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1. Verslag van het bestuur
1.1 Oprichting stichting
Stichting Agri Next Level (verder genoemd als AgriNextLevel) is op 21 mei 2014 opgericht en
officieel geregistreerd via de notaris.
Hiertoe heeft het huidige bestuur besloten tijdens een vergadering op 19 april 2014 in
Restaurant “ ’t Oude Tolhuys ” te Utrecht.
Tevens is besloten een website op te zetten (www.agrinextlevel.nl) en een aanvraag bij de
Belastingdienst in te dienen voor de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De ANBI-beschikking is vervolgens verkregen op 15 juli 2014.

1.2 Doelstelling
AgriNextLevel is een stichting die zich inzet voor een duurzame plattelandsontwikkeling.
Dit doen we voor mensen in ontwikkelingslanden 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 2014-2015’ via de
website.

1.3 Bestuur
Het bestuur was per 31 december 2014 als volgt samengesteld:
Voorzitter:
de heer A.J. van Tol
Secretaris:
de heer J.C. Meerman
Penningmeester: de heer W.C. Adam
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1.4 Projecten
Al voor de oprichting van de stichting heeft de huidige voorzitter van het bestuur in januari
2014 een bezoek gebracht aan NACODEV, een lokale NGO in Kenya. Hier is de basis
gelegd voor een tweetal projecten waaraan in het afgelopen jaar is gewerkt.
- Digitale Resultatenkaart NACODEV
- Ikalaasa Subsurface Dammen en Training
Project: Digitale Resultatenkaart NACODEV
NACODEV, officieel opgericht in 2004, maar sinds 1997 al actief als ontwikkelingsafdeling
van een lokale kerk, heeft in de afgelopen jaren veel projecten opgezet. Sinds 2000 is zij
actief om zogenaamde ‘(sub)surface dammen’ te bouwen in seizoensrivieren om water op te
vangen en vast te houden. Daarnaast implementeren ze projecten op het gebied van onder
meer verbeterde landbouwmethodes.
In januari 2014 heeft NACODEV aan de huidige voorzitter van AgriNextLevel gevraagd om
hen te helpen de organisatie meer in de picture te zetten. Een van de redenen hiervoor is dat
het steeds moeilijker wordt om fondsen te werven voor de uitvoer van projecten.
In overleg is daarom besloten de informatievoorziening te verbeteren, vooral op het gebied
van behaalde resultaten. Een goede informatievoorziening is van groot belang voor
organisaties, met name via het internet.
Om de resultaten meer zichtbaar te maken
heeft AgriNextLevel een digitale kaart
ontwikkeld in een geografisch informatie
systeem (GIS) en op internet gepubliceerd.
Hierop worden verschillende projecten
afgebeeld op het gebied van waterretentie,
middels het bouwen van strekdammen
('subsurface dams') in seizoensrivieren.
Afbeelding: Detail van de resultatenkaart
Met behulp van luchtfoto's en een GPS zijn de lokaties van deze dammen in het veld
vastgelegd. De kaart geeft een overzicht van de ligging van verschillende dammen en geeft
informatie over bijvoorbeeld het bouwjaar en wie financieel heeft bijgedragen. Ook kunnen
verschillende foto's van de bouw bekeken worden.
Daarnaast laten foto's zien hoe boeren de kans hebben gepakt om groentes te gaan
verbouwen door deze te irrigeren met het water dat door de dammen wordt vastgehouden.
Doordat de organisatie hiermee goed kan laten zien waartoe zij in staat is, zal dit helpen om
donoren en andere organisaties te overtuigen projecten van NACODEV te steunen of met
hen samen te werken.
In maart 2014 is een eerste concept van de kaart op internet gepubliceerd en is deze via de
website van NACODEV te openen. De kaart zal regelmatig uitgebreid worden met meer
(nieuwe) resultaten.

2

Project: Ikalaasa Subsurface Dammen en Training
Tijdens de reis in Kenya in januari 2014 heeft de voorzitter ook een bezoek aan Ikalaasa
gebracht, een klein dorpje in het oosten van Kenya. Een groot deel van de inwoners voorziet
in hun levensonderhoud door landbouwactiviteiten, maar wordt hierin aanzienlijk gehinderd
door extreme droogte. Door een gebrek aan (irrigatie)water, maar bijvoorbeeld ook kennis
van vernieuwde technologie, is de voedselzekerheid en het inkomen van deze mensen laag.
De gemeenschap van Ikalaasa en NACODEV willen hier verandering in aanbrengen door
het bouwen van subsurface dammen in seizoensrivieren om water op te vangen, en het
trainen van boeren in verbeterde landbouwtechnieken. Hiervoor heeft NACODEV een
concept projectvoorstel ingediend bij AgriNextLevel in maart 2014. In samenwerking tussen
de verschillende partijen is in september een definitief plan ontwikkeld, waarmee
AgriNextLevel fondsen wil werven.
In oktober is het voorstel ingeleverd bij VanStokkom Beheer en Uitvoering (DoenDenkers) in
Dordrecht. DoenDenkers is actief voor en namens vermogensfondsen en vermogende
particulieren (zoals Stichting Liberty) inzake giftenbeleid en verantwoord investeren.
In december heeft er een kennismakingsgesprek in Dordrecht plaatsgevonden en is
afgesproken dat AgriNextLevel in januari 2015 een voorstel mag indienen, waarna een
beoordeling zal plaatsvinden of dit voorstel voor financiering in aanmerking komt door
Stichting Liberty.
Inmiddels is tijdens het opstellen van het jaarverslag in maart 2015 door Liberty een positief
besluit genomen voor de toekenning van een gift van 18.260 euro voor het Ikalaasa project.
Meer informatie wordt op de website www.agrinextlevel.nl gegeven.

Foto: Voorbeeld van de opvang van water met een (sub)surface dam in een seizoensrivier,
waarbij de mogelijkheid is ontstaan om groentes te verbouwen met behulp van irrigatie.
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1.5 Toekomst
Inmiddels is de fondswerving in dit jaar van oprichting goed op gang gekomen en is er ruim
8.500 euro opgehaald. Met de toezegging (in maart 2015) van een gift van ruim 18.000 euro
door Stichting Liberty is AgriNextLevel in staat om de geplande activiteiten in 2015 uit te
voeren.
Als bestuur zien wij daarom de toekomst met vertrouwen te gemoed en hopen 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
Stichting Agri Next Level is in 2014 opgericht, derhalve vindt er geen vergelijking met het
voorgaande jaar plaats.
ACTIVA

31-12-2014
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa

4,89
========

Liquide Middelen

8.283,61
========
_________
8.288,50
========

Totaal Generaal

PASSIVA

31-12-2014
€

EIGEN VERMOGEN
Stichtingsvermogen

8.284,75
========

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden

3,75
========
_________
8.288,50
========

Totaal Generaal
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2.2 Staat van baten en lasten van Stichting Agri Next Level
Stichting Agri Next Level is in 2014 opgericht, derhalve vindt er geen vergelijking met het
voorgaande jaar plaats.
2014
€

.

BATEN
Giften particulieren
Giften stichtingen
Rentebaten

750,00
7.924,37
4,89
8.679,26

LASTEN
Kosten oprichting:
- Oprichting bij notaris
- Registratie KvK

292,22
50,00
- 342,22

Projectkosten:
- Digitale Resultatenkaart NACODEV
- Ikalaasa Subsurface Dams

0,00
0,00
0,00

Overige kosten:
- Hosting kosten website
- Bankkosten
- Onkostenvergoedingen bestuursleden

43,99
8,30
0,00
- 52,29

Exploitatieresultaat

8.284,75
=======
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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

31-12-2014
€

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

4,89
4,89
========

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

783,61
7.500,00
8.283,61
========

EIGEN VERMOGEN

31-12-2014
€

Stichtingsvermogen
Beginbalans
Exploitatieresultaat boekjaar
Eindbalans

0,00
8.284,75
8.284,75
========

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2014
€

Overige schulden
Nog te betalen projecten
Bankkosten

0,00
3,75
3,75
========
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3. Ondertekening
Wij verklaren dat het verslag met activiteiten en het financiële overzicht naar waarheid zijn
beschreven.

Plaats:

Nieuwegein

Datum:

30-06-2015

Voorzitter:
A.J. van Tol

Secretaris:
J.C. Meerman

Penningmeester:
W.C. Adam
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