Jaarverslag 2016
Stichting Agri Next Level
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1. Verslag van het bestuur
1.1 Algemeen
Stichting Agri Next Level (verder genoemd als AgriNextLevel) is op 21 mei 2014 opgericht.
AgriNextLevel wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
Informatie met betrekking tot de stichting en de projecten wordt verstrekt op de website
www.agrinextlevel.nl en op Facebook www.facebook.com/AgriNextLevel.

1.2 Doelstelling
AgriNextLevel is een stichting die zich inzet voor een duurzame plattelandsontwikkeling.
Dit doen we voor mensen in minder ontwikkelde landen of gebieden die voor hun
voedselvoorziening, inkomen en welzijn voor een groot deel afhankelijk zijn van landbouw en
de daar aanwezige natuurlijke hulpbronnen, maar daarin door allerlei redenen worden
beperkt. Door het creëren van meer betrouwbare uitgangsmogelijkheden, het delen van
kennis, het trainen in vaardigheden en het introduceren van verbeterde technieken willen wij
deze mensen kansen bieden om zichzelf op een hoger niveau (next level) te tillen wat betreft
productie, inkomen en welzijn, waarbij zij leven in een duurzame omgeving.
Meer informatie over de stichting kunt u vinden in het Beleidsplan via de website.

1.3 Bestuur
Het bestuur was per 31 december 2016 als volgt samengesteld:
Voorzitter:
de heer A.J. van Tol
Secretaris:
de heer J.C. Meerman
Penningmeester: de heer W.C. Adam

Gebouwde subsurface dam in Ikalaasa gevuld met water en zand.
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1.4 Projecten
Gedurende het jaar 2016 is AgriNextLevel betrokken bij twee projecten in Kenya.
Project 1: Ikalaasa Subsurface Dammen en Training
Uitgevoerde activiteiten:
In 2015 zijn in de omgeving van Ikalaasa 6 subsurface dammen gebouwd. Tijdens het
daarop volgende regenseizoen en door de El-Nino regens van januari 2016 zijn de dammen
gevuld met water en zand. Van dit water is dankbaar gebruik gemaakt tijdens de droge
seizoenen van 2016, zowel voor drinkwater als irrigatiewater.

Door het zand schoon gefilterd water wordt met de hand uit gegraven putten geschept.
Nu er water voorhanden is zijn een aantal boeren gestart om op kleine schaal groenten te
gaan verbouwen. Hiervoor zijn in 2016 verschillende trainingen gegeven, en de ‘extension
officer’ van NACODEV heeft gedurende een aantal maanden de boeren geholpen
groentetuinen op te zetten. Ook zijn een aantal boeren op bezoek geweest bij zogenaamde
modelboeren die al jarenlang ervaring hebben met het verbouwen van groenten. Hier
konden ze zien en ervaren dat het mogelijk is een winstgevend tuinbouwbedrijfje op te
zetten.

Boeren op bezoek bij een modelboer en een boerin bij haar zaaibed.
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De ‘extension officer’ geeft praktische training bij een van de deelnemers in het project. Een
andere deelneemster maakt haar eigen verbouwde groente klaar voor een maaltijd.
Eind 2016 heeft er een evaluatie plaatsgevonden waarbij NACODEV en de lokale bevolking
het project geëvalueerd hebben. Het evaluatie rapport is naar de hoofdsponsor gestuurd.
Tijdens de evaluatie lieten de inwoners merken erg blij te zijn met de toegenomen
beschikbaarheid van water in hun gebied. Eén van de inwoners, Josephat Mwova,
verwoordde het als volgt:
"Voorheen konden we slechts tot 1 week na de laatste regens water uit het Kyambindi
riviertje halen, maar nu hebben we al 9 maanden achter elkaar genoeg water. En het is
slechts een klein stukje lopen. Ik ben nu ook een groentetuin gestart die ik water kan geven.
Mijn vrouw gaat nu minder vaak naar de markt om groenten te kopen en zo besparen we
geld dat we aan andere dingen kunnen besteden."
Rond de 175 inwoners hebben de georganiseerde trainingen gevolgd m.b.t. watermanagement en verbeterde landbouwtechnieken. De deelnemers gaven aan vooral veel
geleerd te hebben van de bezoeken aan boeren, die al langere tijd groenten verbouwen met
behulp van water uit eerder gebouwde dammen.
Tot nu toe zijn 28 boeren in Ikalaasa op kleine schaal groenten gaan verbouwen. Het eerste
groeiseizoen was vooral een leerperiode voor de boeren. Het is de verwachting dat de
productie van groenten in de komende tijd uitgebreid en verbeterd wordt.

Een aantal boeren hebben zelf een stenen afsluitbare waterput gemaakt nabij de dam om
water makkelijker en sneller uit de zandbedding te onttrekken voor irrigatie doeleinden.
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Meer informatie en foto’s over het verloop van dit project zijn te vinden op de website
www.agrinextlevel.nl.
Financiële uitgaven:
Er zijn dit jaar geen financiële uitgaven gedaan voor dit project (zie paragraaf 2.2 van de
Jaarrekening). Alle uitgaven hebben al in 2015 plaatsgevonden.
In 2016 is een bedrag van 1.826 euro ontvangen ter compensatie van een door
AgriNextLevel voorgeschoten bedrag (in 2015) voor het Ikalaasa project.

Deelnemers bij hun groentetuin.
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Project 2: Ukambani Wateropvang en Irrigatie
Uitgevoerde activiteiten:
Als een vervolg op het Ikalaasa project willen NACODEV, de lokale uitvoerende organisatie
in Kenya, en de bevolking meer dammen bouwen in de seizoensriviertjes rond Ikalaasa,
Kikaso en Kaani. Door meer dammen achter elkaar te bouwen zal er meer water worden
vastgehouden. Bovendien zal in de loop van de tijd het grondwaterpeil verder omhoog
komen zodat langduriger meer water uit de zandbeddingen gewonnen kan worden.
Hierdoor kunnen meer mensen profiteren van het water.
In dit project willen we ook proberen meer te doen om erosie van de rivieroevers tegen te
gaan en om waterbesparende technieken toe te passen bij het verbouwen van groenten,
bijvoorbeeld door het gebruik van druppelirrigatie.
Het plan is al voor een groot gedeelte klaar. Begin 2017 hopen we het voorstel voor dit plan,
gezamenlijk met de lokale partijen, af te ronden.
Voor meer informatie over dit project zie de website www.agrinextlevel.nl.
Financiële uitgaven:
Er zijn dit jaar geen financiële uitgaven gedaan voor dit project (zie paragraaf 2.2 van de
Jaarrekening). Volgend jaar (2017) hopen wij de fondsenwerving voor dit project te starten.

Projectgebieden.
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1.5 Toekomst
Het project Ikalaasa Subsurface Dammen is met goed resultaat afgerond. Er is bovendien
een goede samenwerking geweest met de uitvoerende partner NACODEV.
Wij vinden het daarom erg nuttig en effectief om een soortgelijk project met NACODEV uit te
voeren zodat meer mensen in Ikalaasa en omgeving kunnen beschikken over water. Water
is een eerste levensbehoefte en geeft mensen kansen om zichzelf verder te ontwikkelen.
In beginsel willen we in het project Ukambani Wateropvang en Irrigatie fondsen werven voor
12 subsurface dammen en trainingen op het gebied van waterbeheer en landbouw.
Ten tijden van het schrijven van dit jaarverslag hebben inmiddels drie sponsors aangegeven
een dam te willen financieren. Daar zijn wij erg blij mee. Als bestuur zien wij de toekomst dus
met vertrouwen tegemoet en hopen ook in 2017 de doelstellingen van AgriNextLevel op een
goede manier tot uitvoer te brengen.
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2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december van Stichting Agri Next Level

ACTIVA

31-12-2016
€

31-12-2015
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide Middelen
Totaal Generaal

PASSIVA

6,42
========

34,54
========

5.088,90
========
_________
5.095,32
========

2.901,45
========
_________
2.935,99
========

31-12-2016
€

31-12-2015
€

EIGEN VERMOGEN
Stichtingsvermogen

5.062,99
========

2.903,74
========

32,33
========
_________
5.095,32
========

32,25
========
_________
2.935,99
========

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden
Totaal Generaal
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2.2 Staat van baten en lasten van Stichting Agri Next Level

2016
€

2015
€

.

BATEN
Giften particulieren
Giften stichtingen
Rentebaten

500,00
1.826,00
6,42

1.277,18
16.434,00
34,54
2.332,42

17.745,72

LASTEN
Projectkosten:
- Digitale Resultatenkaart NACODEV
- Ikalaasa Subsurface Dammen en Training
- Ukambani Wateropvang en Irrigatie

0,00
0,00
0,00

0,00
21.264,04
0,00
0,00

Overige kosten:
- Hosting kosten website
- Bankkosten
- Reiskosten bestuursleden naar projecten

44,00
129,17
0,00

Exploitatieresultaat

21.264,04

*1)
*2)

44,00
111,51
1.707,18

173,17

1.862.69

2.159,25
=======

- 5.381,01
=======

*1): Inclusief bankkosten m.b.t. geldtransfer naar projectlanden: 68,01 euro.
*2): De reiskosten zijn grotendeels terugbetaald door de bestuursleden: 1.277,18 euro.
De werkelijke vergoeding bedraagt dus 430,00 euro. Om de kosten zuiver te houden is het
terugbetaalde bedrag niet op het totaal in mindering gebracht, maar geboekt als particuliere gift.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
2.3.1 Algemene toelichting
Aard van de activiteiten
Het verlenen van sociaal/maatschappelijke hulp aan achtergestelde groepen in minder
ontwikkelde landen, het bevorderen van de vermindering van armoede door duurzame
ontwikkeling en al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen voor de nominale
waarde.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het
jaar.
Exploitatieresultaat
De baten worden toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben en worden
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Onder baten wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar van derden ontvangen
giften en rente-opbrengsten.
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben en worden
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
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2.3.2 Toelichting op de balans
VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2016
€

31-12-2015
€

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen rente

6,42
6,42
========

34,54
34,54
========

2.449,47
389,43
2.250,00
5.088,90
========

796,56
2.104,89
0,00
2.901,45
========

Liquide middelen
ING-Bank, betaalrekening
ING-Bank, spaarrekening
ASN-Bank, spaarrekening

EIGEN VERMOGEN

31-12-2016
€

31-12-2015
€

Stichtingsvermogen
Beginbalans
Exploitatieresultaat boekjaar
Eindbalans

2.903,74
2.159,25
5.062,99
========

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016
€

8.284,75
- 5.381,01
2.903,74
========

31-12-2015
€

Overige schulden
Nog te betalen projecten
Bankkosten

0,00
32,33
32,33
========
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0,00
32,25
32,25
========

3. Ondertekening
Wij verklaren dat het verslag met activiteiten en het financiële overzicht naar waarheid zijn
beschreven.
Plaats:

Lelystad

Datum:

30 juni 2017

Voorzitter:
A.J. van Tol

Secretaris:
J.C. Meerman

Penningmeester:
W.C. Adam

11

