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1                Algemeen

1.1                Organisatie

De activiteiten van Stichting Tjommie Foundation bestaan voornamelijk uit het werven van fondsen ten behoeve

van projecten onder de regie van Ndlovu Care Group in Limpopo in Zuid-Afrika.

1.2                Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 R.J.A. Frijters (Voorzitter)

 S.I. Jennings (Penningmeester)

 H.I.A. Koopman - Eijsenga (Secretaris)
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Voorwoord 

Als voorzitter van het bestuur van Tjommie presenteer ik met trots het jaarverslag 2021.  

In Zuid-Afrika betekent Tjommie ‘vriend’. Kinderen in townships staan dagelijks bloot aan 
geweld, misbruik, drugs, jeugdwerkloosheid en tienerzwangerschappen. Een vriend die hulp 
biedt, is daarom van levensbelang. Samen zorgen we ervoor dat kansen voor kinderen, ook 
ten tijde van de pandemie, niet verloren gaan. 

De voortdurende coronacrisis in Zuid-Afrika heeft de kansenongelijkheid voor de jeugd 
aanzienlijk vergroot. Kinderen en jongeren moeten vanwege beperkt inkomen, teruglopende 
voedselvoorzieningen en scholingsachterstanden met een grotere gap beginnen dan twee 
jaar geleden. In 2021 hebben we als antwoord op de pandemie de noodhulp omgezet naar 
een structurele oplossing voor de voedseltekorten. Zo is er in vervolg op de voedselpakketten 
actie een grootschalig voedseltuinen programma gestart, waarmee zeker 2.000 thuistuinen 
(waarvan na een jaar 88% functionerend) zijn aangelegd en ruim 10.000 hulpbehoevende 
mensen zijn bereikt. Ook is er een actie opgezet om gecontinueerde COVID-19 steun te 
bieden aan beneficianten van het Kinderprogramma.  

Wij zijn trots op de veerkracht die de samenwerking tussen Tjommie en de partnerorganisatie 
Ndlovu Care Group kenmerkt, waardoor we er gezamenlijk in geslaagd zijn dit jaar wederom 
meer kwetsbare kinderen en families te bereiken dan voorgaande jaren. Middels onze inzet 
en de inzet van vele partners en donateurs zijn er weer nieuwe initiatieven tot stand 
gekomen. Zo is, naast de voedselprogramma’s, afgelopen jaar de Ambachtsschool van start 
gegaan en is een fantastische app ontwikkeld om onze programma’s beter te kunnen 
monitoren en evalueren.   

Tjommie heeft voor het eerst weer een bezoek kunnen brengen aan de projecten. Dit keer 
zonder donateurs en partners vanwege de COVID-19 reisrestricties. Het leverde waardevol 
overleg op met het management van de partnerorganisatie, waarbij enkele belangrijke 
thema’s als integriteit en projectkwaliteit aan bod kwamen. Ook is er een mediatraining 
gegeven aan medewerkers op locatie. Besloten is jaarlijks extra tijd voor teamoverleg vrij te 
maken tijdens de Tjommie Experience. 

Hoewel niet tot stand gekomen met steun van Tjommie is het belangrijk te vermelden dat 
partnerorganisatie Ndlovu Care Group in grote mate heeft bijgedragen aan het gevecht tegen 
Covid-19 in Zuid-Afrika door als officiële partner van het Zuid-Afrikaanse ministerie van 
Volksgezondheid te assisteren bij het vaccinatieprogramma en deel te nemen aan teststudies 
van het Janssen & Janssen coronavaccin. 

Fondsenwerving
In 2021 is voor een totaalbedrag van € 462.259 aan fondsen geworven. 93% van dit bedrag is 
besteed aan de projecten en voor 1% hebben we onze projectreserve moeten aanspreken. 
De kosten die we hebben moeten maken om dit voor elkaar te krijgen bedragen 8% van de 
opbrengsten. Hiermee doen we het erg goed ten opzichte van de daarvoor gestelde norm van 
25%. En dat is ook wat we nastreven: ‘low cost, high impact’. 
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Dank voor alle Tjommies
Tjommie kan natuurlijk niet zonder steun van vele mensen. Wij zijn daarom alle donateurs, 
partners en fondsen heel dankbaar. Maar ook zijn we ons brede netwerk van betrokken 
vrijwilligers en bedrijven die hun tijd, kennis en expertise inzetten enorm dankbaar.  

Samen impact creëren  
Voor mij betekent Tjommie dat ik een verschil kan maken voor kinderen die onder 
erbarmelijke omstandigheden opgroeien. Met andere woorden: het creëren van impact, heel 
direct en concreet. Ik voel me bevoorrecht zoveel leuke mensen te mogen begroeten en te 
zien tot welke impact onze gezamenlijke inzet voor de kinderen in Zuid-Afrika leidt.  

Komend jaar en de jaren die volgen zet ik me in om meer mensen te betrekken, om nóg meer 
kinderen een kans te geven op een betere toekomst. En dat natuurlijk met alle andere leden 
uit het bestuur, de vrijwilligers en ons bureau, die de dagelijkse gang van zaken voor zijn 
rekening neemt. Doet u mee? 

René Frijters 
Voorzitter bestuur Tjommie 

“Samen kansen creëren voor kwetsbare kinderen in townships van 
Zuid-Afrika" 
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1. Oprichting, doel en organisatie
1.1 Oprichting en doel
Opgroeien in een Zuid-Afrikaanse township betekent leven in grote armoede met een slecht 
toekomstperspectief. Tjommie, voorheen vriendenstichting Elandsdoorn Foundation, vindt 
dat kinderen overal ter wereld gelijke kansen verdienen. Daarom bieden wij al ruim 20 jaar 
financiële ondersteuning aan de projecten van Ndlovu Care Group. Deze Zuid-Afrikaanse 
partnerorganisatie creëert kansen voor kinderen door in hun basale levensbehoeften te 
voorzien én hun ontwikkeling en zelfredzaamheid te stimuleren. Met deze integrale aanpak 
streven wij gezamenlijk naar continuïteit en lange termijn oplossingen. Zo helpen wij kinderen 
uit townships zich te ontwikkelen tot gezonde, geschoolde en zelfredzame volwassenen, die 
hun steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij.  

Opgroeien in een township 
Kinderen in townships worden al op zeer jonge leeftijd geconfronteerd met het ontbreken 
van basale voorzieningen, zoals schoon drinkwater, medische zorg en toegang tot onderwijs. 
Zij zijn vaak uren onderweg om water te halen en hebben dan geen tijd om naar school te 
gaan. Ze zijn soms verplicht om ‘s nachts wakker te blijven om zeker te zijn dat hun broertjes 
en zusjes veilig kunnen slapen en zijn dan te moe om overdag te leren. Hoe kan een meisje 
haar eigen kracht ontdekken als zij ’s nachts misbruikt wordt, omdat er geen deuren of ramen 
met sloten in het huis zitten? Veel kinderen die opgroeien in townships hebben geen 
geboortebewijs. Hoe kan je de waarde van een document inschatten als je niet kan lezen of 
geen ouders hebt die je dat vertellen? Zonder geboortebewijs kan je niet naar school en ook 
geen aanspraak maken op een toelage vanuit de overheid. Tjommie helpt hierin verandering 
te brengen. We werken samen met onze partnerorganisatie aan een omgeving waarin 
kinderen kansen krijgen, doordat we randvoorwaarden creëren voor een veilige, gezonde en 
gelukkige jeugd.   

Vriend voor kinderen 
In Zuid-Afrika betekent Tjommie1 ‘vriend’. Kinderen in townships staan dagelijks bloot aan 
geweld, misbruik, drugs, werkloosheid en jeugdzwangerschappen. Een vriend die hulp biedt, 
is daarom van levensbelang. Tjommie helpt kwetsbare kinderen door in hun basale 
levensbehoeften te voorzien en hun sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. Door 
onze aanpak kunnen kinderen met hun trauma’s leren omgaan en hun talenten ontwikkelen. 
Zo maken we echt het verschil. Met een kleine werkorganisatie onderhouden wij nauwe 
banden met onze lokale partnerorganisatie, Ndlovu Care Group, in Zuid-Afrika. Hierdoor zijn 
onze donateurs er zeker van dat hun donatie maximaal ten goede komt aan de 
kinderhulpprojecten in de townships. 

De partnerorganisatie: Ndlovu Care Group 
Tjommie werkt samen met één lokale partnerorganisatie in Zuid-Afrika: de Ndlovu Care 
Group2. Ndlovu Care Group werd in 1994 opgericht door het Nederlandse artsenechtpaar 
Hugo en Liesje Tempelman. Wat begon als een kleine medische post midden in een township 
groeide uit tot een internationaal gerenommeerde organisatie met 200 lokale medewerkers, 

1 In het Zoeloe geschreven als ‘Chomee’ Het Zoeloe is de taal die het meest gesproken wordt in Zuid-Afrika. 

2 “Ndlovu” betekent olifant en is afgeleid van de Afrikaanse talen, waaronder Zulu, Xhosa en Ndebele. 
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80% afkomstig uit de lokale gemeenschap. Ndlovu Care Group voorziet zo'n 140.000 
bewoners van de rurale provincie Limpopo, 200 kilometer ten noordoosten van 
Johannesburg, van duurzame hulp. Ndlovu Care Group heeft een holistische visie op 
gemeenschapsontwikkeling. Zij kijken naar de ontwikkeling van de totale mens in zijn eigen 
omgeving. Vanuit deze visie zetten zij projecten op die werkelijk effect creëren en 
repliceerbaar zijn. Ndlovu Care Group concentreert zich op vier aandachtsgebieden: 
▪ Kinderzorg  
▪ Medische zorg 
▪ Gemeenschapsontwikkeling 
▪ Onderzoek, met name op het gebied van hiv/aidspreventie in samenwerking met 
Witwatersrand Universiteit Johannesburg en Universiteit Utrecht.  

Ndlovu Care Group werkt waar mogelijk samen met de Zuid-Afrikaanse overheid om de 
projecten over te dragen naar de overheid zelf, zodat hun integrale aanpak ook in andere 
rurale gebieden kan worden toegepast. 70% van hun inkomsten ontvangt Ndlovu Care Group 
uit NGO’s en van research partners, 30% via private en corporate donors. De inkomsten 
bestaan grotendeels uit stabiele lange termijn funding. 
Naast ondersteuning door Tjommie wordt Ndlovu Care Group gesteund door grote 
internationale fondsen zoals de Engelse People’s Postcode Lottery. Over de jaren heen 
hebben ze verschillende internationale en nationale beroemdheden op bezoek gehad, zoals 
Richard Branson, maar ook Johan Cruyff, Ronald Koeman en Herman van Veen. Voormalig 
tenniskampioen Jacco Eltingh is al ruim 10 jaar ambassadeur van de stichting in Nederland. 

1.2 Organisatie 
Ons team 
Het Tjommie team bestaat uit een onbezoldigd bestuur en een bureau. Tjommie heeft één 
fulltime betaalde medewerker in dienst (1 FTE), programmamanager Maartje Smits en sinds 
oktober 2019 een vaste vrijwilliger fondsenwerving, Tessa van Keulen. De 
programmamanager vormt de dagelijkse invulling van het bureau en wordt aangestuurd door 
een bestuur. Zij werken samen met een netwerk van betrokken vrijwilligers en ambassadeurs 
die belangeloos hun netwerk, kennis en expertise delen, zich inzetten voor een bepaalde taak 
of helpen bij het organiseren van acties en evenementen. Tjommie bedankt iedereen hartelijk 
voor hun inzet en hun betrokkenheid. 

1.3 Samenstelling bestuur 
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit minimaal drie personen. Het bestuur bestond in 
2021 uit drie personen: René Frijters (voorzitter), Sonia Jennings (penningmeester), Inge 
Eijsenga (secretaris). Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en geen 
reiskostenvergoeding. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vijf 
jaar. De bestuursleden zijn eenmaal herbenoembaar. De bestuursleden hebben geen 
conflicterende nevenfuncties. Het bestuur is in 2020 zes keer bijeen geweest. In deze 
vergaderingen zijn onder meer de fondsenwervende activiteiten en besluitvorming over de 
ondersteuning van projecten aan de orde geweest.
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1.4 Financiële administratie 
De financiële administratie wordt bijgehouden door de penningmeester. Jaarlijks vindt er 
onafhankelijke controle plaats door BOON-accountants, die een accountantsverklaring 
afgeeft. 

1.5 Statutaire vestigingsplaats 
De statutaire vestigingsplaats van Tjommie is in Apeldoorn. De programmamanager is 
woonachtig in Amsterdam en huurt een werkplek bij BounceSpace waar de activiteiten samen 
met vrijwilligers worden uitgevoerd.  

1.6 Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Tjommie is een CBF Erkend Goed Doel. Tjommie heeft het Certificaat voor Kleine Goede 
Doelen verkregen op 28 oktober 2014.  

1.7 Algemeen Nut beoogde Doelstelling 
Sedert 1 januari 2008 wordt Tjommie door de Belastingdienst/Registratie en Successie te ’s-
Hertogenbosch aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

2. Beleid en toekomstvisie
2.1 Beleid en activiteiten 
De fondsenwervende inkomsten zijn wederom hoger dan begroot. Aangezien Tjommie alleen 
fondsen werft als er concrete projectaanvragen zijn, worden de baten grotendeels 
rechtstreeks aan de partnerorganisatie doorgestort. Dat betekent dat met meer inkomsten 
ook meer kinderen in Zuid-Afrika gesteund worden via de projecten. Er vindt geen opbouw 
van eigen vermogen plaats. Tjommie is sinds 2020 genoodzaakt bij elke projectdonatie 10% 
in te houden om de missie voort te kunnen zetten. 

Tjommie groeit langzaam van klein goed doel naar middelgroot goed doel met een grote 
verscheidenheid aan fondsenwervende activiteiten gericht op met name drie doelgroepen: 
vermogensfondsen, bedrijven en particulieren (grote gevers). Sinds de start van de pandemie 
hebben wij net als andere goede doelen geworsteld met vele uitdagingen. Teruglopende 
inkomsten vanuit evenementen hebben we goed kunnen maken met extra werving bij 
vermogensfondsen. Voor met name relatie opbouw en het bereiken van nieuwe relaties, 
bestaande relaties, donateurs en vrijwilligers zijn onze evenementen en fysieke afspraken van 
groot belang. Lange tijd was dit onmogelijk of beperkt mogelijk, waardoor de eerste helft van 
het jaar fondsenwerving langzaam op gang is gekomen. De Tjommie meetup is normaal 
gesproken een twee jaarlijks face-to-face (F2F) event om onze achterban betrokken te 
houden en nieuwe relaties te werven. Eind 2021 kon voor het eerst weer een live meetup 
plaatsvinden, resulterend in een aantal grote giften. De onlinegeefcampagne, gestart in 2020, 
is wederom uitgezet en heeft ook in 2021 een mooie opbrengst opgeleverd voor COVID-19 
steun. Het heeft ons laten inzien dat een deel van onze achterban dit een prettige manier van 
doneren vindt. We zullen de onlinegeefcampagne in de toekomst dan ook jaarlijks blijven 
voortzetten, zo mogelijk in samenwerking met Wilde Ganzen, die de opbrengt vermeerdert. 
Begin 2021 is er, vanwege de contactrestricties, een online event georganiseerd via Tjommie 
TV; een livestream/uitzending met updates van Tjommie en de partnerorganisatie in Zuid-
Afrika, door onze achterban thuis live en on-demand te bekijken. Daarnaast heeft het 
Tjommie team voor het eerst sinds de pandemie een bezoek kunnen brengen aan de 
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partnerorganisatie om projectvoortgang en enkele andere belangrijke thema’s te bespreken 
en de samenwerking te verstevigen. 

Figuur 1. Verdeling inkomsten fondsenwerving 2021 in procenten 

Zoals te zien in Figuur 1 ontving Tjommie de meeste baten via particulieren, namelijk 56%, en 
vermogensfondsen en stichtingen (zonder winstoogmerk), namelijk 32%. Zo’n 12% van de 
baten werd ontvangen via bedrijven. Ten aanzien van fondsenwerving zijn de inkomsten in 
2021 ten opzichte van 2020 toegenomen voor particulieren met 58% en voor bedrijven met 
47%. Bijdragen via vermogensfondsen zijn afgenomen met 48%.  
Tjommie werkt via het netwerk reactief (alleen als het zich aandient) samen met stichtingen, 
scholen en serviceclubs. 

Tjommie heeft inmiddels jaarlijks zo’n €100.000 aan vaste inkomsten (daarvan is ongeveer de 
helft gelabeld voor projecten). Het overgrote deel van de inkomsten is eenmalig van aard. 
Hoewel we bij alle fondsenwervende activiteiten inzetten op het aangaan van lange termijn 
relaties blijft dat met name bij vermogensfondsenwerving in de praktijk lastig, omdat veel 
fondsen projectmatig of eenmalig willen steunen. Er wordt daarom veel tijd gestoken in het 
contact met/ terugkoppeling aan vermogensfondsen. Ook proberen we bij met name 
bedrijfsrelaties en onder particuliere donateurs meer aandacht te krijgen voor structurele 
ondersteuning via het afsluiten van periodieke schenkingen. Dit geeft onze partnerorganisatie 
meer zekerheid rondom het continueren van de opgestarte programma’s en vanuit een 
langere termijn visie te werken.  

2.2 Missie en visie  
Missie 
Wij geloven in toekomstkansen voor alle kinderen. Tjommie creëert kansen voor kwetsbare 
kinderen in Zuid-Afrikaanse townships door duurzame projecten te ondersteunen die 
voorzien in de eerste levensbehoeften (water, voedsel, veiligheid), maar ook in ontwikkeling 
en ontspanning (onderwijs, sport en cultuur). Op deze manier kunnen kinderen hun talenten 
ontdekken, zelfvertrouwen creëren en hun toekomstdromen realiseren. Tjommie geeft 
kinderen hun toekomst 'terug'.  

Baten van 
vermogensfondsen 

en stichtingen
32%

Baten van 
bedrijven

12%

Baten van 
particulieren

56%

Inkomsten fondsenwerving 
Tjommie 2021
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Visie 
Alleen een integrale en holistische aanpak van armoede kan een duurzame oplossing bieden 
voor de verbetering van de levensomstandigheden van kinderen in townships. Door kinderen 
zelf te empoweren kunnen ze opgroeien tot gezonde, verantwoordelijke, inzetbare 
jongvolwassenen die daardoor later zelf in staat zijn een bijdrage te leveren aan de Zuid-
Afrikaanse samenleving.   

Tjommie staat voor de volgende kernwaarden: 
• Lange termijn, integrale & duurzame hulp, waardoor een kansrijke context voor kinderen 
ontstaat; 
• Repliceerbaar & meetbare projecten, die op andere gemeenschappen toegepast kunnen 
worden; 
• Persoonlijk & direct contact, waardoor we de juiste inzet van mensen en middelen kunnen 
waarborgen. 

2.3 Toekomstvisie  

Tjommie zet zich in voor duurzame steun aan kwetsbare kinderen in townships van Zuid-
Afrika via een betrouwbare partnerorganisatie. We hebben ons afgelopen jaren bewezen als 
groeiende netwerkorganisatie met een landelijk bereik via samenwerkingen met fondsen, 
particulieren en bedrijven die willen bijdragen aan de missie van Tjommie en onze lokale 
partner Ndlovu Care Group in Zuid-Afrika. Tjommie wil zich als goed doel met concrete 
projectdonaties en lange termijn steun blijven onderscheiden. Ook in 2021 hebben we 
waargemaakt de kosten overhead laag te houden (8%) en donaties grotendeels door te 
storten. Daarin heeft Tjommie een unieke positie tussen kleine tot middelgrote goede doelen 
in Nederland. Sinds 2018 zijn er door Tjommie en de partnerorganisatie concrete stappen 
gezet om meer aandacht te geven aan het meten van resultaten en impact van de projecten, 
onder andere met het aantrekken van een professional Monitoring en Evaluatie bij de 
partnerorganisatie. Jaarlijks wordt er een impactverslag uitgegeven van het 
Kinderprogramma, die wordt gedeeld met onze achterban (donateurs, partners en volgers). 
Dankzij de ontwikkeling van een Monitoring en Evaluatie tool in samenwerking met 
bedrijfspartner ServiceNow, zullen rapportageprocessen en impactmetingen nog verder 
verbeterd worden. De komende jaren hopen we met meerdere bedrijven een dergelijke 
wederkerige samenwerking op te zetten. 

Tjommie steunt de partnerorganisatie enerzijds met fondsenwerving anderzijds met advies. 
Ten aanzien van de fondsenwerving willen we ons meer gaan richten op: (1) bedrijfspartner- 
en sponsorships, wat goed aansluit bij het bestaande netwerk van de stichting en het bestuur, 
(2) inzetten op lange termijn samenwerkingen/ periodieke schenkingen om continuïteit van 
de projecten te garanderen en (3) het intensiever betrekken van het netwerk via jaarlijkse 
evenementen/contactmomenten.  

Jaarlijks brengen wij een bezoek aan Ndlovu Care Group in Zuid-Afrika via de Tjommie 
Experience. Het afgelopen jaar is besloten bij bezoek in de toekomst twee dagen te 
reserveren in het reisschema om met beide teams de voortgang, uitdagingen en andere 
belangrijke thema’s te bespreken. De reis is een vast moment in het jaar om op management-
niveau mee te denken, advies te geven en onze samenwerking nog beter te stroomlijnen. 
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2.4 Uitdagingen 
Fondsenwerving en ontwikkelingswerk brengt vele uitdagingen met zich mee. Tjommie 
creëert kansen voor kinderen door ze integraal en voor de lange termijn te ondersteunen. Wij 
steunen een divers aantal projecten die samen het Kinderprogramma vormen. Van sommige 
projecten is het gelukt inkomsten te laten terugvloeien in de projecten, zoals bij het Ndlovu 
Youth Choir, wat nu een eigen entiteit is, of bij de voedseltuinen, via gedeeltelijke 
commerciële verkoop van groenten. Andere projecten kunnen dankzij succesvolle lobby met 
overheidsbijdragen per student worden voortgezet, zoals het Ambachtsschool project. 
Echter, steunen wij ook projecten zoals het Disability Community Rehabilition project, 
onmisbare zorg voor kinderen met een handicap, die anders geen enkele zorg of hulp 
ontvangen. Projecten als deze brengen jaarlijks hoge operationele kosten met zich mee en 
zullen nooit winstgevend worden. Tjommie blijft zich jaarlijks inspannen om naast eenmalige 
kosten de lopende kosten van kinderhulpprojecten te dekken. Samen met de groei in onze 
bestaande en nieuwe projecten zal dit de komende jaren onze grootste uitdaging blijven. 
Naast dat wij de eis stellen om bij nieuwe projecten de vaste kosten voor minimaal drie jaar 
gedekt te hebben, zetten wij ons ervoor in om lange termijn investeringen los te krijgen. Met 
de uitdaging om met de beperkte middelen en inzetbare tijd van het bestuur en bureau de 
KPI’s (groei in inkomsten, bereik en netwerk) te behalen en daarbij de kosten zo laag mogelijk 
te houden. 

2.5. Meerjaren begroting 
Voor de meerjaren begroting verwijzen wij naar het Beleidsplan 2020-2022. Deze is te lezen 
op de website via www.tjommie.nl/jaarverslag.  

2.6. Integriteit 
Het integriteitbeleid is besproken en wordt voortdurend vormgegeven tijdens 
bestuursoverleg. Dit gebeurt in samenspraak met de partnerorganisatie in Zuid-Afrika. In 
2021 is er tijdens projectbezoek een presentatie gegeven over het thema door bestuurslid 
Sonia Jennings en is het gesprek op gang gebracht over mogelijke gevaren binnen de 
organisaties, zowel bij Ndlovu Care Group in Zuid-Afrika, als bij Stichting Tjommie in 
Nederland. Issues waar beide organisaties mee dealen zijn deels cultureel gebonden en 
anders van aard door de verschillen in doelstellingen en grote van organisaties.  
Ndlovu Care Group beschikt over een code of conduct, employee rules en employment equity 
policy. In gesprek blijkt echter de naleving hiervan bij dagelijkse taken en uitvoering een 
uitdaging, met name omdat zij een andere cultuur en historie kennen dan de westerse 
maatschappij. Tjommie blijft de partnerorganisatie vanuit haar adviserende rol hier jaarlijks 
op challengen en het thema onder de aandacht brengen.  

In 2021 zijn er door Stichting Tjommie de volgende voorbereidingen getroffen: de handleiding 
integriteit van het CBF is doorgenomen, er is contact geweest met de partnerorganisatie over 
het integriteitsbeleid binnen Ndlovu Care Group en de beschikbare documenten zijn 
doorgenomen. Er is een concept gedragscode opgesteld en er is gekeken naar mogelijkheden 
voor het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon. In 2022 zal er door Tjommie een 
integriteitbeleid vormgegeven worden en een onpartijdige vertrouwenspersoon aangesteld 
worden.  
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3. Projecten
3.1 Het Kinderprogramma
Het Kinderprogramma van Ndlovu Care Group is gebaseerd op het Development Goals Report 
2021 van de Zuid-Afrikaanse overheid. De diverse programmaonderdelen spelen in op de 
uiteenlopende problemen van kinderen in townships. Kenmerkend hiervoor is de integrale 
aanpak. Daarbij wordt gekeken naar alle aspecten van het dagelijks leven van het kind. Op 
deze manier krijgen kinderen door de verschillende levensfasen tot jongvolwassene passende 
begeleiding. Deze holistische aanpak is gebaseerd op de behoeftepiramide van Maslow, 
aangevuld met de motivatietheorie van Herzberg, en neemt de basisbehoeften van het kind 
als startpunt. Alleen als deze vervuld zijn, kan het kind zich op andere niveaus ontwikkelen. 
Wanneer een ‘sense of belonging’, zelfvertrouwen en zelfactualisatie ontstaan, kan het kind 
van ongelukkig naar gelukkig groeien en de vicieuze armoedecirkel doorbreken.  
Zie ook figuur 2.  

Figuur 2. De behoeftepiramide van Maslow aangevuld met de motivatietheorie van Herzberg  

Het Kinderprogramma concentreert zich eerst op de basale levensbehoeften: 
drinkwatervoorziening, voeding, onderdak en veiligheid. Daarnaast biedt het ondersteuning 
bij het integreren in een “normaal” leven. Kinderen hebben aandacht, geborgenheid en 
training in algemene dagelijkse vaardigheden nodig. Hierdoor kunnen zij naar school en 
werken aan een betere toekomst. Het Kinderprogramma biedt dan ook activiteiten op het 
gebied van sport, drama en muziek. Kinderen, ook kinderen met (meervoudige) beperkingen, 
worden aangemoedigd te participeren om zo hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
Hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen neemt hierdoor toe.  

Veel van deze kinderen zijn getroffen door de hiv/aidsepidemie. Hun ouders zijn gestorven of 
ze zijn besmet met hiv. De ondersteuning die de kinderen krijgen binnen het 
Kinderprogramma kan echter niet het verdriet en de pijn wegnemen van een kind dat zijn of 
haar ouders heeft verloren. Velen van hen zijn ook het slachtoffer van verkrachting, misdaad 
en andere verschrikkelijke problemen die verband houden met het opgroeien in een 
township. Er heerst dubbele armoede: armoede binnen het gezin en armoede in de omgeving 
waar goede voorzieningen en infrastructuur ontbreken. Het programma leert kinderen 
hiermee om te gaan en begeleidt hen bij het opgroeien tot gezonde en verantwoordelijke 
jongvolwassenen met een toekomstperspectief. 
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Beneficiant van de COVID-19 steun voedseltuinen. Foto: Ndlovu Care Goup 

3.2 De projecten
Het Kinderprogramma steunt iedere dag direct zo’n 8.000 kinderen en indirect vele 
tienduizenden kinderen en hun families, bijvoorbeeld met de aanleg van waterpompen. 
Ndlovu Care Group werkt hiervoor samen met lokale mensen en onderhoudt nauw contact 
met de kinderen en hun families. Op deze manier worden de projecten door de hele 
gemeenschap gedragen.  

De projecten van het Kinderprogramma richten zich op de volgende vijf zorggebieden. Daarbij 
wordt extra aandacht geschonken aan gelijke kansen voor zowel meisjes als jongens en 
kansen voor kinderen met een handicap. De vijf zorgdomeinen zijn:  

Voor meer informatie over de projecten verwijzen wij naar www.tjommie.nl/klein-goed-doel
en naar onze brochure. 

3.3 Besteding aan de doelstelling 
In 2021 heeft Tjommie verschillende projecten van het Kinderprogramma gesteund met een 
financiële bijdrage. Zoals de gecontinueerde COVID-19 steun en het voedseltuinen 
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programma, waarbij ruim 10.000 beneficianten zijn bereikt; het waterprogramma met de 
aanleg van watervoorzieningen (WASH); het Community Disability and Rehabilition Project 
voor speciale zorg voor kinderen met een beperking; het naschools onderwijsprogramma 
(ASP) voor bijlessen en examenbegeleiding; het Early Childhood and Development (ECD) 
programma voor voorschools onderwijs en de Nutritional Units (NNU) voor 
(op)voedingsadvies en begeleiding; de gecertificeerde Ambachtsschool voor 
beroepsopleidingen en de jaarlijkse Christmas Hampers voedselpakketten met Kerst voor 
kindgezinnen en kwetsbare families.  

3.4 COVID-19 vervolg steun 
Tijdens de eerste coronagolf in Zuid-Afrika is het Tjommie en Ndlovu Care Group gelukt met 
financiële hulp van de achterban en Wilde Ganzen in no time een efficiënte voedseldistributie 
op poten gezet. Met het uitdelen van 7.000 voedselpakketten aan 1.000 huishoudens wisten 
wij een hongersnood te voorkomen. Maar op de lange termijn maakt deze noodhulp de 
kwetsbare families afhankelijk. Daarom is er medio 2020 gestart met de aanleg van 
voedseltuinen voor ruim 2.000 huishoudens dankzij een bijdrage van ServiceNow. Op het 
succes van beide projecten is er in 2021 met duurzame hulp voortgebouwd wederom met 
steun van donateurs en Wilde Ganzen. Er zijn onder andere warme dekens verstrekt, 
voedseltuinen onderhouden en hulpverleners (en vervoer) ingezet voor thuiszorg bij 
beneficianten van het Kinderprogramma tijdens de lockdowns. Op deze wijze zijn kwetsbare 
families de derde en vierde coronagolf door geholpen. In 2022 zal het voedseltuinprogramma 
een uitbreiding krijgen met dank aan het Tunnelkas project in samenwerking met de AFAS 
Foundation. Een pilot om met de inzet van tunnelkassen en lokaal landbouwtalent de 
productie te verhogen, meer inkomen te verkrijgen en jong talent op te leiden. 

3.5 Doelrealisatie 
In 2021 hebben Tjommie en Ndlovu Care Group met (steun aan) het Kinderprogramma in 
totaal 17.100 (+13%) directe begunstigden, kinderen en ouders/verzorgers, bereikt. De 
toename in doelgroep bereik is met name het resultaat van de explosieve groei van het 
voedseltuinen programma. Hieronder volgt in figuur 3 een overzicht van de belangrijkste 
cijfers uit het impact verslag. Bekijk hier het impact verslag 2021. 
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Figuur 3. 2021 in numbers uit het jaarlijkse impact verslag 2021. 

3.6 Impact 
Niet alleen is Tjommie trots op de succesvolle programma’s en projecten, maar in het 
bijzonder op de persoonlijke prestaties van de jongeren die hun dromen hebben bereikt. Dat 
is de échte impact van ons werk. Zoals Rachel, die dankzij het programma een opleiding heeft 
kunnen doen en nu verzorgster is bij het revalidatiecentrum voor gehandicapte kinderen. Of 
Sandile, die op weg was naar een leven van criminaliteit en drugsmisbruik, maar nu de 
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manager van het Ndlovu Miracle Theater is en een opleiding tot percussionist afrondt. 
Boitumelo Charlotte, zij werd de eerste Afrikaanse vrouw die over de Grote Oceaan voer en 
nu op haar manier bezig om zich te kwalificeren als brandweerman. Zo zijn er talloze jongeren 
die bewezen hebben klaar te zijn voor elke uitdaging door zichzelf en peers te bevrijden van 
stigma's rond armoede. Zij zijn een voorbeeld voor de jongeren in hun omgeving en laten zien 
dat het mogelijk is iets van je toekomst te maken, als je een kans wordt aangereikt. Vandaar 
1 kind, 1 kans. Meer voorbeelden zijn te zien op www.tjommie.nl/kinderen-afrika/.  

3.7 Uitvoering, evaluatie en terugkoppeling 
De projecten die Tjommie steunt vallen met betrekking tot de uitvoering onder de 
verantwoordelijkheid van Ndlovu Care Group. Tjommie houdt zicht op de organisatie en de 
implementatie van de projecten door projectvoorstellen te challengen op haalbaarheid, 
kosten en impact en het beoordelen van voortgangsrapportages en eindrapportages. Ook 
bezoekt Tjommie jaarlijks de projecten. Op basis van alle informatie waarover Tjommie 
beschikt, dragen we zorg voor een goede terugkoppeling aan de donateurs. Deze structuur is 
direct. Er is geen verdere tussenkomst van andere organisaties.  

Er is in 2020 een belangrijke bedrijfspartner aangetrokken, ServiceNow, die in kernwaarden 
(diversity, inclusion and belonging) aansluit bij Tjommie’s missie en werkwijze. Samen met 
ServiceNow zijn er grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van een Monitoring & Evaluatie 
app die uiteindelijk voor alle programma’s gebruikt zal worden om resultaatmetingen te 
optimaliseren en impact te vergroten.  

4. Resultaten fondswerving

Tjommie is trots te kunnen vermelden dat de fondsenwervende resultaten in 2021 wederom 
hoger zijn dan begroot. Dat is het resultaat van het grote vertrouwen van onze donateurs en 
partners. Maar zeker ook een grote inzet en betrokkenheid van het bureau, bestuur en alle 
vrijwilligers. De professionalisering van afgelopen jaren, hernieuwde positionering van de 
stichting, versterking van het team en netwerk hebben hier zeker aan bijgedragen.  

4.1 Projectsteun 
In 2021 hebben verschillende organisaties, fondsen, bedrijven en particulieren bijgedragen 
aan specifieke projecten. Wij danken hen voor hun steun. Speciaal willen wij Wilde Ganzen 
bedanken die een grote bijdrage heeft geleverd aan de COVID-19 steun campagne en ook de 
AFAS Foundation voor de bijdrage aan en het vertrouwen in een nieuw pilotproject met 
tunnelkassen. 

4.2 Niet materiële opbrengsten 
Bedrijfspartner ServiceNow heeft tijd, kennis en kunde ingezet voor de ontwikkeling van een 
Monitoring en Evaluatie tool. OnlineSeminar heeft gratis de studio en streamingsdiensten 
beschikbaar gesteld voor Tjommie TV. Mr Fox Agency ontwikkelde kosteloos online (en print) 
communicatie uitingen voor Tjommie. Ipsis draagt volledig gesponsord verantwoordelijkheid 
voor het onderhoud en ontwikkeling van de website. En Tjommie heeft wederom gebruik 
kunnen maken van Google Grants: een beurs van §10.000 per maand aan vrij te besteden 
advertentieruimte via Google adwords. In Zuid-Afrika is er door bestuurslid Inge Eijsenga een 
mediatraining gegeven aan werknemers van Ndlovu Care Group. 



Jaarverslag Stichting Tjommie Foundation 2021 

18 

Tjommie bedankt iedereen die dit jaar heeft bijgedragen aan een betere toekomst voor 
kansarme kinderen in townships als donateur, vrijwilliger, fonds, partner of sponsor. Dankzij 
jullie steun kan Tjommie de werkzaamheden blijven voortzetten en kwetsbare kinderen een 
steun in de rug geven.  

Beneficiant van de COVID-19 steun voedseltuinen. Foto: Ndlovu Care Group. 

5. Binnenkomende en uitgaande fondsen

Er is in 2021 in totaal een bedrag ontvangen van € 462.259. 

Van dit bedrag is € 430.232 besteed aan het doel. De overhead kosten bedroegen € 37.155. 
Hierdoor is   € -5.128 ingeteerd op de reserves. Onder overhead kosten vallen de kosten voor 
personeel, marketing/events en administratie die niet direct toegerekend kunnen worden 
aan de projecten van Ndlovu. Ten opzichte van de (inmiddels verouderde) CBF-richtlijn die 
25% kosten voorschrijft, zijn de in 2021 gerealiseerde kosten overhead 8%. Ruim onder de 
norm van het CBF. Een uitkomst waar wij trots op zijn.  

De bestedingen worden bij het onderdeel Projecten nader toegelicht. Ndlovu Care Group 
zorgt voor een accountants technische certificering van de besteding van de middelen. Een 
accountantsverklaring van BDO met die strekking is van Ndlovu Care Group ontvangen over 
het boekjaar 2021. Ndlovu Care Group zelf kent een boekjaar van maart tot en met februari 
waardoor de verantwoording in Nederland pas na de zomerperiode gereed kan zijn.  

Een overzicht van de balans en staat van de baten en lasten zijn opgenomen bij onderdeel 8. 
Jaarrekening. 
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6. Communicatie  

Tjommie houdt graag zoveel mogelijk persoonlijk contact met de achterban. Echter, gezien 
het groeiende netwerk en de beperkte tijd van het bureau is automatisering van 
communicatie nodig en wenselijk. Een goede en regelmatige terugkoppeling via onze online 
kanalen is van groot belang om alle donateurs, fondsen, sponsors en volgers goed op de 
hoogte te houden. Er wordt gebruik gemaakt van de CRM-oplossing van Smart Connections 
(donateurs-administratie en mailingen) en de inzet van sociale mediakanalen.  

In de communicatie met belanghebbenden gebruikt Tjommie de kanalen:   
● Website www.tjommie.nl. 

● Nieuwsbrief: e-Nieuws. Deze verschijnt minimaal vier keer per jaar digitaal.  

● E-mailcampagnes via CRM voor project updates, events en acties van Tjommie. 

● Sociale mediakanalen: Facebook, Linkedin, Instagram

● Donatie- en crowdfunding platform Pifworld

● Informatieve en fondsenwervende flyers en brochures, in print of digitaal op Issuu. 

7. Risico’s en onzekerheden 

Elk jaar is het weer een grote uitdaging fondsen te werven om projecten voort te kunnen 
zetten en nieuwe projecten te starten bij Ndlovu Care Group. Vandaar dat Tjommie meer 
focus wil leggen op structurele lange termijn financiering (werving via periodieke schenkingen 
bij particulieren en projectsamenwerkingen met fondsen en bedrijven) en het opstellen van 
projectbudgetten met een doorlooptijd van minimaal 3 jaar, waarbij ook onderhoudskosten 
en operationele kosten worden meegenomen. Daarnaast blijft het politieke klimaat waarin 
onze partnerorganisatie moet opereren grillig, waardoor samenwerking met (lokale) 
overheden onzeker blijft en hulp van Tjommie en andere fondsenwervingspartners 
noodzakelijk is. Om te kunnen garanderen dat de projecten waarvoor fondsen zijn geworven 
daadwerkelijk worden uitgevoerd, worden er naast de jaarlijkse financiële controle, 
nauwkeurige projectbudgetten bijgehouden. Tot slot bezoeken wij jaarlijks de 
partnerorganisatie in Zuid-Afrika tijdens de Tjommie Experience, om toezicht te houden op 
de voortgang en donateurs de mogelijkheid te geven om met eigen ogen de impact van de 
projecten te ervaren. 

Tjommie Meetup 11 november 2021. Foto: Tjommie. 
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8. Jaarrekening 

De jaarrekening is opgemaakt door accountantskantoor BOON te Apeldoorn met een 
goedkeurende controle verklaring. Een exemplaar van de volledige jaarrekening kunt u bij de 
organisatie opvragen.  

Onderstaand een verkorte opgave van de balans en staat van de baten en lasten. 

Activa  Passiva 

Materiele vaste activa  €          30        Continuïteitsreserve  €   28.500 
Vorderingen    €     6.620  Overige Reserve  €    -5.636 
Liquide middelen   € 129.906  Bestemmingsfonds  € 103.708 

Langlopende schulden  €             -              

Kortlopende schulden  €     9.984 

Totaal    € 136.556  Totaal  € 136.556 

De continuïteitsreserve is bestemd om 6 maanden de vaste lasten te kunnen overbruggen. 
De bestemmingsreserve is bestemd om toegezegde projecten te financieren en geoormerkte 
bedragen te reserveren. 

Baten  
Ontvangsten  € 462.259 

Lasten 
Kosten werving €     1.547 
Personeelslasten  €   17.654 
Overige lasten  €   16.970
Afschrijvingen  €        224 
Financiële b/l  €        760 

Resultaat € 425.104 

Besteed aan doel € 430.232 

Toegevoegd aan reserves €    -5.128 



[blanco]

                                                      jaarrekening 2021



[blanco]

3                Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1) 30 254

Vlottende activa

Vorderingen  (2) 6.620 30.830

Liquide middelen  (3) 129.906 108.713

136.526 139.543

136.556 139.797

Passiva

Reserves en fondsen  (4)

Continuïteitsreserve 28.500 28.500

Overige reserves -5.636 1.382

Bestemmingsfonds 103.708 101.818

126.572 131.700

Kortlopende schulden  (5)

Belastingen en premies sociale

verzekeringen 1.413 1.325

Overlopende passiva 8.571 6.772

9.984 8.097

136.556 139.797

Bij rapport d.d. 29 september 2022
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4                Staat van baten en lasten over 2021

Realisatie

2021

€

Begroting

2021

€

Realisatie

2020

€

Baten

Baten van bedrijven  (6) 57.208 100.000 26.798

Baten van particulieren  (7) 256.590 140.000 148.480

Baten van andere organisaties zonder winststreven  (8) 148.461 100.000 311.460

Som van de geworven baten 462.259 340.000 486.738

Som der baten 462.259 340.000 486.738

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (9) 430.232 281.500 442.601

Wervingskosten 1.547 - 4.674

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten  (10) 17.654 43.500 15.155

Afschrijvingen  (11) 224 - 224

Overige lasten  (12) 16.970 14.300 14.549

34.848 57.800 29.928

Saldo voor financiële baten en lasten -4.368 700 9.535

Financiële baten en lasten  (13) -760 -700 -719

Saldo -5.128 - 8.816

Resultaatbestemming

Overige reserves -7.018 - -31.002

Bestemmingsfonds 1.890 - 39.818

-5.128 - 8.816

Bij rapport d.d. 29 september 2022
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5                Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C2 "Kleine

fondsenwervende instellingen".

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Tjommie Foundation bestaan uit het ondersteunen van algemeen nut beogende

projecten, waaronder in het bijzonder het (financieel) ondersteunen van (de exploitatie van) projecten onder

regie van de Ndlovu Medical Trust in de provincie Limpopo, in Zuid-Afrika.

Verbonden partijen

De Stichting Evenementen Tjommie kan aangemerkt worden als een verbonden partij. De opbrengsten van de

door deze stichting georganiseerde evenementen komen ten goede aan de Stichting Tjommie Foundation.

Door het bestuursbesluit van 1 maart 2012 is de Stichting Evenementen Tjommie opgeheven en worden de

activiteiten binnen de Stichting Tjommie Foundation verantwoord.

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met 2021 mogelijk te maken.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het

bestuur van Stichting Tjommie Foundation zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor

het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en

schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende

jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van

de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het

moment van ingebruikneming.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet

anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Bij rapport d.d. 29 september 2022

Stichting Tjommie Foundation, Apeldoorn

-23-



Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt aangewend in het kader van de doelstelling van de stichting. Het eigen vermogen

bestaat uit:

- Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve dient ter dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat Stichting

Tjommie Foundation ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Voor de omvang van de

continuïteitsreserve wordt uitgegaan van 0,5 maal de jaarlijkse doorlopende kosten van de werkorganisatie. 

- Overige reserve

De overige reserve betreft het vermogen dat niet vastgelegd of benodigd is voor de aanvulling van de

continuïteitsreserve of bestemmingsfondsen.

- Bestemmingsfondsen

De bestemmingsfondsen bestaan uit donaties, giften en schenkingen waaraan door derden een specifieke

bestemming is gegeven. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten 

Onder baten worden verstaan alle in het boekjaar ontvangen baten uit giften, schenkingen, donaties en

subsidies, evenals giften schenkingen, donaties en subsidies die betrekking hebben op het boekjaar en waarvan

met grote mate van zekerheid kan worden gesteld dat deze nog ontvangen zullen worden. 

Lasten algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan

dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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Personeelslasten

De stichting heeft aan één van haar werknemers pensioen toegezegd. De pensioentoezegging is ondergebracht

bij een verzekeringsmaatschappij en kwalificeert als een toegezegde bijdrageregeling. De stichting

verantwoordt derhalve een last in de winst- en verliesrekening die overeenkomt met de verschuldigde premies.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Als financiële baten en lasten worden de naar tijdsgelang aan het verslagjaar toe te rekenen rentebaten en -

lasten opgenomen.
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6                Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa
31-12-2021 

€

31-12-2020

€

1. Materiële vaste activa

Inventaris 30 254

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2021

Aanschaffingswaarde 1.749

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.495

254

Mutaties 

Afschrijvingen -224

Boekwaarde per 31 december 2021

Aanschaffingswaarde 1.749

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.719

Boekwaarde per 31 december 2021 30

Afschrijvingspercentages

%

Inventaris  20

Vlottende activa
31-12-2021 

€

31-12-2020

€

2. Vorderingen

Overlopende activa 6.620 30.830
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31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overlopende activa

Nog te ontvangen giften 6.620 30.830

3. Liquide middelen

Rabobank 127.763 105.078

ING Bank N.V. 2.143 3.635

129.906 108.713

Rabobank 1113.17.428 92.550 61.626

Rabobank 4721.95.922 25.014 40.010

Rabobank 1082.00.000 10.199 3.442

ING Bank N.V. 6800.91.211 2.143 3.635

129.906 108.713

Bij rapport d.d. 29 september 2022

Stichting Tjommie Foundation, Apeldoorn

-27-



Passiva

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

4. Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 28.500 28.500

Overige reserves -5.636 1.382

Bestemmingsfonds 103.708 101.818

126.572 131.700

2021

€

2020

€

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 28.500 33.000

Onttrekking - -4.500

Stand per 31 december 28.500 28.500

Overige reserves

Stand per 1 januari 1.382 27.884

Resultaatbestemming boekjaar -7.018 -31.002

Dotatie t.l.v. continuïteitsreserve - 4.500

Stand per 31 december -5.636 1.382

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds gelabelde giften 103.708 101.818

De bestemmingsfondsen worden gevormd naar aanleiding van gelabelde giften aan de stichting, welke per

ultimo boekjaar nog niet zijn besteed. 

Bestemmingsfonds gelabelde giften

Stand per 1 januari 101.818 62.000

Resultaatbestemming 1.890 39.818

Stand per 31 december 103.708 101.818

Bij rapport d.d. 29 september 2022

Stichting Tjommie Foundation, Apeldoorn

-28-



5. Kortlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.413 1.325

Overlopende passiva
Vakantiegeld 1.800 1.563

Accountantskosten 4.000 4.000

Rente- en bankkosten 10 9

Nog te betalen declaraties 1.561 -

Te betalen bonus 1.200 1.200

8.571 6.772

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen
Huur

Door de stichting is een financiële verplichting aangegaan terzake de huur van een flex plek. De verplichting is

maandelijks opzegbaar en bedraagt € 160 per maand. 
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7                Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Realisatie

2021

€

Begroting

2021

€

Realisatie

2020

€

6. Baten van bedrijven

Food security / gardens 17.851 - 16.268

Voedselpakketten - - 7.000

Uitbreiding Naschoolsonderwijs 5.000 - -

Giften > € 1.000 (COVID-19 steun) 15.645 100.000 1.145

Disability project 2.500 - -

Waterproject 12.000 - -

Overige giften (COVID-19 steun) 1.462 - 2.385

Ambachtsschool 2.750 - -

57.208 100.000 26.798

7. Baten van particulieren

Giften > € 1.000 (COVID-19 steun) 6.500 120.000 30.330

Lijfrentetermijnen 10.580 - 58.380

Overige giften (COVID-19 steun) 57.366 - 18.282

Giften Child Care 1.234 - 879

Disability project 52.000 - 12.500

Tjommie Experience 5.010 10.000 -

Waterproject 100.000 - -

Christmas Hampers 6.650 - 4.500

Ambachtsschool 2.250 - 2.299

Onderwijs (pre-schools) 15.000 - -

Voedselpakketten - 10.000 21.310

256.590 140.000 148.480
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Realisatie

2021

€

Begroting

2021

€

Realisatie

2020

€

8. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Ambachtsschool 10.750 - 200.000

Voedselpakketten - - 49.977

Disability project 4.000 - 20.000

Uitbreiding Naschoolsonderwijs 25.000 - -

Giften > € 1.000 (COVID-19 steun) 56.061 100.000 -

Christmas Hampers - - 7.500

Onderwijs (pre-schools) 7.500 - 33.233

Overige giften (COVID-19 steun) 1.650 - 750

Waterproject 11.000 - -

ECD & NNU 22.500 - -

Sportprojecten 10.000 - -

148.461 100.000 311.460
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9. Besteed aan de doelstellingen

Realisatie

2021

€

Begroting

2021

€

Realisatie

2020

€

Ndlovu Medical Trust

Totale projectkosten Ndlovu Medical Trust 94.320 265.000 -

Cruijff Court (Cruijff Foundation) - - 4.119

Disability Project 72.200 - 61.000

Waterproject 112.200 - -

Christmas Hampers 16.550 - 6.570

Doelstellingskosten 38.916 16.500 37.136

Ambachtsschool 17.325 - 202.700

Onderwijs / pre-schools - - 32.572

Voedselpakketten (Wilde Ganzen) - - 67.504

Onderwijs / after school programma - - 31.000

COVID-19 steun (Wilde Ganzen) 78.721 - -

430.232 281.500 442.601

De door Stichting Tjommie Foundation bestede kosten betreffen de aan de Ndlovu Medical Trust overgemaakte

budgetten ten behoeve van de projecten aldaar. Van de Zuid-Afrikaanse accountant is een bevestiging

ontvangen van de ontvangst van deze gelden alsmede een overzicht van de tot op heden bestede bedragen.

De daadwerkelijk aan de projecten bestede gelden door de Ndlovu Medical Trust worden aldaar verantwoord

en gecontroleerd. Deze vallen derhalve niet onder de verantwoordelijkheid van Stichting Tjommie Foundation

en worden daarom in Nederland niet gesplitst verantwoord.

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:

2021: 93,1 % 

2020: 90,9 %

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:

2021: 92,2 % 

2020: 92,7 %

Kosten eigen fondsenwerving

Kosten fondsenwerving 1.147 - 4.574

Reclame 400 - -

Eventkosten - - 100

1.547 - 4.674
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Realisatie

2021

€

Begroting

2021

€

Realisatie

2020

€

10. Personeelslasten

Lonen en salarissen 12.797 35.000 11.713

Sociale lasten 2.025 7.250 2.028

Pensioenlasten 406 1.250 346

Onkostenvergoedingen 2.426 - 1.068

17.654 43.500 15.155

Lonen en salarissen

Bruto lonen 7.447 35.000 8.223

Mutatie vakantiegeld 4.882 - 3.042

Overige lonen en salarissen 468 - 448

12.797 35.000 11.713

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 2.025 7.250 2.028

Pensioenlasten

Pensioenlasten 406 1.250 346

Onkostenvergoedingen

Reis- en verblijflasten 1.355 - 468

Onkostenvergoedingen 1.071 - 600

2.426 - 1.068

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

De bezoldiging aan (voormalige) bestuurders (inclusief pensioen-premies) over 2021 bedraagt nihil (2020: nihil)

Personeelsleden

Bij de stichting was in 2021 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam, berekend op basis van fulltime dienstverband.

(2020: 1).

11. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 224 - 224
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Realisatie

2021

€

Begroting

2021

€

Realisatie

2020

€

12. Overige lasten

Huisvestingslasten 1.921 1.900 1.826

Kantoorlasten 9.955 7.900 7.955

Algemene lasten 5.094 4.500 4.768

16.970 14.300 14.549

Het totaal van de overige bedrijfslasten bedragen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:

2021: 3,68%

2020: 3,01%

Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak 1.921 1.900 1.826

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 206 - -

Automatiseringslasten 6.583 6.000 6.032

Telefoon- en ICT kosten 1.158 1.000 628

Abonnementen/contributies 2.008 900 1.295

9.955 7.900 7.955

Algemene lasten

Accountantslasten 4.240 4.000 4.173

Verzekeringen 810 500 493

Reclame - - 52

Overige algemene lasten 44 - 50

5.094 4.500 4.768
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13. Financiële baten en lasten

Realisatie

2021

€

Begroting

2021

€

Realisatie

2020

€

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Bankrente - - 4

Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten 760 700 723

Ondertekening bestuur voor akkoord

Apeldoorn, 29 september 2022

R.J.A. Frijters S.I. Jennings
 

H.I.A. Koopman-Eijsenga 
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Overige gegevens



[briefra]

8                Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Tjommie Foundation statutair gevestigd te Apeldoorn

A.   Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Tjommie Foundation te Apeldoorn

gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Stichting Tjommie Foundation op 31 december 2021 en van het resultaat

over 2021 in overeenstemming RJ-richtlijn C2 "Kleine Fondsenwervende organisaties".

De jaarrekening bestaat uit:

1. De balans per 31 december 2021;

2. De staat van baten en lasten over 2021; en

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Tjommie Foundation zoals vereist in de Verordening inzake de

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en

beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B.   Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat

uit het bestuursverslag. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

- alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C2 "Kleine

Fondsenwervende organisaties" vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit

de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C2 

"Kleine Fondsenwervende organisaties" en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet

dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en

de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving C2 "Kleine Fondsenwervende

organisaties".
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C.   Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in

overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving C2 "Kleine Fondsenwervende organisaties". In dit

kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht

om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg

van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft

om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige

realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk

is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,

het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of

het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de

interne beheersing van de stichting.

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en

het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die

daarover in de jaarrekening staan;
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- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op

de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,

moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer

kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin

opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Apeldoorn, 29 september 2022

Boon Registeraccountants B.V.

G. Rotscheid RA RV CPA 
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Bijlagen
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9 TOELICHTING LASTENVERDELING

Bijlage bij Jaarrekening Stichting Tjommie Foundation 2021

Bestemming Doelstelling Werving baten Beheer en Totaal Begroot Totaal 

administratie 2021 2021 2020

Ondersteuning Eigen Gezamenlijke Acties Subsidies Beleggingen

Ndlovu Fondswerving acties derden

Opbrengsten 462.259€        462.259€     340.000€      486.738€       

Lasten

Afdrachten 391.316€        391.316€     281.500€      405.465€       

Aankopen en verwervingen -€            -€             -€              

Uitbesteed werk -€            -€             -€              

Publiciteit en communicatie 1.547€           1.547€        -€             4.674€          

Personeelskosten 38.916€          17.654€       56.570€      43.500€        52.291€        

Huisvestingskosten 480€             1.441€         1.921€        1.900€          1.826€          

Kantoor- en algemene kosten 3.764€           11.285€       15.050€      12.400€        12.723€        

Afschrijving en rente 984€            984€           700€             943€             

Totaal 430.232€        5.791€           -€            -€          -€          -€          31.364€       467.387€     340.000€      477.922€       
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