
Jaarverslag 2010



1 Voorwoord

Voor u ziet u het eerste jaarverslag van Spankracht Foundation. Op 6 januari 2010 zijn de mensen achter 

Studio Spankracht gestart met Spankracht Foundation. Vanuit deze stichting worden enkele projecten finan-

cieel ondersteund. Tien procent van het resultaat van Studio Spankracht gaat naar Spankracht Foundation. 

In 2008 en 2009 werden de bedragen rechtstreeks betaald vanuit Studio Spankracht. Fiscaal en organisato-

risch bleek het beter om dit te scheiden.

We hopen u door middel van dit jaarverslag 2010 inzicht te geven in onze missie, manier van werken, en de 

daarbij behorende cijfers.

Namens het bestuur,

Arjan Griffioen

Voorzitter

2 Missie

De visie van Studio Spankracht is niet alleen een visie op het vak, maar ook één op het leven. Van wat we 

ontvangen willen we ook iets doorgeven. Daarom investeren we tien procent van het resultaat van Studio 

Spankracht in goede doelen. De stichting is in het leven geroepen om dit zo overzichtelijk mogelijk te rege-

len. Vanuit de stichting selecteren we elk jaar een aantal organisaties die we ondersteunen met financiële 

middelen en, meer vanuit ons vak gedacht, met communicatiemiddelen. Want fondsenwerving is een kost-

baar onderdeel voor charitatieve instellingen met een groot effect. Wij hopen zo ons steentje bij te kunnen 

dragen aan een betere wereld.

In de Akte van Oprichting van de stichting staat het aldus omschreven: 1. De Stichting heeft ten doel: het (doen) 

verrichten van projectmatig ontwikkelingswerk, zo nodig in samenwerking met erkende ontwikkelingsorganisa-

ties; 2. De Stichting beoogd haar doel ondermeer te bereiken door het (financieel) ondersteunen van werkgelegen-

heidsprojecten en het bevorderen van ondernemersinitiatieven; 3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die 

met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 4. De Stichting beoogt 

geen winst te maken.
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3 Spankracht

Bestuur
Het bestuur van Spankracht Foundation bestaat uit: Arjan Griffioen (voorzitter), Gert Schalk (penningmeester), 

en Henk Oudijn (secretaris). De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Ook worden 

hen geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De bestuursleden mogen gemaakte onkosten 

declareren.

Het bestuur vergadert enkele malen per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden het beleid, de activiteiten 

en de financiën van de stichting besproken.

Studio Spankracht
Om duidelijkheid te scheppen is het van belang om ook Studio Spankracht te benoemen. Het grafisch 

ontwerpbureau Studio Spankracht (vof ) is gespecialiseerd in het ontwerp van logo’s en huisstijlen - en alle 

daarop gebaseerde uitingen. Dit doet zij voor zowel profit- als non-profitorganisaties.

De eigenaren van Studio Spankracht zijn Arjan en Henk. Samen met collega Willem van Kan en diverse 

externe partijen werken ze aan de visuele identiteit van een groot aantal organisaties.

Per 1 januari 2011 merkt de Belastingdienst Spankracht Foundation aan als Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI).



4 Financieel ondersteunde projecten

Spankracht Foundation heeft naast een klein aantal vaste projecten die ondersteund worden, een aantal 

goede doelen die zij sponsoren. Dat gebeurt zowel in geld, onbetaalde arbeid alswel werk tegen een gere-

duceerd sponsortarief. Hieronder een overzicht van onze vaste sponsorprojecten:

Stichting PassionConnects
In Ethiopië, niet ver van de stad Debre Zeyt, ligt het dorp Sirba. Sinds 2007 vinden er in Sirba verschillende 

ontwikkelingsactiviteiten plaats in het kader van een Integrated Community Program. 

De activiteiten die in Sirba plaatsvinden of plaatsgevonden hebben zijn:

• Aanleg en beheer van een watersysteem voor drinkwater, irrigatie en veedrinkplaats;

• Verbouwen van groentes met behulp van een drip-irrigatie systeem;

• Erosie bestrijding op de landbouwgronden rond Sirba;

• In 2009 is PassionConnects begonnen met de bouw van een Training Center in Udee, net buiten Sirba, 

waar jongeren een vak kunnen leren en boeren onderwijs krijgen in verbeterde landbouwmethodes.

Zie voor meer informatie over PassionConnects www.passionconnects.nl

Jedidja, een Kimon project in Guinee-Bissau 
Gehandicapten, en met name gehandicapte kinderen, zijn gedeeltelijk een verborgen probleem in de 

samenleving in Guinee-Bissau. Vaak worden gehandicapte kinderen in een verborgen hoekje aan hun lot 

overgelaten, of laat men hen zelfs verdwijnen. 

Jedidja wil gehandicapte kinderen:

• helpen aan een menswaardig bestaan; 

• laten zien dat zij van waarde zijn voor God; 

• helpen zo zelfstandig mogelijk te functioneren, trainingen geven en vaardigheden aanleren.

Daarnaast wil Jedidja ouders en verzorgers van gehandicapte kinderen helpen door: 

• hun de waarde van het kind als schepsel van God duidelijk te maken;

• hen te trainen en bij te staan in de zorg van het kind.

 

Voor hulp aan deze kinderen wil Kimon in Guinee Bissau ambulante hulpverlening opzetten en een klein-

schalig centrum oprichten van waaruit de hulp verleend kan worden, waar trainingen verzorgd kunnen 

worden en waar een klein aantal gehandicapte kinderen en hun verzorgers tijdelijk kunnen verblijven voor 

http://www.passionconnects.nl


noodhulp of praktische training. Op dit moment (juli 2011) is er genoeg startkapitaal bijeengebracht om te 

beginnen, en is men gestart met de bouw. Kijk voor meer informatie over dit project op www.gerdaklaver.nl. 

(Gerda Klaver is een van de veldwerkers in Guinee-Bissau).

Voor het project Jedidja heeft Studio Spankracht tevens het logo, huisstijl en folders gemaakt.

Kimon
Spankracht Foundation heeft bij Kimon (Kinderhulp Mondiaal) een aantal sponsorkinderen.

Nieuw project
Op dit moment zijn we op zoek naar een door ons te bepalen project waar we de komende jaren ons op 

willen richten. Dit project zal gericht zijn op armoedebestrijding of verbetering van welzijn. Daarnaast is één 

van de wensen dat dit project een kleinschalig karakter heeft en niet alleen op lange termijn effectief, maar 

waarvan ook op korte termijn enig resultaat meetbaar is.

Vòòr 2010 bestond Spankracht Foundation nog niet, maar zijn er wel gelden betaald aan goede doelen. 

Dat gebeurde rechtstreeks vanuit Studio Spankracht. Aan diverse doelen is in 2008 en 2009 in totaal € 8.184 

overgemaakt. Hieronder een totaaloverzicht van de afgelopen drie jaar, dus incl. 2010.

 

Afdrachten projecten 2008 + 2009 2010 Totaal

Stichting PassionConnects 8.000 10.600 18.600

Kimon, Jedidja Guinee-Bissau (bijdragen) 0 3.750 3.750

Kimon, Jedidja Guinee-Bissau (drukwerk) 0 881 881

Sponsorkinderen 184 730 914

€ 8.184 € 15.961 € 24.145

http://www.gerdaklaver.nl


5 Overige sponsoractiviteiten 

Sponsortarieven
Studio Spankracht werkt voor diverse goede doelen tegen een aangepast tarief. Zo komen we deze doelen 

tegemoet in hun kosten. Studio Spankracht baseert een aangepast tarief voor deze opdrachtgevers op hun 

doelstelling. Een overzicht van enkele opdrachtgevers waar Studio Spankracht in 2010 tegen een geredu-

ceerd tarief voor heeft gewerkt is: TransWorldRadio, GrootNieuwsRadio, Jemima (gedeeltelijk), Christenen 

voor Israël, Ars Musica, HGJV (Hervormd Gereformeerd Jeugdverband).

Kosteloze arbeid
Daarnaast werkt Studio Spankracht voor verschillende goede doelen kosteloos. Studio Spankracht selec-

teert deze opdrachtgevers op hun doelstelling; Zij richten zich voornamelijk op: armoedebestrijding, ach-

tergestelde gehandicapten en Evangelie-verkondiging. Een overzicht: Ethiovestments, PassionConnects, 

NPV Barneveld, Stichting Rucháma, Jemima (gedeeltelijk), Kimon project Jedidja Guinee-Bissau, Kliniek Hidi, 

Hervormde Kerk Barneveld, Hervormde Kerk Ede.

Kosteloos gemaakte uren t.b.v. goede doelen (jan. 2008 t/m juni 2011)

2008 201,50 uur

2009 300,00 uur

2010 191,00 uur

2011 (t/m 30-06-11) 76,25 uur

768,75 uur

Indicatieve waarde (€ 50 per uur) € 38.437,50

 



 werkelijk 2010  begroting 2010 2009

Baten

Sponsoring bedrijven  25.292  14.400 -

Donaties particulieren 25 - -

Totale baten  25.317  14.400 -

Lasten

Projectkosten

Sirba Ethiopië 10.600 6.600 -

Jedidja Guinee-Bissau 3.750 3.000 -

Sponsorkinderen 730 720 -

Algemeen 881 900 -

 15.961  11.220 -
 
Algemene kosten

Reiskosten 547 400 -

Advieskosten 391 400 -

Diversen 99 100 -

1.037 900 -
 
Totale lasten 16.998 12.120 -

Resultaat * 8.319 2.280 0

Staat van baten en lasten 2010 

* Zie hoofdstuk 6 ‘Jaarcijfers’ voor bestemming van dit resultaat.

De jaarcijfers die in dit verslag worden gepresenteerd zijn ontleend aan de jaarrekening 2010 van Spankracht 

Foundation. De jaarrekening is opgesteld door Schalk Administratie & Belastingadvies en is in het bestuur 

besproken en goedgekeurd.

Activa 2010 2009

Vorderingen 1.285 -

Liquide middelen 7.053 -

Totaal Activa 8.338 -

Passiva

Continuïteitsreserve 5.000 -

Bestemmingsfonds 3.319 -

Overige schulden 19 -

Totaal Passiva 8.338 -

Balans per 31 december 2010

6 Jaarcijfers 2010



7 Fanta

Links ziet u Fanta Sambu. Zij is één van onze sponsorkinderen, sinds enkele maanden. Geboren op 28 mei 

2001, woonachtig in Enxudé/Quinerá in Guinee-Bissau. Ze heeft jongere broertjes, woont zelf niet thuis 

maar bij een natuurgeneesdokter. 

Fanta kan niet goed praten. Ze is bijna niet te verstaan. Ze kan wel horen, maar het is niet duidelijk of ze echt 

goed kan horen. Fanta is een fragiel meisje, wat ook veel ziek is geweest toen ze klein was. Haar familie wilde 

haar eigenlijk weg doen toen ze baby was, omdat ze een geest of slang zou zijn in plaats van een mens.

Fanta is een enthousiast meisje en wil overal graag aan meedoen. Ze snapt de ‘sociale spelregels’ niet echt. 

Door haar uiterlijk en haar ‘aparte’ gedrag wordt ze regelmatig geplaagd.

Fanta heeft begeleiding nodig zodat ze de sociale regels gaat kennen. Ook heeft ze logopedie nodig; dat 

is niet voorhanden in het gebied waar ze woont, maar een vrijwilliger of familielid kan wel geïnstrueerd 

worden om oefeningen met haar te doen. 

‘s Morgens helpt Fanta thuis en ‘s middags gaat ze naar school; Sinds er schoolgeld betaald wordt en ze 

daardoor naar school kan gaan knapt ze erg op. Fanta gaat heel trouw naar de kerkdiensten die veldwerkers 

van Kimon/Jedidja bij haar in het dorp organiseren.

Bovenstaande gegevens zijn opgeschreven op 19 februari 2011, door een vrijwilliger van Jedidja.

Op 16 juli 2011 is Fanta op 10-jarige leeftijd plotseling overleden.



8 Achtergrond

In oktober 2008 hebben Arjan Griffioen en Henk Oudijn Ethiopië bezocht en onder andere 

de werkzaamheden van PassionConnects in Sirba bekeken. 

In november en december 2011 DV zal Henk Oudijn twee maanden vrijwilligerswerk in 

Ethiopië gaan doen. Dit heeft als gevolg dat Studio Spankracht deze maanden qua man-

kracht minder bezet zal zijn: dit zal indien nodig worden opgevangen met freelancers.

In 2012 zal Henk Oudijn een korte periode vrijwilligerswerk doen bij het project Jedidja, in 

Guinee-Bissau.



Spankracht Foundation
Stationsweg 85

6711 PL Ede

0318 617158

www.spankrachtfoundation.nl 

Studio Spankracht 
Stationsweg 85

6711 PL Ede

0318 617158

info@studiospankracht.nl

www.studiospankracht.nl

Foto van Fanta: gemaakt door een medewerker van Jedidja, Guinee Bissau

Overige foto’s: Henk Oudijn, Ethiopië, mei 2010
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