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Voorwoord
2018, een jaar vol ontwikkelingen waarin we flink hebben ‘geinvesteerd’ in het
verstevigen van de basis. Naast dat we 593 scholieren, gezondheidswerkers, boeren
en kleine ondernemers hebben kunnen ondersteunen met een fiets, hebben we ook
gebouwd en afgebouwd om tot een stabielere en (financieel) duurzamere
werksituatie te komen. De focus lag dus op het vormgeven van een structuur van het
Cycling out of Poverty netwerk, waardoor de fietsinterventies in Afrika op langer
termijn efficienter en stabieler worden.
In Oeganda bouwden we de thuisbasis van Cycling out of Poverty Uganda Foundation
uit met een container werkplaats en verkregen we de NGO status van het ministerie
van Binnenlandse Zaken, een belangrijke erkenning voor de fietsprojecten die we
daar uitvoeren. In Kenia vergrootten we de (opslag)capaciteit van de thuisbasis van
Cycling out of Poverty Kenya Foundation (met 2 extra containers) zodat de annexlocatie niet meer noodzakelijk was en we dus ook afscheid hebben kunnen nemen
van deze annex-locatie en weer volledig opereren vanuit één locatie.

Green Hub Uganda, thuisbasis van Cycling out of Poverty Foundation Uganda

Met trots konden we in september van vorig jaar ook de oprichting van Cycling out of
Poverty Belgium vzw aankondigen. Terwijl de registratie van Cycling out of Poverty UK
nog in aanvraag is. In de toekomst kunnen we daarmee onze fondsenwervingsinspanningen met een groeiend aantal gelieerde fondsenwervende parterorganisaties
in het noorden vergroten en zijn de fietsinterventies in Afrika minder afhankelijk van
de resultaten in Nederland alleen. Samen met onze sociale fietsondernemingen
Bikeventures en Green Hub Shop in Kenia en Oeganda kunnen we daarmee meer
fietsen en andere mobiliteitshulpmiddelen gaan distribueren.
In de afgelopen 12 jaar hebben we meer dan 7.500 fietsen kunnen financieren. 2.000
boeren families en kleine ondernemers die we in het zadel hebben geholpen, 1.000
scholieren die (weer) hun weg naar school hebben gevonden door de fiets en 4.500
gezondheidsvrijwilligers die op de fiets meer dan 2.000.000 mensen thuiszorg kunnen
bieden. Om op de langere termijn in voldoende financiële middelen te kunnen blijven
voorzien en om zo onze doelstellingen te kunnen bereiken hebben we ons in 2018
een nieuwe stip op de horizon gegeven die rijkt tot 2021. Het ‘Bikeambition 2021’
meerjarenplan beschrijft nu duidelijk welk pad we samen zullen afleggen voor de
komende 3 jaar.
Luuk Eickmans
Directeur

Green Hub Kenya, thuisbasis van Cycling out of Poverty Foundation Kenya
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1. Samenvatting
1.1 CooP-Africa in het kort
CooP-Africa (Cycling out of Poverty) is een Nederlandse stichting die opereert in Oost
Afrika. Wij verbeteren de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen
door te voorzien in fietsen en andere mobiliteitshulpmiddelen. Wij geloven dat de fiets
een verschil kan maken in deze wereld, op het gebied van gezondheid,
armoedereductie, milieu etc.

Verbeteren van ‘toegang tot’
Iedereen heeft recht op een eerlijke en gelijke toegang tot inkomen, onderwijs,
gezondheidszorg en voedsel. Het is onaanvaardbaar dat nog steeds 1 op de 5 mensen in
extreme armoede leeft (minder dan € 1 per dag). Ook deze mensen moeten een kans
hebben om een eerlijke toegang te hebben tot inkomensmogelijkheden,
gezondheidszorg, onderwijs en voedsel. Maar de toegankelijkheid van deze
basisbehoeften en diensten is voor veel mensen in Afrika een enorme uitdaging. In
gebieden waar de meeste mensen afhankelijk zijn van lopen, maakt een fiets het verschil.

Wat doen wij?
Wij zetten ons in voor een betere wereld door scholieren, gezondheidsvrijwilligers, boeren en kleine ondernemers in Kenia en Oeganda te
ondersteunen met fietsen en andere mobiliteitshulpmiddelen. We combineren
onze fondsenwervingsinspanningen, met een groeiend aantal gelieerde
fondsenwervende parterorganisaties in het noorden en onze sociale
fietsondernemingen Bikeventures en Green Hub Shop in Kenia en Oeganda, om
meer fietsen en andere mobiliteitshulpmiddelen te distribueren.

Wij zijn ervan overtuigd dat de fiets een sleutelrol kan spelen in het verbeteren van de
toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen voor iedereen. Daarom maken
wij fietsen (en andere mobiliteitshulpmiddelen) financieel toegankelijk scholieren,
gezondheidsvrijwilligers, boeren en kleine ondernemers voor wie het kopen van een fiets
(of bijvoorbeeld een rolstoel) in de winkel niet haalbaar is. Met een fiets hebben zij (en
anderen) betere toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen. Een kans op
het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede, een kans op een beter leven.

Wat hebben we bereikt?
Sinds onze oprichting hebben we meer dan 7.500 mensen kunnen voorzien van
fietsen (en andere mobileitshulpmiddelen). Nu (en de laatse jaren) vooral in
Kenia en Oeganda, maar daarvoor ook in andere Afrikaanse landen. De impact is
groot. Uit evaluaties blijkt dat de fiets een duurzaam effect heeft op de
mobiliteit en de toegang tot inkomen, onderwijs en gezondheidszorg. Ruim
2.000.000 mensen hebben inmiddels hun leven zien verbeteren doordat ze via
ons toegang hebben gekregen tot een fiets of omdat iemand toegang kreeg tot
een fiets die zo betere service en diensten kon bieden aan deze mensen (zoals
docenten en gezondheidswerkers).
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Unieke toegang- en mobiliteitsaanpak

Fondsenwervingspartners in het NOORDEN

Partnerorganisaties in het ZUIDEN
Kenia en Oeganda

Lokale fondsenwerving

Sociale fietsprojecten

Nederland en België

Sociale fietsondernemingen
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Beter inkomensniveau, onderwijsniveau en
gezondheidsniveau

Betere toegang tot inkomen, onderwijs
en gezondheidszorg

Fondsenwerving

Bedrijven Subsidies Acties Donaties

Het onderscheidende - en unieke karakter van de aanpak van Cycling out of Poverty is ontwikkelingsproblemen te bekijken vanuit een mobiliteitsperspectief. Voor
ontwikkeling zijn gezondheidszorg, onderwijs en inkomen allemaal cruciale onderwerpen. En met elk van deze onderwerpen is toegang tot essentieel en speelt
mobiliteit hierin een belangrijke rol. Wij zetten ons in om die mensen te ondersteunen die geen of beperkte toegang hebben tot basisgezondheidszorg, onderwijs,
inkomen, sociale participatie, enz, wegens gebrek aan mobiliteit. We combineren onze liefdadigheidsinspanningen en de inspanningen van onze sociale
ondernemingen Bikeventures en Green Hub Shop in Kenia en Oeganda om mensen in nood van fietsen en andere mobiliteitshulpmiddelen te voorzien.

Samenvatting

1.2 Bijzonderheden in 2018
Kenia
In Kenia hebben we een jaar achter de rug waarin we de gewenste reorganisatie van
ons ideaal scenario hebben doorgevoerd. In Kenia werkten we sinds 2015 vanuit twee
locaties in Kisumu. Dit was een erfenis van het omvangrijke Bike4Care programma
wat veel opslagruimte nodig had. Deze opslag-piek is voorbij en werd het tijd om
weer te reorganiseren naar ‘lean-and-mean´ organisatie: efficient, flexibel en
succesvol. Ons doel is om zoveel mogelijk Kenianen toegang te geven tot een fiets
zodat ze hun toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen kunnen
verbeteren.
In 2018 hebben we weer een situatie gecreeerd met één basis vanuit ons vertrouwde
Green Hub gebouw waar we al sinds 2009 opereren. Deze keuze had ook als gevolg
dat we van een aantal mensen afscheid hebben moeten nemen. Dit, in enkele
gevallen gedwongen, vertrek van betrokken medewerkers heeft ook diep ingegrepen
in de sfeer en de cultuur van de organisatie. We hebben ons best gedaan om voor alle
vertrekkende medewerkers het afscheid acceptabel te maken. En gelukkig vonden ze
vaak een goede plek buiten onze organisatie. Het is prachtig om te zien dat je naast
de steun die wij geven aan onze directe doelgroep die wij uitrusten met fietsen ook
een indirect mensen hebt kunnen steunen of steunt, namelijk onze eigen
medewerkers. Zij hebben een goede baan en kunnen daarmee hun gezin
onderhouden en als je ziet hoe goed zij buiten de organisatie terecht kunnen door
wat zij bij ons geleerd hebben en de ervaring die zij bij ons hebben opgedaan dan mag
je daar trots op zijn.

Oeganda
In Oeganda bouwden we onze basis uit en opereren we nu vanuit onze vaste
vertrouwde locatie in Jinja, maar nu staat daar een schittterende werkplaats waar
we enorm trots op zijn. En ondanks de tegenvallende baten van 2018 toch 289
Oegandezen uit kunnen rusten met een fiets.

Met deze ingrijpende reorganisatie zijn wij een stabiele organisatie gebleven waarbij
zoveel mogelijk van het budget naar fietsen kan gaan. Naast de reorganisatie hebben
we niet stilgestaan en zijn de fietsprojecten doorgegaan op basis van de beschikbare
fondsen en hebben we ‘gewoon’ 304 Kenianen uit kunnen rusten met fietsen en
fietambulances.
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1.3 Reflectie op 2018
Inkomsten en uitgaven
2018 was financieel gezien een ‘mager’ jaar voor Cycling out of Poverty Poverty
Nederland. Hierdoor was er ook minder geld beschikbaar voor de fietsprojecten.
Maar met de beperkte beschikbare middelen en onttrekking uit de reserves
hebben we toch 593 gezinnen in Kenia en Oeganda kunnen helpen met een fiets.
En zijn Cycling out of Poverty Kenya en Cycling out of Poverty Uganda sterker het
jaar uitgekomen dan ze het jaar ingegaan zijn.

€ 7.014
€ 4.347

De weg naar ‘CooP-netwerk’-brede stabiliteit en continuiteit krijgt daarmee
steeds meer vorm. En met de oprichting van Cycling out of Poverty Belgium
hebben we ook een investering gedaan die in de toekomst haar vruchten zal gaan
afwerpen. Met deze uitbreiding wordt het gedachtengoed van Cycling out of
Poverty breder uitgedragen en groeit het draagvlak en betrokkenheid van
supporters.

€ 90.211

Besteding aan de doelstelling
Werving baten
Kosten beheer en administratie

€ 15.944

€ 111

Door de tegenvallende inkomsten komt er wel elk jaar weer meer druk te staan
op het uitvoeren van de geplande activiteiten. Er wordt zoveel mogelijk bezuinigd
op de kosten zowel in Nederland als in het Zuiden, zowel door de vaste lasten zo
klein mogelijk te houden wat (mogelijk) weer een negatief effect heeft op de
fondsenwerving als ook door de projectkosten en dus ook projectomvang af te
stemmen op beschikbare financien. Hierdoor werden er dus vorig jaar minder
fiesen uitgegeven dan begroot. Maar dat neemt echter niet weg dat er met de
beperkte middelen veel gedaan is.

€ 56.787

Eigen fondsenwerving
Subsidies
Rente

Kerncijfers Cycling out of Poverty boekjaar 2018
Totale inkomsten

€ 72.841

Besteed aan doelstelling
€ 90.211 (89%)
Fondsenwerving en beheerskosten € 11.361 (11%)
Totale bestedingen
€ 101.572
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De fietsambulances van Stichting Cycling out of Poverty in Kenia en
Oeganda redden dagelijks levens. Een team van Ketnet, kinder- en
jeugdzender van de VRT (Belgische televisieomroep), kwam op bezoek
om de kracht van de fietsambulances van dichterbij te bekijken.
https://www.ketnet.be/kijken/goed-gezien/fietsambulance
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kans op vroegtijdig schoolverlaten “drop-out” vermindert daardoor. Met de tijdwinst
die de fiets creëert is het ook haalbaar dat onderwijs en huishoudelijke taken beter
kunnen worden gecombineerd. Zo hebben vooral meisjes ook een eerlijke kans om
onderwijs te volgen.

2. De fietsprojecten
Cycling out of Poverty bestrijdt armoede op haar eigen unieke, toegangs- en
mobiliteitsaanpak. We zijn toegewijd om die mensen te ondersteunen die worden
uitgedaagd om toegang te krijgen tot basisgezondheidszorg, onderwijs, inkomen,
sociale participatie, enz, wegens gebrek aan mobiliteit. Met onze fondsenwervingsinspanningen en de inspanningen van onze sociale ondernemingen Bikeventures en
Green Hub Shop proberen we om zoveel mogelijk mensen in nood van fietsen en
andere mobiliteitshulpmiddelen te voorzien. In 2018 hebben we bij kunnen dragen
aan het uitgeven van 593 fietsen, 10 fietsambulances en 50 rolstoelen in
verschillende projecten. Al deze projecten leveren concrete resultaten op waarmee
de levensomstandigheden en toekomstperspectieven van mensen verbeteren.
Enkele projecten worden in dit hoofdstuk verder uitgelicht.

Met een fiets kunnen gezondheidswerkers meer huisbezoeken afleggen en
geïsoleerde gebieden makkelijker bereiken. Zo krijgen kwetsbare groeperingen zoals
zwangere vrouwen, baby’s en geïsoleerde huishoudens toegang tot basis
gezondheidszorg bij hen thuis. Daarnaast zorgen fietsambulances voor een
betaalbare noodtransport voorziening om in geval van calamiteiten tijdig een kliniek
te kunnen bereiken.
Het onderscheidend vermogen van CooP-Africa zit hem in de unieke benadering om
ontwikkelingsvraagstukken vanuit mobiliteit te bekijken. Toegang hebben tot
voorzieningen en kansen op werk en inkomen is cruciaal voor mensen om zichzelf te
kunnen ontwikkelen. Toegang tot scholen, toegang tot ziekenhuizen en toegang tot
werk en inkomen. Scholen, artsen, docenten, ziekenhuizen, waterputten, kunnen nog
zo goed zijn, als je er geen toegang toe hebt, heb je er nog niks aan.

2.1 Hoe gaan we te werk
Wij geven kleine ondernemers (waaronder boeren en straatverkopers), scholieren en
gezondheidswerkers toegang tot een fiets waarmee zij op eigen kracht uit de
armoede kunnen fietsen en hun welzijn en dat van hun familie kunnen verbeteren.

De fiets is een erg geliefd vervoersmiddel in Afrika en daarmee ook een goed middel
om de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en werk en inkomen te verbeteren.
Het is een betaalbaar middel zowel in aanschaf als in gebruik als in onderhoud. De
voordelen van een fiets staan verder beschreven onder “Waarom de fiets”.

Met een fiets kunnen kleine ondernemers activiteiten ontplooien waarin mobiliteit
centraal staat zoals fietstaxi, fietskoerier of fietsenmaker. Maar ook voor nietfietsgerelateerde bedrijfsactiviteiten kan de fiets een grote rol spelen. Zo kunnen
boeren meer producten naar de markt brengen, markten vaker bezoeken en sneller
op de markt zijn. De fiets zorgt er voor dat er meer tijd over blijft voor andere
inkomensgenererende activiteiten zodat het inkomen minder afhankelijk is van één
bron. Naast meer inkomen bespaart deze fiets ook transportkosten.

In al onze fietsprojecten staat zelfredzaamheid centraal. De zelfredzaamheid en ook
de kracht van de kleine ondernemers, scholieren en gezondheidswerkers. De mensen
worden getraind in fietsonderhoud, fietsreparatie en ondernemerschap, en zij krijgen
een fiets. In alle projecten betalen zij (een deel van) de fiets af zodat onze lokale
partnerorganisatie weer anderen kan capaciteren, en ook om ownership en waarde
van de fiets te creëren.

Met een fiets kunnen scholieren en leraren zich sneller verplaatsen en makkelijker
grote afstanden afleggen. Afstanden van 15-20 kilometer naar school zijn in Afrika
vaker regel dan uitzondering, en worden met een fiets beter overbrugbaar. Ook de
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2.2 Waarom de fiets
5x zo veel meenemen
De fiets biedt mogelijkheden voor verbeterde
toegang tot inkomsten, onderwijs en
gezondheidszorg, en zorgt voor verbetering van
de sociaaleconomische positie van Afrikaanse
gezinnen. Daarnaast biedt de fiets, als
milieuvriendelijk vervoermiddel, kansen voor een
duurzaam leefbare samenleving.

verdeling huishoudelijke taken
In Afrika rust de zwaarste (fysieke) last op de vrouw:
water en sprokkelhout halen, op het land werken,
voor de kinderen zorgen etc. Onderzoek heeft
uitgewezen dat in huishoudens met een fiets, de
man en kinderen meer huishoudelijke taken op zich
nemen. Waarom? De fiets is een status symbool en
de man wordt er graag op gezien en de kinderen
vinden fietsen leuk.

De lading die een persoon met een fiets kan
verplaatsen is 5 maal zo groot als een persoon te
voet kan dragen. Een groot deel van de dagelijkse
activiteiten bestaat uit water halen, sprokkelhout of
houtskool halen, producten van het land naar huis of
de markt vervoeren etc. Met de fiets kan men
bijvoorbeeld in 1 keer meenemen waar ze te voet 5
trips voor nodig hebben.

4x sneller, 3u besparing
Met een fiets kan iemand 4 keer zoveel afstand
afleggen als te voet (in hetzelfde tijdsbestek). Een
gemiddelde Afrikaanse boer met een fiets bespaart
gemiddeld 3 uur per dag. Drie uur per dag om meer
inkomen te genereren met hetzelfde werk of door
andere inkomensgenererende activiteiten te gaan.

10

geldbesparing
Voor veel mensen zonder fiets vormt “transport”
een grote kostenpost. Een tripje naar de stad voor
in- en verkoop, naar het ziekenhuis of misschien wel
de dagelijkse heen- en terugreis naar school of werk.
Een fiets kost wat geld, maar zorgt direct al voor een
geldbesparing op transportkosten en verdient
zichzelf zo uiteindelijk terug.

+0,5 minder energie
Hoe langer iemand zich verplaatst hoe meer energie het
kost. Een verplaatsing met een fiets vergt dit minder
inspanning dan een verplaatsing te voet. Een leerling
die met de fiets naar school gaat komt bijvoorbeeld
fitter aan dan wanneer hij/zij zou zijn gaan lopen.

De fietsprojecten

2.3 Uitgelichte projecten
Fietsambulances
Met 510 (336 in Oeganda) sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen behoort de moedersterfte van Kenia
tot de hoogste. Dagelijks sterven 830 vrouwen aan vermijdbare oorzaken die verband houden met
zwangerschap en bevalling. Dit is een enorm probleem, maar heeft een eenvoudige oplossing: betaalbaar en
efficiënt noodtransport naar klinieken om te bevallen onder professionele zorg. Met een causaal verband
tussen moedersterfte en afstand tot een kliniek zullen onze fietambulances letterlijk levens redden. We
leverden in 2018 daarom 10 lokaal geproduceerde fietambulances aan rurale, geisoleerde klinieken zodat
40.000 mensen betere toegang tot gezondheidszorg kregen!
Beheerd door de klinieken zorgen de fietsambulances voor noodtransport in afgelegen gebieden. Het aantal
geboorten zonder professionele zorg is afgenomen met 52% en ook de moedersterfte is afgenomen met
39%.

Het kinderprogramma ‘Goed gezien!’ kwam naar Oeganda en zag door de
ogen van een kind de simpele oplossing die een fietsambulance kan zijn voor
een groot probleem.

!
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Bike4School
Volgens de VN woont 43% van de nietschoolgaande kinderen in sub-Sahara Afrika. En
alhoewel in Kenia en Oeganda het basisonderwijs
gratis is gemaakt, is de toegang tot school nog
steeds een uitdaging. Veel kinderen op het
platteland van Afrika moeten uren lopen om naar
school te gaan, dus een deprimerend aantal
kinderen gaat niet naar school, of zijn vaak te laat
of afwezig, vooral meisjes, die vaak urenlang thuis
werken. Voor een gezonde ontwikkeling is gelijke
toegang tot scholing een must.
Met het Bike4School-project van Cycling out of
Poverty is onderwijs niet langer buiten bereik. In dit
project werden in 2018 236 op-maat fietsen
uitgedeeld die speciaal zijn gebouwd voor het
Afrikaanse terrein aan voornamelijk meisjes die ver
van school wonen.
Met een fiets neemt de reistijd naar school
drastisch af waardoor de meisjes uren kunnen
spenderen aan studeren, zorgen voor het gezin of
gewoonweg dromen.

63%

reistijd naar school

35%

absentiedagen

€ 1,62 besteedbaar inkomen
p/w

!
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Bike4Work
Kleinschalige boeren produceren de meerderheid
van voedsel in ontwikkelingslanden. Een groot
probleem voor deze boeren is beperkt of geen
toegang tot markten. Boeren zullen niet meer
moeite doen om voedsel te produceren als ze
niet op een markt kunnen concurreren vanwege
de hoge opslag- en transportkosten. Daarom zal
hun overschot verloren gaan.
Deze transport-uitdaging weerhoudt hen er ook
van om hun zelfvoorzienende stuk grond uit te
breiden naar meer commerciële landbouw,
waardoor ze een uitweg uit de armoede zouden
kunnen vinden en een bijdrage zouden kunnen
leveren aan betere voedselzekerheid.
In 2018 hebben we 225 kleine boeren,
voornamelijk vrouwen, uitgerust met een fiets.
De beneficianten zagen hun maandelijkse
besteedbare inkomen toenemen met gemiddeld
€ 16,54 (+27%). Naast effect op toegang tot
inkomen hebben de activiteiten gericht op
ondernemers ook effect op toegang tot educatie
en gezondheidzorg. 82% geeft aan dat door het
Bike4Work programma hun kinderen betere
toegang hebben tot onderwijs. Daarnaast geven
ze allemaal aan dat hun gezin betere toegang
heeft tot gezondheidszorg. Waar voorheen nog
60% van de bezoeken aan de kliniek te voet werd
afgelegd wordt nu 90% met de fiets afgelegd.

13

67%

€ 3,95
p/w

2x

reistijd naar markt

besteedbaar inkomen

goederen naar de markt

De fietsprojecten

Studenten van de Universiteit in Leeds fietsen vanuit
Leeds (Engeland) naar Berlijn (Duitsland) om fondsen
te werven voor de fietsprojecten in Oeganda.
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Wat we doen in Nederland

CooP-Africa gebruikt daarvoor een mix van communicatiemiddelen →

Particuliere donateurs
Scholen
Bedrijven
Subsidieverstrekkers
Actievoerders
Stichtingen en fondsen
Vrijwilligers
Ambassadeurs
Partnerorganisaties
Beneficianten
Pers
Leveranciers

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

Evenementen

Projectbezoeken

Jaarverslag

Direct overleg

Projectrapporten

⚫

⚫

Ronde van 12: 435 km dwars door Nederland
in 24 uur voor Cycling out of Poverty
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Website

CooP-Africa’s communicatiebeleid is erop gericht om:
• te informeren (voorlichting te geven) over de rol die een fiets kan spelen bij het toerusten van scholieren,
gezondheidswerkers en (kleine) ondernemers zodat er een betere toegang wordt gecreëerd tot onderwijs,
gezondheidszorg en inkomen.
• helder en transparant te communiceren en verantwoording af te leggen over inkomsten en bestedingen.
• donateurs en geïnteresseerden te enthousiasmeren en activeren (zowel behoud als werving).
• onze naamsbekendheid te vergroten.

Communicatiemiddelen
Belanghebbenden

E-magazine

3.1 Communicatie met belanghebbenden

(Social) media

3. Wat we doen in Nederland

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

Wat we doen in Nederland

3.2 Fondsenwerving
Dankzij de bijdragen van particuliere donateurs,
vermogensfondsen, actievoerders, bedrijven en
institutionele (mede)financiers zijn we ook dit jaar
weer in staat geweest het verschil te maken. Niet
alleen in Nederland, maar ook in Belgie waar het
bevlogen team van de nieuwe Cycling out of Poverty
telg ruim € 6.000 aan fondsen geworven heeft in
slechts een paar maanden. En niet te vergeten de
inspanningen van de Cycling out of Poverty
partnerorganisaties en haar sociale ondernemingen in
Afrika waar bijna € 100.000 is ingezameld. Meer over
het Cycling out of Poverty netwerk en de financiële
resultaten van 2018 verwijzen we graag naar het
financieel verslag verderop.

Baten uit het netwerk
€48.713
€72.437

€49.510
Nederland

Belgie

€6.424
Kenia

Inkomsten uit eigen fondsenwerving
In 2018 ontvingen wij van particulieren,
vermogensfondsen, bedrijven en instellingen een
bedrag van € 56.787. Dat is minder dan de helft van
de inkomsten uit onze eigen fondsenwerving in
2017 ontvingen. Deels is dit te verklaren door de
inspanningen die in Kenia en Oeganda gedaan zijn
waar bijna € 100.000 is ingezameld.
Donateurs
Onze donateurs hebben in 2018 € 8.168 gedoneerd.
Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van
2017. Voor de komende jaren werken we aan een
uitbreiding van onze achterban en zullen we hard
gaan werken om een grote stijging mogelijk te
maken.
Inkomsten van bedrijven, vermogensfondsen en
instellingen.
In 2018 is de ambitieuze doelstelling voor
inkomsten uit bedrijven, vermogensfondsen en
instellingen niet behaald. Onze verwachtingen
zullen hier bijgesteld moeten worden.

Oeganda
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Evenementen/actievoerders
De acties van supporters zijn van enorm belang voor
Cycling out of Poverty. In 2018 is de doelstellingen
niet behaald, maar deze cijfers geven een vertekend
beeld aangezien een aantal actieopbrengsten
rechtsstreeks overgemaakt zijn naar onze
partnerorganisaties in Afrika.

Wat we doen in Nederland

Met een fiets neemt de reistijd naar school
drastisch af waardoor de meisjes uren kunnen
spenderen aan studeren, zorgen voor het gezin of
gewoonweg dromen.
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4. Hoe we zijn georganiseerd
Stichting Cycling out of Poverty (CooP-Africa) is ontstaan als een particulier initiatief
en uitgegroeid tot een kleine professionele ontwikkelingsorganisatie. In haar
ontwikkeling is CooP-Africa nog steeds het initiatief gebleven van gepassioneerde
medewerkers en vrijwilligers, die sterk zijn verbonden door hun grote
betrokkenheid bij de doelstellingen.

4.1 Het bestuur
Met heel veel dank voor de tomeloze inzet in de afgelopen 10 jaar hebben we in 2018
afscheid genomen van Gerard van der Sterre als voorzitter van Stichting Cycling out of
Poverty. Zijn bijdrage was onmisbaar om uit te groeien van het particuliere initiatief,
één hoog op een achterkamertje in Nijmegen, naar de professionele
ontwikkelingsorganisatie die we nu zijn.

Met de toetreding van Wilfried Deelen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en
Wim Goris (AgriProFocus) tot het bestuur hebben we echter weer een keur aan
ervaring kunnen verwelkomen. En met de nieuwe voorzitter Christel Hoogland
aan het roer zal het nu 6-koppige bestuur zich in deze nieuwe samenstelling
maximaal inspannen maximaal in voor de fietsprojecten van Stichting Cycling out
of Poverty
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CHRISTEL HOOGLAND

WIM GORIS

Nijmegen, bestuurslid
Project manager HAN
Benoemd: 2018
Herkiesbaar: 2023

Bemmel, Voorzitter
Onafhankelijk consultant
Benoemd: 2010
Herkiesbaar: 2020

Arnhem, bestuurslid
Netwerk facilitator AgriProFocus
Benoemd: 2018
Herkiesbaar: 2023

INGE ROSENDAAL

CLEMENS NIJHUIS

LIKE WARRINGA

Ooij, secretaris
Beleidsmedewerker P&O
Benoemd: 2013
Herkiesbaar: 2023

Zevenaar, penningmeester
Financieel medewerker
Benoemd: 2012
Herkiesbaar: 2022

Ochten, bestuurslid
Custumor experience manager
Benoemd: 2014
Herkiesbaar: 2019
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4.2 Medewerkers Nederland

Verantwoordingsverklaring van het bestuur
De stichting in Nederland kent een scheiding tussen toezicht en uitvoering. Het
toezicht is ondergebracht bij het bestuur en de uitvoering is in handen van de
directie, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.

Stichting Cycling out of Poverty werkt met een klein team in Nederland. Het aantal
FTE daalde gedurende 2018 licht. De belangrijkste reden hiervoor is de teruglopende
baten, waardoor de directeur besloten heeft meer uren op vrijwillige basis te gaan
werken. Het aantal betaalde FTE ging daarmee in 2018 van 1,2 FTE naar 1 FTE (2
medewerkers). Ter ondersteuning van de werkzaamheden in Nederland werkt
Stichting Cycling out of Poverty waar mogelijk ook met vrijwilligers.

1.

Het onbezoldigd bestuur heeft een toezichthoudende functie. Het bestuur beoordeelt
het jaarplan met begroting voordat het jaar start. De uitvoering van de plannen en
financiële verantwoording worden door het bestuur per kwartaal beoordeeld en
geëvalueerd. Naast de toetsing, goedkeuring en evaluatie van de (strategische)
plannen en voortgang heeft het bestuur een adviserende rol. Het bestuur geeft
advies over strategische keuzes, dilemma’s, koers etc.
De bestuursleden worden gezocht aan de hand van een functieprofiel. Ze worden
benoemd voor een periode van vijf jaar, waarna ze kunnen worden herbenoemd.

Directie

Medewerkers/vrijwilligers

2.

CooP-Africa hanteert een strategische planningcycles van 3 jaar welke in 20 is
vastgesteld. Jaarlijks wordt er echter een operationeel jaarplan met begroting
opgesteld die kan afwijken van het meerjarenplan. Conform de statuten komt het
bestuur viermaal per jaar bijeen en bespreekt o.a. het door de directie opgestelde
kwartaalrapport waarin inkomsten en uitgaven en vorderingen van de activiteiten
worden afgezet tegen het jaarplan.
3.

Het bestuur stelt een onafhankelijk accountant aan voor de jaarlijkse controle van de
administratie, interne procedures en de jaarrekening.

Luuk Eickmans
Jinja/Kisumu/Nijmegen
directeur

4.

CooP-Africa is een organisatie die sterk in ontwikkeling is. We zijn een lerende
organisatie en streven voortdurend naar verbetering. De programmadoelstelling in
het strategisch plan worden in de jaarplannen en begroting vertaald naar specifieke,
meetbare resultaten afgestemd op de meest recente stand van zaken. We zijn een
relatief kleine organisatie dus spelen makkelijk en snel in op interne en externe
ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.

Marieke de Wild
Jinja/Kisumu/Nijmegen
Programma Manager
Gérard Eickmans
Ubbergen, vaste
vrijwilliger

Voor alle medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden van het Cycling out of Poverty
netwerk klik hier.

5.

CooP-Africa heeft sinds januari 2012 een CBF keurmerk en behoort daarmee tot de
kleine selectie van 500 goede doelen in Nederland die dit keurmerk hebben.
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Fietsdonatie in Kenia. Elke fiets die Cycling
out of Poverty kan uitgeven is een keerpunt
in het leven van de beneficianten.
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4.3 Cycling out of Poverty familie
De ambitie is om het gedachtengoed van Cycling out of Poverty zo wijd mogelijk te
dragen voor maximale output en optimalisatie van het voortbestaan. Daarom zijn wij
onderdeel van het groeiende Cycling out of Poverty familie. In 2018 werd het netwerk
uitgebreid met de oprichting van Cycling out of Poverty Belgium vzw. Alle partners
hebben hun eigen juridische entiteiten maar dienen dezelfde unieke toegang- en
mobiliteitsbenadering.
Onze wortels liggen in regio Nijmegen, Nederland. Vanuit hier en onze basis in Oeganda
bieden we leiderschap, afstemming en ondersteunen aan onze partners in Kenia,
Oeganda en Belgie. Met Belgie verwelkomen we onze eerste partner in het Noorden. Zij
zijn geregisteerd in Belgie en zamelen geld in voor de sociale fietsprojecten en betrekken
het publiek bij ons werk. Cycling out of Poverty Belgium wordt 100% gerund door
vrijwilligers. De teams van Cycling out of Poverty Kenya (2013) en Cycling out of Poverty
Uganda (2010, actief sinds 2015) zijn verantwoordelijk voor alle programma-activiteiten,
het runnen van de sociale ondernemingen en lokale fondsenwerving. Zij werken
rechtstreeks samen met de community’s. In Oeganda kregen wij in 2018 een NGO-status
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
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De verantwoordelijkheden van de stichting in Nederland bestaat uit:
• begeleiding, sturing en advisering van partnerorganisaties bij beleidsvorming (o.a.
HR- en financieel beleid, projectmonitoring en evaluatie) en de ontwikkeling van
projecten en sociale ondernemingen.
• ontwikkeling en beoordeling van projectvoorstellen en (gezamenlijke)
fonsenwerving en het vinden van partnerschappen ten behoeve van deze
projecten.
• begeleiding en advisering bij uitvoering van projecten (monitoring en evluatie) en
voorbereiding en uitwerking van rapportages voor donateurs, financiers en
subsidieverstrekkers.
• creëren van naamsbekendheid bij en voorlichting geven aan het publiek over de
rol van een fiets bij ontwikkelingsvraagstukken en het CooP-netwerk concept
(werkwijze en opzet).

Doelstellingen en strategie

Naar aanleiding van de eerste Wereldfietsdag 2018
heeft Cycling out of Poverty ism Bikeventures een
autoloze zondag in Jinja, Oeganda georganiseerd.
De hele straat voor fietsers! – Freedom of Cycling -
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5. Doelstellingen en
strategie

Naast de directe projectresultaten is het belangrijk om
te weten wat dit betekent voor onze doelgroep
(outcome). Bij aanvang van de projecten wordt dit
gemeten met nulmetingen om de beginsituatie van de
doelgroep te analyseren en een eindevaluatie bij de
afronding van het project.

5.1 PME systeem
Om te weten of de projecten goed lopen en de
doelstellingen worden behaald hebben wij met CooPKenya en CooP-Uganda een systeem ontwikkeld voor
planning, monitoring en evaluatie (PME). Hierin zijn
onze output, outcome en impact uitgewerkt.
Wekelijks rapporteren de partnerorganisaties de
gerealiseerde outputs in voortgangsrapportages. Dit
stelt ons in staat om in deze fase van ontwikkeling
nauwkeurig de directe projectresultaten (output) te
monitoren en waar nodig tijdig bij te sturen.

Het bewijzen en meetbaar maken van de impact van
onze activiteiten, de resultaten op lange termijn, is
lastig. We streven er naar om in de toekomst met een
wetenschappelijk onderzoek het causale verband
tussen onze programma’s en de beoogde impact te
onderzoeken. Tot die tijd meten wij een jaar naar de
afronding van een project middels een veldonderzoek
de impact op de gestelde indicatoren. Dit geeft een
beeld van de verandering die op lange termijn is
opgetreden.

Output

Outcome

Impact

Toegeruste ondernemers,
scholieren (+ leraren) en
gezondheidwerkers

Mensen met betere
toegang tot inkomen,
onderwijs en
gezondheidszorg

Beter niveau van
inkomen, onderwijs en
gezondheidszorg

Hoe meten we output

Hoe meten we outcome

Hoe meten we impact

Wekelijkse
voortgangsbespreking van
partnerorganisatie

Nulmeting en
eindevaluatie door onze
partnerorganisatie

Wetenschappelijk
onderzoek of
impactmeting een jaar
naar afronden project
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5.2 Bikeambition 2021
Samen met onze partnerorganisaties hebben we in 2018 een nieuw strategisch plan ontwikkeld voor 2019-2021. Hierin hebben we doelstellingen geformuleerd die we willen
realiseren op het gebied van:
• voorlichting,
• fondsenwerving,
• fietsinterventies en
• ontwikkelen van een gezonde Cycling out of Poverty familie
Tot 2021 hebben wij ons de volgende institutionele en programmatische doelstellingen gesteld:
INSTITUTIONEEL
“In drie jaar tijd heeft Cycling out of Poverty zich verder ontwikkeld tot een sterk netwerk van organisaties die met fietsen en andere mobiliteitshulpmiddelen een verschil maken in deze wereld en op deze unieke manier bijdraagt aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen”.
PROGRAMMATISCH
“In drie jaar tijd vergroten we onze impact door in de boekjaren 2019-2021 € 355.000 te werven (plus € 175.000 ) door de juiste systemen te ontwikkelen,
naamsbekendheid te vergroten en fondsenwervingscampagnes te ontwikkelen en uit te voeren zodat wij in de periode 2019-2021 1.000 fietsen hebben
kunnen uitgeven in onze programma’s Bike4School, Bike4Care en Bike4Work in Afrika en 3 innovatieve fiets(voorlichtings)interventies hebben kunnen
uitvoeren en demonstreren die de levens van Afrikaans families direct of indirect verbeteren”.

BIKEAMBITION

2021
24
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5.3 Intern beheersysteem en
risicomanagement
Intern beheersysteem
De directeur is verantwoordelijk voor het interne
beheersysteem van de stichting. De stichting beschikt
over een handboek waarin het beheerssysteem staat
weergegeven, en waarin voor verschillende
activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden zijn
gespecificeerd. Het systeem is gericht op beheersing
van effectieve en efficiënte besteding van de
verkregen geldmiddelen in de realisatie van
doelstellingen. Ook bewaakt het de consistentie van
de administratieve processen.
Jaarlijks verricht een externe accountant
controlewerkzaamheden gericht op het verstrekken
van een verklaring bij de jaarrekening. De externe
accountant wordt benoemd door het bestuur.
Aanbevelingen uit externe controlewerkzaamheden
worden gerapporteerd aan het bestuur en opgevolgd
door de directeur. Het jaarverslag 2018 is in april 2019
door het bestuur vastgesteld.
Controlemaatregelen
De controle op financiële bestedingen vindt plaats op
twee manieren. Enerzijds bestaan er bestedingen
binnen projecten. Omdat CooP-Africa projectmatig
werkt, wordt per project een boekhouding
bijgehouden. De programmamanager is ervoor
verantwoordelijk dat de financiële bestedingen

binnen de projecten in lijn is met het goedgekeurde
budget. De programmamanager houdt daarom
maandelijks bij hoe het staat met de bestedingen en
het resterende budget. Zodra bestedingen voor een
project dreigen af te wijken van het budget (overdanwel onderbesteding), wordt dit gemeld aan de
directeur welke met het bestuur bespreekt hoe
hiermee om te gaan.
Naast bestedingen binnen projecten zijn er ook
algemene bestedingen. Hierbij valt te denken aan
hosting van de website van CooP-Africa, kosten voor
fondsenwerving, etc. Voor deze bestedingen wordt
jaarlijks in het jaarplan een financieel kader
vastgesteld. De directeur is verantwoordelijk voor het
beheersen van de algemene bestedingen. Ook
hiervoor geldt dat zodra algemene bestedingen
dreigen af te wijken van het budget (over- danwel
onderbesteding), de directeur met het bestuur
bespreekt hoe hiermee om te gaan.

Klachtenregeling
In de gedragscode van CooP-Africa is de
klachtenregeling opgenomen. Alle bestuursleden,
medewerkers, vrijwilligers van CooP-Africa alsmede
de projectmedewerkers in Afrika committeren zich
aan de gedragscode. Klachten worden zeer serieus
genomen. Klachten dienen in principe te worden
gemeld aan de directeur, die het meldt aan het
bestuur en een onderzoek instelt. Klachten kunnen in
principe gemeld worden aan alle bestuursleden,
medewerkers, vrijwilligers van CooP-Africa alsook de
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projectmedewerkers in Afrika, die de klacht
doorspelen aan de directeur. Daar waar de klacht de
directeur betreft geven de bestuursleden,
medewerkers, vrijwilligers van CooP-Africa of de
projectmedewerkers in Afrika aan wie de klacht
kenbaar wordt gemaakt, het door aan het bestuur die
besluit wie een onderzoek gaat instellen. Klachten
worden vertrouwelijk behandeld. In 2018 zijn er geen
klachten ontvangen.

Kwaliteitsbewaking
CooP-Africa maakt jaarlijks een financieel jaarverslag
(met een samenvatting in het Nederlands en in het
Engels) dat wordt beoordeeld door een onafhankelijke
accountant. CooP-Africa is gerangschikt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft sinds 2012
het CBF certificaat.
Risicomanagement
Bij het ontwikkelen van het strategisch plan 20192021 heeft CooP-Africa het risicomodel
geactualiseerd. Elk jaar wordt deze risicoanalyse
getoetst en indien nodig aangepast. In de volgende
tabel wordt een samenvatting gegeven van de
belangrijkste risico’s met (mogelijke) gevolgen en
maatregelen.

Doelstellingen en strategie

Risicogebied
Fondsenwerving en
reputatie
Financiële
tegenvallers

Risico en mogelijke gevolgen
Economische teruggang, toenemende concurrentie, negatieve
publiciteit over de sector kunnen leiden tot afnemende inkomsten.
CooP-Africa is op dit moment sterk afhankelijk van subsidies van
stichtingen en fondsen die zijn toegezegd voor bepaalde tijd.
Dalende inkomsten kunnen leiden tot hogere kostenratio’s en een
onzekere continuïteit.

Minder succesvol
opereren van de
partnerorganisaties
dan gepland

CooP-Africa heeft een ambitieuze groeiambitie waarbij de
(financiële) onafhankelijkheid van de partnerorganisaties een
grote rol speelt. Tegenvallende resultaten van de
partnerorganisaties kunnen leiden tot langere organisatie support
van deze partnerorganisatie en dus stagnatie van de groeiambitie.

Projectimplementatie

CooP-Africa opereert in redelijke stabiele landen, maar
verkiezingen en onrust kunnen echter zorgen voor een
ontwrichting van de samenleving. Daarnaast kunnen
klimaatproblemen zoals droogtes, overstromingen of ander
natuurgeweld frequent voorkomen. Andere factoren zoals
corruptie kunnen ook de resultaten van de projecten nadelig
beïnvloeden.

Organisatie

CooP-Africa werkt met een team van 2 personen. De
afhankelijkheid van individuele medewerkers is daarom erg
groot. En het team heeft daarom grote individuele
verantwoordelijkheden.

Maatregelen
Diversificatie in inkomsten, financiering en subsidies.
Versterken van binding met donateurs door goede voorlichting en rapportage op impact.
Bij het niet halen van financiële doelstellingen zal er gesneden moeten worden in
projectbudgetten. Projectverplichtingen worden pas aangegaan als de financiering voor de
helft is gedekt.
Er wordt een continuïteitsreserve opgebouwd ter grootte van 1,5 jaar vaste kosten.
CooP-Africa een bestuurs-aansprakelijkheidsverzekering. Alle bestuurders zijn verzekerd. Het
verzekerde bedrag is € 500.000 per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle verzekerden
samen.
Ontwikkelingen van nieuwe partnerorganisaties en projecten worden pas aangegaan als de
financiering voor het eerste jaar volledig en de totale periode voor de helft is gedekt.
Partnerorganisatie(s) bouwen een continuïteitsreserve op ter grootte van 1 jaar vaste kosten.
CooP-Africa geeft maximaal 7 jaar (financiële) support aan partnerorganisaties.
CooP-Africa investeert in 7 jaar o.a. in vastgoed waardoor mede continuïteit wordt
gewaarborgd.
CooP-Africa werkt intensief samen met haar lokale partnerorganisaties. Deze houden
nauwlettend de politieke en veiligheidssituatie in de gaten. Op deze onrusten heeft CooPAfrica echter geen invloed, dus worden de risico’s per project geïnventariseerd en waar nodig
wordt hier actie op ondernomen, zoals verzekeringen.
In het verleden is gebleken dat in gebieden met extreme klimaatproblemen en onrust er
andere organisaties werkzaam zijn die gratis noodhulp bieden. De haalbaarheid en markt voor
de fietsinterventies van CooP-Africa is in deze gebieden gering en zal daarom niet snel als
projectgebied worden aangewezen.
Procedures worden vastgelegd.
Er is een goede archiefstructuur met back-up.
Het toeziend bestuur houdt professioneel toezicht.
Het netwerk van CooP breidt zich uit met nieuwe fondsenwervende partners.
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5.4 Vooruitblik 2019
Om Cycling out of Poverty in staat te stellen te
groeien naar een meer stabiele organisatie, hebben
we een nieuwe ‘stip op de horizon’ gezet. Het is
onze ambitie om in 2021 minstens 1.000 mensen
direct met fietsen en andere mobiliteitshulpmiddelen te hebben kunnen ondersteunen. En
3 fiets(voorlichtings)interventies hebben kunnen
uitvoeren en demostreren. Om voldoende
financiële middelen hiervoor te krijgen is de
belangrijkste verschuiving die we gaan maken, de
shift van een traditionele ontwikkelingsorganisatie
naar een breder Cycling out of Poverty netwerk.
Speerpunten 2019
Cycling out of Poverty netwerk en institutionele groei
2019 markeert het begin van een enerverende
reis om te transformeren van een traditionele
Nederlandse stichting naar een internationale
samenwerkingsnetwerk voor duurzame
ontwikkeling. De eerste stap hierin is in 2012 al
genomen met het opzetten en ontwikkelen van
lokale partnerorganisaties: Cycling out of Poverty
Foundation in Kenia (reg. 2013) en Cycling out of
Poverty Foundation in Oeganda (reg. 2010, actief
sinds 2015). In de komende 3 jaar zullen we ook in
het Noorden steun bieden bij de ontwikkeling van
nieuwe fondsenwervende partners: Cycling out of
Poverty in Belgie (reg. 2018) en Cycling out of

Poverty in Engeland (reg. 2019). Dit zal het
financieringspotentieel vergroten en Cycling out of
Poverty internationaal op de kaart zetten. In 2019
zal Cycling out of Poverty de basisstructuren,
processen, beleidslijnen en procedures uitwerken
die het netwerk leiden in haar groei.
Vinden en aanboren van nieuwe financieringskansen
Omdat toekomstige groei en stabiliteit nauw
verbonden zijn met het verhogen en veiligstellen van
financiering, zal Stichting Cycling out of Poverty
nieuwe financieringsmogelijkheden verkennen.
Naamsbekendheid en imago
Een belangrijk speerpunt in 2019 is om een
groter, meer geïnformeerd, geëngageerd en actief
publiek te bereiken voor meer draagvlak, om
volume te geven aan onze boodschap en op te
vallen tussen het groeiende aantal stichtingen. Als
stichting floreren we door een goede relatie met
onze achterban en supporters.

Administratie(s) in het Zuiden verbeteren
Uit de administratieve observatie van de
boekhouding van Cycling out of Poverty Kenia en
Oeganda in 2018 is een verbeterpunt aangedragen.
Dit verbeterpunt is dat de administratie eenvoudig de
effectiviteit van de verschillende afdelingen binnen de
organisaties zou moeten kunnen weergeven. Zodat er
op basis van KPIs (Key Perfomance Indicators) een
betere aansturing gedaan kan worden aan de sociale

27

projecten en de sociale ondernemingen Bikeventures
en Green Hub. In 2019 worden de administraties (en
de werk-procedures daarvoor) verbeterd zodat de
kosten en baten eenvoudig verbijzonderd kunnen
worden. Vervolgens wordt er naar toegewerkt dat
beide boekhoudingen (in Kenia en Oeganda) door één
persoon bijgehouden kunnen worden.
Ontwikkeling van meerjaarlijkse, multi-thematische
projecten in geconcentreerde geografische locatie
Vanaf 2019 zullen onze fietsprogramma's geografisch
vervlochten worden in meerjaarlijkse multithematisch programma.

Financiën 2019
Het resultaat zal worden onttrokken aan
bestemmingsfonds (openstaande verplichtingen aan
financiers) en gealloceerd aan bestemmingsreserve
(reserveringen voor nieuwe projecten) en
continuïteitsreserve.
Donaties particulieren
Stichtingen en fondsen
Sponsoring bedrijven
Evenementen
Bijdragen in natura
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Baten uit beleggingen en rente
Som der baten
Lokale bijdragen en fondsenwerving
Bikeventures
Bijdragen van netwerk partners
Som der baten netwerk
Besteding aan doelstelling
Werving baten
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Resultaat Nederland

2019
€ 10.000
€ 15.000
€0
€ 10.000
€0
€ 35.000
€ 65.000
€0
€ 100.000
€ 50.000
€ 10.000
€ 60.000
€ 160.000
€ 90.000
€ 8.500
€ 10.000
€ 108.500
- € 8.500

Financieel verslag
Docenten van verschillende basisscholen in Luuka District
(Oeganda) ontvingen een fiets om naar school te komen.
Net als de leerlingen moeten zij grote afstanden afleggen
om op hun werk te komen. Een fiets bespaart hen
transportkosten en zorgt dat ook zij op tijd op school zijn.
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6. Financieel verslag

6.2

4.1 Balans

6.1 Kerncijfers

Kerncijfers CooP-Africa
Inkomsten fondsenwerving
Inkomsten eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
Besteed aan doelstellingen
Lasten ratio’s
Bestedingsratio

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen subsidie
Te ontvangen donaties
Vooruitbetaalde bedragen
Te vorderen rente

€ 72.841
€ 56.787
€ 4.347
€ 4.347
€ 7.014
€ 90.211

Liquide middelen
Banktegoeden

Som der activa
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds

7%

Kosten beheer en administratie/totale lasten

Baten ratio’s
Totale fondsenwervingsratio

6%

Kortlopende schulden
Belastingen en premies
Personeel
Overige

Kosten fondsenwerving/totaal baten

CBF ratio’s
Bestedingsratio

124%

Totaal bestedingen aan doelstelling/totaal baten

Eigen fondsenwervingsratio

2017

€0
€ 293
€ 350
€ 111
€ 754

€0
€ 168
€ 215
€ 383

€ 121.400
€ 121.400

€ 150.612
€ 150.612

€ 122.154

€ 150.995

€ 122.154

€ 150.995

€ 67.474
€ 39.347
€ 12.254

€ 89.228
€ 55.578
€0

€ 116.075

€ 144.806

€ 1.501
€ 2.131
€ 2.447
€ 6.079

€ 1.783
€ 2.836
€ 1.570
€ 6.189

€ 122.154

€ 150.995

4%

Kosten fondsenwerving/totaal lasten

Beheer en administratieratio

2018

89%

Totaal bestedingen aan doelstelling/totaal lasten

Totale fondsenwervingsratio

Balans

8%

Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving

Som der passiva
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6.3

Staat van baten en lasten
2018

2017

Werkelijk
€ 8.168
€ 13.750
€0
€ 604
€ 33.473
€ 792
€ 56.787

Begroot
€ 10.000
€ 40.000
€0
€ 25.000
€ 65.000
€0
€ 140.000

€ 4.459
€ 16.828
€ 70.049
€ 50.827
€ 51.781
€0
€ 193.944

€ 15.944
€ 15.994

PM
PM
€ 40.000

€0
€ 48.000
€ 48.000

€0

€0

€0

€ 111
€ 111

€0
€0

€ 215
€ 215

€ 72.841
€ 90.211

€ 180.000
€ 161.300

€ 242.159
€ 170.853

Kosten eigen fondsenwerving
Werving baten

€ 4.347
€ 4.347

€ 8.250
€ 8.250

€ 4.526
€ 4.526

Kosten beheer en administratie

€ 7.014

€ 7.350

€ 11.202

€ 101.572

€ 176.900

€ 186.581

€ 3.100

€ 55.578

Donaties particulieren
Stichtingen en fondsen
Baten van verbonden organisaties
Sponsoring bedrijven
Evenementen
Bijdragen in natura
Baten uit eigen fondsenwerving
Wilde Ganzen
Kerk in Actie
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Rente
Baten uit beleggingen en rente
Som der baten
Besteed aan doelstellingen

Som der lasten
Resultaat

- € 28.731

Voor een toelichting op de wijze van kostentoerekening, zie onder “Grondslagen voor
de financiële verslaglegging”.
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De baten vallen ten opzichte van de realisatie in boekjaar 2017 lager uit. Dit verschil
wordt met name veroorzaakt door de toenemende inspanning en ondersteuning
vanuit Nederland bij het fondsen werven voor en in in Oeganda en Kenia. Daarmee
zijn enkele actieoprbrengsten en subsidies rechtstreeks naar Cycling out of Poverty
Kenya of Uganda overgemaakt. Netwerk-breed is er ruim 175.000 euro aan baten wat
nagenoef overeenkomt met de begroting.

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds
Totaal

Reserves en
fondsen
per 31-12-2017
€ 89.228
€ 55.578
€0
€ 144.806

Resultaatbestemming
2018
- € 24.754
- € 16.231
+ € 12.254
- € 28.731

Reserves en
fondsen
per 31-12-2018
€ 64.474
€ 39.347
€ 12.254
€ 116.075

Financieel verslag

6.4

Grondslagen voor de financiële verslaglegging
Baten uit eigen fondsenwerving
Onder baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord de in het boekjaar
(bruto) ontvangen gelden en waarden uit hoofde van giften, bijdragen en interest.

Algemeen
De Staat van Baten en Lasten is ingericht conform de herziene RJ650. Alle bedragen
zijn vermeld in euro’s. Voor zover hierna niet anders is vermeld, zijn de activa en de
passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend
aan het jaar waar ze betrekking op hebben.

Kosten van eigen fondsenwerving
Hieronder vallen alle kosten die direct te maken hebben met de activiteiten behorend
bij het werven van fondsen. In 2018 betreft dit websitebeheer, drukwerk van PR
materiaal, reiskosten, salaris en portikosten. De kosten worden bepaald op
historische basis en toegerekend aan het jaarverslag waarop zij betrekking hebben.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde rekening houdend met
mogelijke oninbaarheid.

Kosten beheer en administratie
Hieronder vallen alle kantoorkosten (telefoon, internet, kleine aanschaf inventaris),
de accountantskosten en andere administratie en contributiekosten. De kosten
worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het jaarverslag waarop zij
betrekking hebben.

Passiva: Reserves en fondsen
Het overschot of tekort over het boekjaar wordt toegevoegd dan wel onttrokken aan
de bestemmingsreserve en fondsen. De opbrengsten van reserves en fondsen,
evenals de bestemmingsreserve zelf, worden conform de statutaire doelstelling van
de stichting aangewend ten behoeve van fietsinterventie projecten.

Bestedingen aan de doelstelling
Onder bestedingen aan de doelstelling worden o.a. verantwoord de uitkeringen en
bijdragen, welke in het boekjaar zijn toegekend in het kader van hulp. Toekenningen
komen geheel ten laste van het boekjaar waarin de betaling is verricht. De
bestedingen van de door de partnerorganisaties ontvangen uitkeringen en bijdragen
worden verantwoord in interne rapportages en in de jaarverslagen van de
partnerorganisaties, die door onafhankelijke gekwalificeerde accountants worden
gecontroleerd.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is bedoeld als een algemene buffer voor dekking van
(financiële) risico’s en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst (met
mogelijk mindere resultaten) aan haar verplichtingen kan voldoen en hiermee de
continuïteit te waarborgen. Gebaseerd op de risicoanalyse acht het bestuur het
noodzakelijk om juist in de boekjaren waarin het goed gaat een continuïteitsreserve
uit te bouwen van 3 naar 12 maanden operationele kosten van CooP-Africa.
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6.5

Toelichting op balans

Vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen donaties
Geef December
Vooruitbetaalde bedragen
Verzekeringen
Te vorderen rente
Liquide middelen
Banktegoeden

Schulden op korte termijn
Deze post betreft nog te betalen kosten met betrekking tot het boekjaar 2018 (en
2017), maar die in 2019 betaald worden.

Per 31-12-2018
€ 293
€

293

€

350

6.6

Toelichting op staat van baten en lasten

€ 350

Toelichting op baten
In 2018 heeft CooP-Africa € 72.841 aan baten ingezameld (zie 6.3 Staat van baten en
lasten voor verdeling). Dit is bijna volledig toe te rekenen aan Eigen Fondsenwerving
(78%).

€ 111
Per 31-12-2018
€ 121.400

Toelichting op lasten
De kosten worden onderverdeeld naar kosten voor bestedingen in het kader van de
doelstellingen projecten en partnerorganisaties, kosten van werving baten en kosten
van beheer en administratie. Kosten die toe te wijzen zijn aan de projecten, werving
baten en beheer en administratie worden volledig aan die kostenbestemming
doorbelast. Verstrekte subsidies aan partnerorganisatie plus de kosten in de
projectlanden die door CooP-Africa zijn betaald worden doorbelast aan project
bijdragen. De personeelskosten zijn toegerekend op basis van de werkelijk geboekte
urenbesteding van de medewerkers.

Vorderingen
De donatievorderingen betreffen donaties gedaan in 2018, maar die ontvangen zijn in
2019.
Liquide middelen
De post liquide middelen bestaat uit een rekening courant en een spaarrekening in
Nederland. CooP-Africa kent geen kasgelden. CooP-Africa houdt er rekening mee dat
fondsen voor projecten op korte termijn beschikbaar moeten zijn, dus zet haar
reserves en bestemmingsfondsen niet weg bij depositorekeningen, aandelen en/of
beleggingen. CooP-Africa zet haar reserves en bestemmingsfondsen op een
spaarrekening om hier een goed rendement over te krijgen.
Reserves en fondsen
Door het mindere resultaat in 2018 is er onttrekking gedaan uit de
continuïteitsreserve. Daarnaast wordt er een reserve aangehouden voor nieuwe
fietsprojecten in Kenia en Oeganda en is er een bestemmingsfonds voor in 2018
ontvangen subsidie waarvoor het meerdendeel van de kosten in 2019 zal zijn.
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Bestemming

Doelstelling
CooP-Kenya

CooP-Uganda

€ 19.091

€ 1.350

€ 17.741

€ 424
€ 63.164
€ 3.192
€ 4.340
€ 90.211

€ 212
€ 25.266

€ 212
€ 37.898

€ 363
€ 3.791

€ 2.545

€ 1.795

€ 193
€ 4.347

Totaal:

Project bijdragen
Aankopen en verwervingen
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Kantoor en algemene kosten
Reis- en verblijfskosten
Totaal

Werving baten
Eigen
fondsenwerving
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Beheer en
administratie

€ 1.513
€5.501
€ 7.014

Totaal
2018

Begroot
2018

€ 19.091

€ 82.000

€ 787
€ 68.469
€ 8.693
€ 4.533
€ 101.572

€ 2.500
€ 78.500
€ 7.100
€ 6.800
€ 176.900

Totaal 2017

€ 88.715
€ 632
€ 1.320
€ 86.546
€ 5.498
€ 6.870
€ 186.581

Financieel verslag
Kosten beheer en administratie ten opzichte van totale lasten
De doelstelling is dat de kosten van beheer en administratie minder zijn dan 10% van
de totale lasten. In 2018 waren de kosten binnen de begroting en de norm.

Kengetallen
Een organisatie ontkomt er niet aan om kosten te maken voor fondsenwerving,
beheer en administratie. Toch streeft CooP-Africa ernaar om 90% van de beschikbare
middelen direct te besteden aan de projecten. Dit betekent dat CooP-Africa probeert
om de kosten van beheer-, administratie- en fondsenwervingkosten zo goed mogelijk
te beheersen, bijvoorbeeld door middel van vrijwilligersuren en sponsoring in natura.

Norm
10%

75%

2018
Werkelijk
124%

Begroot
91%

Lonen en salarissen
Reservering vakantiegeld
Sociale lasten
Extraterritoriale kosten
Totale personeelskosten

2017
Werkelijk
70%

10%

2018
Werkelijk
8%

Begroot
7%

2017
Werkelijk
6%

€ 40.867
€ 3.269
€ 8.493
€ 15.840
€ 68.469

Het personeelsbestand is in juni van dit boekjaar teruggegaan van 1,2 FTE naar 1,0
FTE.

Kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten eigen fondsenwerving
De doelstelling is dat de kosten voor eigen fondsenwerving minder is dan 10% van de
in het betreffende boekjaar behaalde baten uit eigen fondsenwerving. Dit jaar was
het werkelijke percentage 8%, waarmee we ruim aan onze interne norm, de
begroting en aan de CBF norm van 25% voldeden.
Norm

Begroot
4%

Specificatie personeelskosten in Nederland

Besteed aan doelstellingen ten opzichte van de totale baten
De doelstelling is dat 75% van de totale baten in het betreffende boekjaar direct
wordt besteed aan de doelstellingen. In 2018 is 124% van de totale baten direct
besteed aan de doelstellingen. Door de tegenvallende resultaten in 2018 is er
ontrokken uit de continuiteits- en bestemmingsreserve.
Norm

2018
Werkelijk
7%

Bezoldiging directeur
De directeur is voor onbepaalde tijd in part-time dienstverband (per 1 juni van 60%
naar 40%). Het totale jaarinkomen van de directeur was € 19.839 en de totale
bezoldiging inclusief werkgeverslasten bedroeg € 30.072. Het bezoldigingsbeleid
wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was juli 2015. De
directiebeloning voldoet aan de criteria van de VFI-Richtlijn Beloning van Directeuren.

2017
Werkelijk
2%

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Wel maken de bestuursleden
aanspraak op een reiskostenvergoeding en een vrijwilligersvergoeding. In 2018 is er
geen aanspraak gemaakt op deze vergoedingen.

Toelichting op overheadtoedeling
De kosten die zijn gemaakt voor beheer en administratie en fondsenwerving
worden, voor zover ze daarmee verband houden, doorbelast naar de projecten in
Kenia en Oeganda.
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