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Jaarverslag 
 
Hierbij bied ik de jaarrekening van Stichting COFFR Foundation over 2018 aan. 

 
Inleiding: 

 

In 2011 is de Stichting Kadans Foundation opgericht. In 2018 is de naam gewijzigd 

in Stichting COFFR Foundation. De COFFR Foundation heeft als doel een positieve 

bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen – in de meest ruime zin des woords 

– in met name ontwikkelingslanden, door het verrichten van handelingen die hiermee 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Aan de COFFR Foundation is de 

ANBI-status toegekend. 

 

Activiteiten 2018: 

 

De Stichting COFFR Foundation heeft in 2018 de volgende activiteiten verricht: 

 

1. Conservation Agriculture Project, Simalaha Community Conservancy, Zambia: 

 

Samen met de Peace Park Foundation en de Zweedse Postcodeloterij 

participeert de COFFR Foundation in het project Conservation Agriculture te 

Zambia. Dit is een project waarbij lokale boeren in het Simalaha district (zuid-

Zambia) worden geassisteerd bij het toepassen van een innovatieve 

duurzame bio-landbouwmethode (Conservation Agriculture) in plaats van de 

traditionele “slash and burn”-methode. De initiële training geschiedt o.a. met 

de hulp van speciale, in samenwerking met Hitachi Data Systems ontwikkelde, 

tablets waarop instructiefilms en –animaties staan. Het resultaat is dat de 

gemiddelde opbrengst (m.n. mais) per getrainde boer hoger is dan voorheen, 

waardoor deze boeren nu meer verbouwen dan geconsumeerd kan worden 

waardoor lokale marktwerking ontstaat. Neveneffect is dat de grond die niet 

meer nodig is natuurgebied kan worden en daardoor een wild-life corridor kan 

vormen tussen grensoverschrijdende ecosystemen.  

 

In totaal heeft de COFFR Foundation in de afgelopen jaren hierin een bedrag 

van € 200.000,- geïnvesteerd.  

Eind 2017, begin 2018, is er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd onder 

241 boeren, waaronder 161 boeren die de Conservation Agriculture (CA)-

methode hebben gebruikt of nog gebruikten. Doel was inzicht te verkrijgen in 

de mate van succes van de CA-methode. Op basis van de verkregen 

onderzoeksresultaten kan worden gesproken van een groot succes.  

 

Het jaar 2018 werd echter gekenmerkt door een extreme droogteperiode in 

het Simalaha-gebied. Hierdoor zijn de oogsten, zeker bij die boeren die niet 

de mogelijkheid hadden hun gronden te irrigeren, beduidend lager dan andere 

jaren. 

 

Om boeren te leren hoe ze hun gronden kunnen irrigeren én om de boeren te 

begeleiden in o.a. de keuzes voor welke gewassen, het optimaliseren van de 

opbrengsten, het opslaan van de producten en het vermarkten van de 

producten is Peace Park Foundation voornemens een zogenoemde Incubator 
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Farm op te starten. Peace Park Foundation en de Coffr Foundation hebben het 

bedrijf Grounded gevraagd hiertoe een eerste aanzet te doen. Voor het 

onderzoek en eventuele initiële implementaties heeft de Coffr Foundation een 

bedrag beschikbaar gesteld ter hoogte van € 199.999,-. 

 

Het bestuur van de COFFR Foundation bestond in 2018 uit:  

 

De heer Wim Boers MRE  

De heer Willem Schellekens 

Mevrouw Sindy van Hooijdonk RA  

Mevrouw drs. Anke Schuitema-Dijkstra 

Mevrouw drs. Marlou Aarts-Timmermans 

 

De heer ing. Henri Hekman is in 2018 afgetreden. 

 

Vught, 25 april 2019 

 

Wim Boers 
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Balans per 31 december 2018 

 

 

  
 2018 2017 

 EUR EUR 

ACTIVA     

     

Vlottende activa     

Vorderingen                 143                -    

Liquide middelen   23.644 23.316 

     

   23.787 23.316 

     

PASSIVA     

     

     

Vermogen   23.756 23.316 

     

Schulden   31              -    

     

   23.787 23.316 
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Staat van baten en lasten over 2018 

    

       

   2018 2017 

   EUR EUR EUR EUR 

       

Giften 1   200.000  136.000 

       

       

Bestedingen ten behoeve van de 
doelstelling 

2  199.199  121.020  

Algemene kosten                     -               -     

Bankkosten   361  373  

       

Som der lasten    199.560  121.393 

       

Saldo van baten en lasten    440  14.607 

       

 

  



 

 6 

Toelichting behorende tot de jaarrekening 
2018 

Algemeen 

De stichting is statutair gevestigd te Vught en is opgericht op 7 februari 2011. In 

2018 is middels een statutenwijziging de naam gewijzigd in Stichting COFFR 

Foundation. 

De stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling. 

Doel   

De stichting heeft ten doel: 

a. armoede bestrijding in het algemeen en op het Afrikaanse continent in het 

bijzonder. 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

c. het al dan niet financieel ondersteunen van Nederlandse fondsen 

en instanties die zich inzetten voor culturele zaken en maatschappelijke zaken op het 

gebied van zorg, welzijn en onderwijs. 

d. Het (doen) stimuleren en het financieel ondersteunen (van het 

zoeken naar) oplossingen van maatschappelijke issues. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 

a. het verwerven van gronden ten behoeve van: 

1. de bouw van scholen en ziekenhuizen, andere elementaire 

basisvoorzieningen en landbouw; 

2. het al dan niet kosteloos ter beschikking stellen van de grond ten behoeve 

van boven vermelde voorzieningen; 

3. het al dan niet kosteloos ter beschikking stellen van gronden ten behoeve 

van de landbouw en veeteelt aan boeren die leven op of onder het 

bestaansminimum; 

b. het (doen) realiseren van de bovengenoemde voorzieningen; 
c. het samenwerken met andere met name lokale organisaties om armen een menswaardig 

bestaan te bieden. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en 
passiva en verantwoording in de staat van baten en 
lasten 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en 

de verantwoording in de staat van baten en lasten zijn gebaseerd op historische 

kosten. 

Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 

hebben. Baten worden verantwoord wanneer deze zijn ontvangen dan wel 

gefactureerd of toegezegd zijn. Lasten worden verantwoord wanneer de factuur is 

ontvangen dan wel wanneer deze zijn betaald of wanneer een verplichting is 

aangegaan. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. 

 

 

 

1 Giften 

De volgende giften zijn ontvangen dan wel onvoorwaardelijk toegezegd: 

 

   2018 2017 

   EUR EUR 

     

Coebax Groep B.V.   200.000 133.000 

Overige giften    - 3.000 

     

   200.000 3.000 
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2 Bestedingen ten behoeve van de doelstelling 

De volgende giften zijn verstrekt:  

   2018 2017 

   EUR EUR 

     

Agriculture Conservation Project van de Peace Parks 
Foundation   

199.199 108.020 

VONK/hersentumoren (VUmc Onderzoek Naar 
Kinderkanker)   

- 10.000 

Overige   - 3.000 

     

   199.199 121.020 

 

Vught, 25 april 2019 

Het bestuur:  

W.M.G.H. Boers   Voorzitter 

   

W.J.P.G. Schellekens   Secretaris/penningmeester 

S.M.A. van Hooijdonk RA 

A.R. Schuitema-Dijkstra 

L.A.M. Aarts-Timmermans 

 

 


