naar een vermogensspaarrekening. Het 
rentepercentage is de afgelopen jaren verder gedaald en bedroeg in 2021 0.0%.  

  

Vermogensbeheer 

 De stichting heeft geen winstoogmerk. Zij doet de werkzaamheden volledig met vrijwilligers 
die hier niet voor worden beloond. Het vermogen op de spaarrekening heeft als doel de stichting in 
staat te stellen haar beoogde werkzaamheden voor een één tot twee jaar uit te kunnen voeren 
mochten onverhoopt de financiële donaties en/of materiële donaties wegvallen. Tevens kunnen 
vanuit deze buffer eventuele fluctuaties opgevangen worden wanneer jaarlijks geplande transporten 
onverhoopt in een ander boekingsjaar vallen (bijvoorbeeld door opgelopen vertraging bij de 
transporteur).  
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Fiscaal   

SAA is door de belastingdienst sinds 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). De SAA is niet BTW en/of vennootschapsbelasting-plichtig. Er zijn op deze gebieden 
dus geen (latente) vorderingen of verplichtingen. 

Verplichtingen  

De SAA heeft een meerjarig huurcontract voor de opslag van haar goederen, de huur van 
haar postbus en een telefoonabonnement. 

 
 
Eline van Lummel 
Penningmeester Stichting Albinisme in Afrika  
  



 

4 
 

Balans ultimo 2021 ultimo2020 ultimo 2021 ultimo 2020

Activa Passiva

Eigen Vermogen 21.742,30€    35.619,82€    

Bankrekening 9.908,96€      23.786,48€    Bestemmingsreserve project Mali 5.964,30€      5.964,30€      

Spaarrekening 17.811,64€    17.811,64€    Bestemmingsreserve Ivoorkust -€                -€                 

Debiteuren -€                -€                Bestemmingsreserve Togo 14,00€            14,00€            

Crediteuren -€                -€                 

27.720,60€  41.598,12€  27.720,60€  41.598,12€   

Overzicht baten en lasten

Baten 2021 2020

Donaties algemeen* 18.826,26€          16.441,75€       

Donaties geoormerkt voor speciaal project -€                      -€                    

Rente-opbrengsten -€                      5,51€                  

Totaal baten 18.826,26€          16.447,26€       

Lasten

Bijdrage vrijwilligersuitje

1) Representatie donateurs  €               531,49  €            580,85 

2) Transport en logistiek

a)   Opslag  €     3.843,54  €   2.088,75 

b)   Transport Buitenland  €   24.845,50  €   7.907,55 

c)    Lokale productie  €         553,90  €      361,78 

3) Human Resource  €               599,84  €               98,20 

4) PR  €               415,64  €            438,95 

5) Administratie  €           1.913,87  €            782,60 

6) Goede ideeën bonus  €                        -    €                      -   

6.1) specifieke projecten  €                        -    €                      -   

7) Lustrumviering  €                        -    €                      -   

8) Inkoop zonnebrand  €                        -    €                      -   

9) Onvoorzien  €                        -    €                      -   

Totaal lasten  €         32.703,78  €      12.258,68 

Resultaat -13.877,52€        4.188,58€          

Financieel jaaroverzicht Stichting Albinisme in Afrika  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1. Balans 
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Tabel 2. Staat van baten en lasten  
Zie voor een toelichting van deze tabel pagina 4 tot en met 7 van dit financieel jaarverslag.  
* Hieronder worden zowel donaties middels automatische incasso als door (vaste) donateurs 
overgemaakte giften verstaan. Het bedrag hier is verrekend met gerestitueerde donaties (dan wel op 
verzoek van bank dan wel op verzoek van giftgever).  
 
 

Onderstaande tekst geeft een toelichting op het financiële overzicht in tabel 1, tabel 2 en 
bijlage 1 (pagina 8).  

1. Balans 

Zoals eerder beschreven heeft de stichting geen winstoogmerk en is het eigen vermogen 
bedoeld om de stichting in staat te stellen haar beoogde werkzaamheden voor een extra jaar uit 
te kunnen voeren mochten onverhoopt de financiële donaties dan wel materiële donaties 
wegvallen. De voorraad zonnebrandcrème is zoals eerder beschreven niet (meer) meegenomen 
in de balans. De voorraad zonnebrandcrème en het geld op de betaalrekening is bedoeld om 
fluctuaties in de financiële en materiële donaties op te vangen. Het geld op de spaarrekening is 
bedoeld om weggevallen donaties tijdelijk te compenseren.  

2. Baten en lasten  

2.1 Baten  
Het totale bedrag aan inkomsten door donaties middels liquide middelen in 2021 bedroeg 
€18.931,26 waarvan €105,- werd gerestitueerd op verzoek van bank dan wel de donateur, zie 
voor verdere toelichting paragraaf 3.6. Deze inkomsten zijn afkomstig van particulieren of 
particuliere initiatieven, bedrijven en stichtingen/verenigingen. De top 5 van donaties over 2021 
is als volgt (vanwege privacy redenen betreffende namen weggehaald): 

1. € 2000,- 
2. € 1900,- 
3. € 1000,-   
4. € 500,-  
5. € 460,-  

De ontvangen giften in 2021 (€18.826,26) zijn hoger t.o.v. 2020 (€16.441,75) en iets hoger dan 
het begrote bedrag (€18.000,-). Dit heeft onder andere te maken met verscheidene acties die 
zijn opgezet ten bate van onze stichting, zoals het inzamelen van oud ijzer en het doneren van 
een deel van de opbrengst vanuit bedrijven bij verkoop van hun producten. Zie voor verdere 
toelichting jaarverslag 2021. 
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Op 31 december 2020 had SAA 113 vaste donateurs. In 2021 hebben 2 donateurs zich 
aangemeld via automatische incasso en zijn er 2 via automatische incasso gestopt. Er zijn 8 
donateurs die geld overmaken via een geplande periodieke overschrijving, conform 2020. 
Hiermee komen we op 31 december 2021 op 113 vaste donateurs uit. Vaste donateurs zijn 
donateurs die hetzij via automatische incasso, hetzij via een geplande periodieke overschrijving 
geld aan de stichting overmaken. Gegevens over donaties van zonnebrandcrème zijn te vinden 
in het jaarverslag 2021. 
 
2.2 Lasten 
Het totaal aan uitgaven in 2020 bedroeg €32.703,78 verdeeld over diverse uitgavenposten (zie 
paragraaf 3 ‘Specifieke toelichting uitgaven’). Dit is fors hoger t.o.v. het begrote bedrag van € 
23.345,00 (zie bestedingsplan bijlage 2 van het financieel jaarverslag 2020). De hogere uitgaven 
dan begroot zijn te verklaren door de hoge uitgaven aan transport van zonnebrandcrème. 
Verdere toelichting is te vinden in paragraaf 3.2.2 (transport) en in het jaarverslag 2021. Gezien 
de fors hogere uitgaven eindigen we in 2021 met een negatief resultaat van €13.877,52. Ter 
vergelijk, in 2020 was er een positief resultaat van €4.188,58.  
 
In het financieel jaarverslag van 2020 staat beschreven dat er een dalende trend was in de 
uitgaven van 2020. Dit was te verklaren doordat we als stichting geen zonnebrandcrème meer 
hoefden in te kopen vanwege de grote donaties van zonnebrandcrème (zie voor verdere 
toelichting het jaarverslag 2020). Door de stijging van de transportkosten hebben we 
momenteel als stichting juist te maken met een enorme stijging van de uitgaven. Dit was, en 
blijft de grootste kostenpost van SAA. Een deel van de hoge kosten komt doordat we meer 
zonnebrandcrème versturen. Dit zorgt ervoor dat we in als stichting meer aandacht zullen 
moeten hebben voor het genereren van voldoende inkomsten om dezelfde hoeveelheden 
zonnebrandcrème te kunnen blijven versturen.   
 
De uitgaven van SAA komen in principe voor 100% ten goede aan de doelstelling van onze 
stichting. De lasten die niet direct gerelateerd zijn aan aanschaf van zonnebrandcrème, opslag, 
transport en lokale projecten – i.e. kosten aan representatie donateurs, PR, HR en administratie 
– bedroegen in 2021 10% van de totale uitgaven van de stichting. In 2020 was dit 11%.  
 
Bestuurders ontvangen geen vacatiegeld. Eventueel gemaakte reiskosten t.b.v. de 
werkzaamheden voor de stichting worden wel voor zowel bestuurders als andere vrijwilligers 
vergoed.  
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3. Specifieke toelichting uitgaven  

3.1 Representatie donateurs 
De post ‘representatie donateurs’ vertegenwoordigt kosten ten behoeve van werven en 
behouden van donateurs en giftgevers. Hieronder vallen: donateurskaarten, schriftelijke 
bedankjes voor donaties >€50,-, 1-cent bedankjes aan het einde van het jaar aan alle donateurs 
van het afgelopen jaar (waar we het adres niet van hebben), kerstkaarten met postzegels voor 
donateurs, vrijwilligers en andere relaties. Totaalkosten in 2021 bedragen €531,49 ten opzichte 
van €580,85 in 2020. 
 
3.2 Transport en logistiek 
Deze uitgavenpost is onderverdeeld in 3 subgroepen: opslag, transport (zowel binnen- als 
buitenland) en lokale productie.  
 
3.2.1 Opslag 
Deze kostenpost bestaat uit magazijnkosten inclusief huur en aanschaf materialen o.a. voor 
administratie van opslag. Deze kosten bedroegen in 2021 €3.843,54, ten opzichte van €2.088,75 
in 2020. Deze kostenpost is hoger uitgevallen dan begroot (€2100,-) vanwege de huur van extra 
opslagruimtes (zowel in Utrecht als in Arnhem). Deze extra opslagruimtes waren nodig om de 
grote zonnebrandcrème donaties die we in 2021 ontvangen hebben tijdelijk op te kunnen slaan. 
Zie voor verdere toelichting het jaarverslag van 2021.  
 
3.2.2 Transport 
Onder deze kostenpost vallen de kosten voor het transporteren van zonnebrandcrème naar het 
buitenland en de kosten voor vervoer van en naar het magazijn, evenals eventuele 
inklaringskosten in het aankomstland. Totale transportkosten in 2021 bedroegen € 24.845,50 
ten opzichte van € 7.907,55 in 2020 en €6.071,86 in 2019. Kortom, zoals reeds beschreven, zorgt 
deze kostenpost voor een forse stijging in de uitgaven van de stichting. De hogere 
transportkosten hebben onder andere te maken met de effecten van de Covid-19 pandemie 
(hogere kosten doordat transporten bemoeilijkt worden door o.a. lockdowns, minder 
internationale reizen etc.).  Daarnaast hebben we simpelweg meer kosten doordat we als 
stichting meer zonnebrandcrème hebben verstuurd doordat we meer zonnebrandcrème tot 
onze beschikking hebben door de ontvangen donaties zonnebrandcrème.  
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Doorgaans worden de facturen verzonden als het uitgezette transport daadwerkelijk op weg is, 
waardoor deze kostenpost jaarlijks kan variëren (een factuur van een transport verzonden in 
2020 kan vallen onder de post in 2021). Ook kunnen facturen in sommige gevallen juist eerder 
betaald zijn. In 2021 zijn onder andere de volgende grote transporten gefactureerd:  

- Senegal en Guinee-Bissau € 1.975,-  587 liter  
- Lesotho   € 2.730,-  300 liter 
- Zambia   € 1.323,-  189 liter (verzonden in 2020) 
- Malawi   € 7.927,-  3500 liter 
- Tanzania / Kenia / Uganda € 9.564,-  730 / 850 / 600 liter 

 
In 2021 is geen transport naar Zambia verstuurd gezien de vertraging van het transport in 2020. 
De beschreven kosten zijn dan ook voor het transport verzonden in 2020. Zie voor verdere 
beschrijving het jaarverslag 2021. In 2020 is er voor het eerst een combinatietransport verstuurd 
naar Tanzania, Kenia en Uganda. Door het gecombineerde transport zijn er veel kosten 
bespaard. Helaas is dit jaar de Tax exemption voor Tanzania niet gelukt, hierdoor vielen de 
kosten ca €2000,- hoger uit. Zie voor verdere toelichting van de verstuurde transporten het 
jaarverslag van 2021.  
 
3.2.3 Lokale productie 
In het verleden zin er specifieke donaties gedaan voor specifieke projecten, waaronder ook de 
lokale productie. Om die reden zijn er voor een aantal landen nog specifieke reserves: 
‘bestemmingsreserves’. In de toekomst willen we liever geen specifieke reserves meer 
aanhouden voor projecten. Dit betekent dat ondanks dat er geen reserve meer is voor lokale 
productie in een bepaald land, we de lokale productie willen continueren en daar de benodigde 
financiële bijdrage aan leveren. De kosten van lokale productie bedragen in 2021 €553,90 ten 
opzichte van €361,78 in 2020 en €2.761,38 in 2019. De kosten voor lokale productie zijn erg 
wisselend, dit heeft o.a. te maken met het moment waarop de ingrediënten voor het 
produceren van zonnebrandcrème op zijn en de kosten van ingrediënten op dat moment. 
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Mali 
De inzameling en totstandkoming van de bijdrage van de SAA aan lokale productie in 
Mali zijn in eerdere financiële jaarverslagen uitvoerig gedocumenteerd. In 2021 is er net 
zoals voorgaande jaren geen geld uitgegeven t.b.v. Mali. De lokale productie van Mali 
wordt sinds 2016 (deels) ondersteund door ‘Fondation Pierre Fabre’. Deze steun is 
recent verlengd en loopt in ieder geval door tot 2022. Er is nog een bestemmingsreserve 
voor Mali van €5.964,30. 
 
Ivoorkust 
In 2019 hebben we als stichting voor het laatst nieuwe ingrediënten (vaseline) naar 
Ivoorkust verstuurd voor de productie van zonnebrandcrème. In 2021 is er €553,90 
uitgegeven aan de lokale productie in Ivoorkust, bestaande uit €369,30 voor de inkoop 
en het verzenden van nieuwe ingrediënten (vaseline) en €184,60 voor de vergoeding 
voor de productie van zonnebrandcrème. Er is voor Ivoorkust geen bestemmingsreserve 
meer.  

 
Togo 
Eind 2018 was er nog een bestemmingsreserve van €14,- (zie voor verdere toelichting 
de eerdere financiële jaarverslagen). In 2021 zijn er geen kosten gemaakt t.b.v. lokale 
productie in Togo. 

 
3.3 Human Resources 
Proces HR maakt kosten ten behoeve van het werven en behouden van vrijwilligers. 
 
3.3.1 Vrijwilligers representatie 
Hieronder vallen introductiepakketten voor nieuwe vrijwilligers, een jaarlijkse vrijwilligersborrel, 
wervingsposters, eindejaarsbedankjes voor de proceseigenaren en een bijdrage aan een jaarlijks 
vrijwilligersuitje. In 2021 heeft wederom een deel van de bijeenkomsten digitaal plaats 
gevonden. De kosten bedroegen dit jaar €261,64 ten opzichte van €94,- in 2020. De kosten 
waren o.a. t.b.v. het huren van het Milieucentrum voor de workshop in september 2021.  
 
3.3.2 Vrijwilligers reiskosten 
Onder deze kostenpost vallen reiskosten welke de vrijwilligers maken om naar bijeenkomsten 
van de stichting te komen. Ook reiskosten voor ‘inpakdagen’ vallen onder deze kostenpost. In 
2021 bedroeg deze kostenpost €338,20. 
  



 

10 
 

3.4 PR 
Onder deze post vallen kosten voor posters/flyers/folders/kaarten van de stichting met pr-
doeleinden en kosten m.b.t. de website. Geregeld zenden onze vrijwilligers PR materiaal door 
aan andere vrijwilligers die dit voor specifieke doeleinden nodig hebben, deze verzendkosten 
vallen ook onder de post PR. Deze kostenpost bedroeg dit jaar €415,64 ten opzichte van €438,95 
in 2020. In 2020 en 2021 vielen de kosten hoger uit n.a.v. eerdergenoemde naamswijziging en 
werkzaamheden omtrent de website (ook ten behoeve van de naamswijziging en 
professionalisering van de stichting, zie ook jaarverslag 2021). 
 
3.5 Administratie 
Onder de post administratie vallen uitgaven ten behoeve van het behoud van registratie bij de 
Kamer van Koophandel, huur van de postbus en de afrekeningen van het betalingsverkeer van 
ING. SAA heeft in 2013 een mobiele telefoon aangeschaft met een prepaid abonnement om 
onder één nummer bereikbaar te zijn voor sponsoren en de media. Zoals reeds in het financieel 
jaarverslag van 2018 uitgelegd zijn de kosten voor het betalingsverkeer en de kosten voor de 
telefoon hoger. In 2021 zijn er onder deze kostenpost ook kosten gemaakt voor de reeds 
genoemde naamswijziging van de stichting.  
De kosten van het zakelijk betalingsverkeer en de postbus bedroegen in 2021 gezamenlijk 
€875,42,-. De kosten voor de naamswijziging via de notaris bedroegen in 2021 €1.038,45. In 
totaal komen hiermee de uitgaven op €1913,87, ten opzichte van €782,60 in 2020.  
 
3.6 Onvoorzien 
Hieronder vallen enkel gestorneerde of teruggeboekte incasso’s. Om inzichtelijk te maken hoe 
vaak dit gebeurt, en voor de penningmeester om de administratie hiervan goed op orde te 
kunnen brengen, is ervoor gekozen om dit als een losse kostenpost weer te geven. In totaal gaat 
het in 2021 om 7 transacties met een totale waarde van €105,- ten opzichte van 44 transacties 
met een waarde van €335,- in 2020. Er zijn in 2021 geen andere onvoorziene kosten gemaakt. 
 
3.7 Goede ideeën bonus 
In 2012 bleek dat een aantal vrijwilligers goede ideeën hadden in de lijn van het doel van SAA 
die echter niet direct verband hadden met opslag en transport van zonnebrandcrème. Vanuit 
het bestuur is in 2012 bij een algemene vergadering aangedragen om hier een kostenpost voor 
te begroten zodat deze ideeën ten uitvoer kunnen worden gebracht. Sinds 2013 is dit een 
officiële post in de begroting geworden. In 2021 is hier geen aanspraak op gemaakt. 
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3.8 Inkoop zonnebrandcrème 
Sinds 2012 koopt de SAA zonnebrandcrème in bij een groothandel wanneer de giften 
zonnebrandcrème niet toereikend zijn om alle bij ons geregistreerde mensen met albinisme van 
hun jaarlijkse voorraad zonnebrandcrème te voorzien. Het beschikbaar hebben van crème om 
op te sturen naar onze contactlanden is het primaire doel van de stichting en om deze reden 
worden deze uitgaven gemaakt, mocht het nodig zijn. Sinds 2018 is het niet nodig geweest om 
extra zonnebrandcrème te kopen, zie voor verdere toelichting de desbetreffende jaarverslagen. 
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Inkomsten (valuta) 2021 2020 Uitgaven (valuta) 2021 2020

Saldo per 1 januari

 - betaalrekening  €   23.786,48  €   19.603,41 

 - spaarrekening  €   17.811,64  €   17.806,13 

Donaties o/g giraal  €   18.931,26  €   16.776,75 1) Representatie donateurs  €        531,49  €         580,85 

2) Transport en logistiek

Transport opslag a)   Opslag  €     3.843,54  €      2.088,75 

b)   Transport Buitenland  €   24.845,50  €      7.907,55 

Lokale productie (Ivoorkust) -€             -€             c)    Lokale productie  €        553,90  €         361,78 

Lokale productie (Mali) -€             -€             d)   Transport Nederland  €             -    €               -   

Lokale productie (Togo) -€             -€             3) Human Resource  €        599,84  €           98,20 

Vrijwilligersbijdrage uitje

4) PR  €        415,64  €         438,95 

Rente spaarrekening  €             -    €           5,51 5) Administratie  €     1.913,87  €         782,60 

Ingetrokken/gecancelde 

incassodonaties
 €       105,00  €         335,00 

Onvoorzien  €             -    €              -   

6) Goede ideeën bonus  €             -    €               -   

6.1) Specifieke projecten*  €             -    €               -   

7) Lustrumviering  €             -    €               -   

8) Inkoop zonnebrandcreme  €             -    €               -   

debiteuren  €             -    €             -   debiteuren  €             -    €               -   

crediteuren  €             -    €             -   crediteuren  €             -    €               -   

TOTAAL INKOMSTEN  €  18.931,26  €  16.782,26 TOTAAL UITGAVEN  €  32.808,78  €    12.593,68 

Saldo postbank per 31 december:

 - betaalrekening 9.908,96€      23.786,48€      

 - spaarrekening 17.811,64€    17.811,64€      

Totaal  €  60.529,38  €  54.191,80 Totaal  €  60.529,38  €    54.191,80 

Bijlage 1. Overzicht kasstroom Stichting Albinisme in Afrika 
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Bijlage 2. Bestedingsplan 2022 
 

Bestedingsplan 2022  INKOMSTEN   UITGAVEN  

     

    
Incasso  €         8.000,00   

    
Giften  €       14.500,00   

    
Rente  €  

    
Inkoop    €          

    
Transport opslag    €          5.000,00  

    
Transport (binnen- en buitenland)    €        20.000,00  

    
Lokale productie    €          2.400,00  

    
Vrijwilligers reiskosten    €             400,00  

    
Vrijwilligers representatie    €             300,00  

    
Donateurs representatie    €             500,00  

    
PR    €          1.000,00  

    

Administratie 
Afrekening betalingsverkeer 
KvK, postbus, telefoon, incasso 

  
  
  

 €          2.000,00  

    
Goede ideeën    €             600,00  

    
Onvoorzien    €          3.220,00  

    
Totaal:  €       22.500,00   €        35.420,00  
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