
JAARVERSLAG 2017



Voorwoord

Hierbij weer een nieuw jaarverslag over het boekjaar van 2017. Dit jaar is voor de hele Spankracht 
groep een enerverend jaar geweest. Een jaar waarin we op zoek waren naar een nieuwe vorm en een 
jaar waarin we hebben geinvesteerd in onszelf en in de toekomst van Spankracht Ontwerpers.

Dat heeft zich onder andere geuit in een verhuizing naar een nieuwe locatie in Lunteren. Dit investeren 
heeft invloed gehad op het resultaat. Voor Spankracht Foundation betekent dit concreet dat er minder 
opbrengsten waren in 2017. Ondanks deze lagere inkomsten hebben we toch, door de verschillende 
reserveringen, aan de verplichtingen kunnen voldoen.

Afgelopen jaar hebben we weer mooie projecten kunnen ondersteunen, mede dankzij uw vertrouwen 
in Spankracht, en daarom geven we weer graag een doorkijkje in de activiteiten van Spankracht 
Foundation door middel van dit jaarverslag.

Veel leesplezier!

Namens het bestuur,

Arjan Griffioen
voorzitter
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Spankracht Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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Missie
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 ontwikke-
lingsorganisaties; (2) De Stichting beoogt 
haar doel onder andere te bereiken door 
het (financieel) ondersteunen van werkge-
legenheidsprojecten en het bevorderen van 
ondernemersinitiatieven; (3) De Stichting 
werkt bij voorkeur samen met organisaties 
die handelen vanuit een christelijke levens-
overtuiging om zo de de boodschap van 
het Evangelie kracht bij te zetten. (4) Het 
verrichten van alle verdere handelingen, 
die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk 
kunnen zijn; (5) De Stichting beoogt geen 
winst te maken.

De visie van Spankracht is niet alleen een visie 
op het ontwerpvak, maar ook één op het leven 
om ons heen. Van wat we ontvangen willen 
we ook iets doorgeven. Daarom investeren 
we een percentage (10%) van het resultaat 
van Spankracht in goede doelen. Dit doen we 
via Spankracht Foundation: Deze stichting 
is in het leven geroepen om dit zo overzich-
telijk mogelijk te regelen. Vanuit de stichting 
selecteren we elk jaar een aantal doelen die 
we ondersteunen met financiële middelen en, 
meer vanuit ons vak gedacht, met communi-
catiemiddelen. Want fondsenwerving is een 

kostbaar onderdeel voor charitatieve instel-
lingen en kan een groot effect bereiken. Wij 
hopen zo ons steentje bij te kunnen dragen 
aan een betere wereld. 

Spankracht
Het bestuur van de foundation bestaat uit 
Arjan Griffioen (voorzitter), Gert Schalk 
(penningmeester), Henk Oudijn (secretaris), 
Bastiaan Berends en Matthijs Verhoeks. De 
bestuursleden verrichten hun werkzaam-
heden 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 finan-
ciën van de stichting besproken.

Spankracht Ontwerpers
Het bedrijf achter deze foundation is Span-
kracht Ontwerpers. Dit ontwerpbureau heeft 
twee afdelingen waarvan de één zich richt 
op grafisch ontwerp van logo’s, huisstijlen en 
alle daarop gebaseerde uitingen. De andere 
afdeling is gespecialiseerd in UI/UX design, 
waarbij app-ontwikkeling een steeds grotere 
rol speelt. Spankracht werkt voor zowel 
profit- als non-profitorganisaties. Bij Span-
kracht werken Arjan Griffioen, Henk Oudijn, 
Willem van Kan, Bastiaan Berends, Marthijn 
Slijkhuis, Matthijs Verhoeks, Kirsti van Ek, 
Steven Hendriksen en Dick van Vliet.
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Projecten
Spankracht Foundation heeft naast een klein aantal vaste 
projecten die ondersteund worden, een aantal wisselende 
goede doelen die zij sponsoren. Dat gebeurt zowel in 
financiële middelen, onbetaalde arbeid alswel werk tegen 
gereduceerd tarief vanuit Spankracht. Hieronder een over-
zicht van sponsorprojecten in 2017.

Jedidja, een Kimon project in Guinee-Bissau 
Gehandicapten, en met name kinderen, zijn gedeeltelijk een 
verborgen probleem in de samenleving in Guinee-Bissau. 
Vaak worden deze kinderen in een hoekje aan hun lot 
overgelaten, of laat men hen zelfs verdwijnen. Jedidja wil 
gehandicapte kinderen laten zien dat zij van waarde zijn voor 
God, hen helpen aan een menswaardig bestaan. Dit laatste 
gebeurt door hen zo zelfstandig mogelijk te laten functi-
oneren en vaardigheden aan te leren. Daarbij wil Jedidja 
ouders en verzorgers van gehandicapte kinderen de waarde 
van het kind als schepsel van God laten zien en hen trainen en 
bijstaan in de zorg van het kind. Voor hulp aan deze kinderen 
heeft Kimon in Guinee Bissau ambulante hulpverlening 
opgezet. Er is een kleinschalig centrum opgericht van waaruit 
hulp wordt verleend en waar trainingen worden gegeven. Een 
klein aantal gehandicapte kinderen en hun verzorgers kunnen 
er tijdelijk verblijven voor noodhulp of praktische training. 
Inmiddels heeft Spankracht 20 sponsorkinderen bij Jedidja.
 

Sponsorkinderen
Naast de sponsorkinderen in Guinee Bissau sponsort Spankracht 
Foundation kinderen en gezinnen in de Dominicaanse Republiek 
(Compassion), Moldavië en Rusland (Dorcas), Oekraïne en Roemenië 
(Zending over grenzen) en Ruanda (Redt een Kind).

Vakonderwijsproject in Burkina Faso
Woord en Daad heeft enkele vakonderwijsprojecten in Burkina Faso. 
Zij werkt samen met twee christelijke partnerorganisaties, Credo en 
AEAD. Deze laatste organisatie is ontstaan vanuit een overkoepelende 
organisatie van kerken. Zij hebben hun diaconale werk als het ware 
geïnstitutionaliseerd door een aparte organisatie op te richten. Credo 
is opgericht door de huidige directeur, hier werkt Woord en Daad al 25 
jaar mee samen.

CREDO heeft ook een programma voor arbeidsbemiddeling en 
bedrijfsontwikkeling, genaamd SPEDE (Service de Placement d’Emploi 
et Developpement Entreprise). Vanuit een kantoor in Bobo-Diou-
lasso biedt deze organisatie assistentie bij het vinden van stage of 
werk, ondernemerschapstrainingen, bemiddeling bij het vinden van 
bedrijfsfinanciering, en diverse andere gerelateerde diensten. Met het 
SPEDE-programma bedient CREDO zowel jongeren van hun eigen 
vakscholen als van andere vakscholen, en mensen van buitenaf. 

Dit programma wordt door Spankracht Foundation sinds 2014 finan-
cieel gesteund. Het plan is om daarmee door te gaan. Voor 2018 is er 
wederom een bedrag in de begroting gereserveerd.
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Sponsoruren
Naast directe sponsoring steunt Spankracht geselecteerde goede doelen ook 
door werkzaamheden. Het aantal uur wat Spankracht Ontwerpers in 2017 heeft 
gemaakt voor sponsorwerk is 165,50 uur. Dit is minder dan voorgaande jaren in 
verband met investeringen in Spankracht Ontwerpers.) Omgerekend naar waarde 
is dit 165,50 x € 75,00 (fictief, dit is ons vroegere nacalculatietarief) = € 12.412.

Dit is gedaan voor onder andere:

Daarnaast werkt Spankracht voor een aantal goede doelen met een sponsor-
tarief. Op deze manier wordt voor deze doelen tegemoet gekomen in kosten op 
het gebied van grafisch ontwerp. Spankracht bepaalt op basis van doelstellingen 
welk bedrijf of organisatie voor deze korting in aanmerking komt. In 2017 verte-
genwoordigt deze korting een waarde van € 27.450.

Dit is gedaan voor:
• Yona
• Woord en Daad
• Christians for Israel International
• Christenen voor Israel
• Stichting De Oase
• Fiets voor een huis

• Israel Producten Centrum
• Ars Musica
• Stichting Ruchama
• Passion Furniture
• Collectieve Israel Actie

• Stichting YEP Ethiopia
• Trans World Radio
• Stichting Jemima
• Hervormde Gemeente Barneveld

• Concerto Alluro (t.b.v. YEP)
• Interkerkelijk koor Spring
• Woord&Daad
• Stichting Kimon

Gesponsorde uren (2008 t/m 2017) Uren Waarde *

2017  165,50 uur € 12.412

2016 246,75 uur € 18.506

2015 268,75 uur € 20.156

2014 285,25 uur € 21.394

2013 234,50 uur € 17.588

2012 238,50 uur € 17.888

2011 241,75 uur € 18.131

2010 191,00 uur € 14.325

2009 300,00 uur € 22.500

2008 201,50 uur € 15.113

Totaal uren voor goede doelen 2373,50 uur € 178.013 

* Indicatieve waarde: €75 per uur

Totaal gegeven korting (sponsortarief) Korting

2017 € 27.450

2016 € 41.210

2015 € 45.988 

2014 € 28.060

2013 € 16.808 

2012 € 12.647

2011 € 12.018

Totaal gegeven korting (2011 -2017) € 121.385 
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Baten  werkelijk 2017  begroting 2017  werkelijk 2016

Sponsoring bedrijven  23.571  23.000 34.941

Donaties particulieren  250  - -

Rentebaten  -  - 60
   

Totale baten  23.821  23.000  35.001
   

Lasten    

Projectkosten
Vakonderwijs B. Faso  6.000  6.000  6.000 

Noodhulpacties  3.000  6.000  11.000 

Sponsorkinderen  8.558  9.000  7.640 

School Soedan  -  - 2.500 

Trans World Radio  -  -  2.000 

Noodhulp ZOA  1.000  -  6.000 

Algemeen  628  1.000  927 

  19.186  22.000 36.067
 
Algemene kosten   

Reiskosten  -  2.200  3.016 

Diversen  290  200  170

  290 2.400 3.186

Totale lasten  19.476  24.400 39.253
 

Resultaat  4.345  1.400- 4.252-

Staat van baten en lasten 2017 

Jaarcijfers 2017
Balans per 31 december 2017

Balans per 31 december 2015
Activa 2017 2016
Vorderingen  12.836  13.641 

Liquide middelen  15.317  9.999 

Totaal Activa  28.153  23.640 
  

Passiva
Continuïteitsreserve  10.000  10.000 

Bestemmingsfonds  17.954  13.609 

Overige schulden  199  31 

Totaal Passiva  28.153  23.640 

Bestemmingsfonds 2017 2015
Noodhulpacties  11.954  7.609 

Woord en Daad  6.000  6.000 

Totaal bestemmingsfonds  17.954  13.609 

Het resultaat van € 4.345 wordt gedoteerd aan het bestemmingsfonds. De jaarcijfers die in dit verslag 
worden gepresenteerd zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 van Spankracht Foundation. De jaar-
rekening is opgesteld door Schalk Administratie & Belastingadvies en is in het bestuur besproken en 
goedgekeurd.

* Noodhulpacties: Noodhulp had betrekking op hulp aan vluchtelingen in het Midden Oosten, ‘Nood-
hulp Mosul, Irak’ via Red een Kind.
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Baten begroting 2018  werkelijk 2017

Sponsoring bedrijven  23.000  23.571 

Donaties algemeen - 250

Rentebaten - - 
  

Totale baten  23.000  23.821 

  

Lasten   

Projectkosten

Woord & Daad Burk. Faso  6.000  6.000 

Noodhulpacties  5.000  3.000 

Sponsorkinderen  9.000  8.558 

TransWorldRadio  2.000  - 

Noodhulp ZOA  2.000  1.000 

Algemeen  1.000  628 

  25.000  19.186 

Algemene kosten

Reiskosten  2.000 - 

Diversen  200  290 

  2.200  290 
 
Totale lasten  27.200  19.476 

Resultaat  4.200-  4.345 

Begroting 2018
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Samenvatting van de bestuursvergadering van Spankracht Foundation d.d. 6 juli 2018

Aanwezig: Gert Schalk, Henk Oudijn, Arjan Griffioen, Matthijs Verhoeks, Bastiaan Berends.
Een korte samenvatting van wat er tijdens deze meeting besproken is: Afronding van de 
cijfers 2017; Deze cijfers worden gereed gemaakt voor het jaarverslag van 2017. Daarnaast 
wordt er onderzoek gedaan naar mogelijk nieuwe projecten die Spankracht Foundation kan 
ondersteunen in het komende jaar.

Hieronder een lijst met bestemmingen van extra uitgaven:
€ 1.000 NBG project: 
 Bijbelverspreiding in Syrië (https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/

bijbels-syrie/)
€ 1.000 ZOA project: Irak Joint Response
 https://www.zoa.nl/project/humanitaire-hulp-voor-slachtoffers-van-irak/
€ 1.000 ZOA project: Afghanistan
 https://www.zoa.nl/dossier/afghanistan/
€ 2.000 TWR project in Siberië (Radio uitzendingen
 https://transworldradio.nl/project/een-open-deur-naar-siberie
€ 3.000 Woord en Daad: arbeidsmarkt-gerelateerd project in Burkina Faso.

Verslag bestuursvergadering 
Can I say a huge “thank-you” on behalf 
of ZOA Iraq for designing, pro bono, 
the brochure that Heleen has been 
corresponding with you on. It has now 
been printed and only today, we were 
able to use it in a meeting in Mosul 
with some Dutch Embassy visitors. 
Up to now, we’ve been using ZOA NL 
literature which, whilst still good, is not 
local specific. I think the new brochure 
gives a good initial impression of the 
professional nature of our work here 
and thank you for being part of it!

With appreciation once again.

Kind regards, Des

Des(mond) Clark
Country Director - Iraq
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Spankracht 
sponsort
Familie Ndagijimana Jelalidi, Ruanda
Familie Tolochyk, Oekraïne
Familie Ghica, Roemenië
Lubov Stcheslyonok (*1938), Rusland 
Victor Mereuta (*2008), Moldavië
Reiny Manuel Goris Hernández (*2001), Domini-
caanse Republiek
Mamadu Sera (*2007), Guinee Bissau
Isa na Bioia (*2010), Guinee Bissau
Binto Mane (*2006), Guinee Bissau
Abu Sambu (*2000), Guinee Bissau
Mata Camara (*2005), Guinee Bissau
Aldjuma Camara (*2010), Guinee Bissau
Amadu Camara (*2012), Guinee Bissau
Sako Sane (*2002), Guinee Bissau
Sisse Indjai (*1996), Guinee Bissau
Satáng Cassama (*2003), Guinee Bissau
Lamarana Turé (*2002), Guinee Bissau
Domingos na Blei (*1995), Guinee Bissau
Dan na Sumna (*2001), Guinee Bissau
Abanha Malam na Nkesna (*2004), Guinee Bissau
Bulna Anta (*2001), Guinee Bissau
Cadi-Djanu Mane (*1992), Guinee Bissau
Rui na Flor (*1999), Guinee Bissau
Sumba Sambu (*2004), Guinee Bissau
Mamadu Cassama (*1998), Guinee Bissau
Mutaro Silla (*2005), Guinee Bissau
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Spankracht Foundation
Spoorstraat 2
6741 DE Lunteren
+31 (0)85-002 35 00
www.spankrachtfoundation.nl 

Spankracht Ontwerpers 
Spoorstraat 2
6741 DE Lunteren
+31 (0)85 002 35 00
www.spankrachtontwerpers.nl

© Spankracht  |  juli 2018

De foto’s in dit jaarverslag zijn gemaakt door Nikeline Vreeke (Studio Bubbels) tijdens het 10-jarig bestaan van Spankracht, 2018.

http://www.spankrachtfoundation.nl
http://www.studiospankracht.nl
http://www.onlinespankracht.nl 

