Jaarverslag 2017
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 2017 als volgt samengesteld:
Voorzitter:
de heer A.J. van Tol
Secretaris:
de heer J.C. Meerman
Penningmeester: de heer W.C. Adam

Afbeelding 1: Projectgebieden.
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1.4 Projecten
Gedurende het jaar 2017 is AgriNextLevel betrokken bij de volgende projecten in Kenya:
Project: Ukambani Wateropvang en Irrigatie (Kaani)
In grote delen van oost Kenia ondervinden inwoners problemen op het gebied van
voedselzekerheid en inkomen. Zo ook in Ukambani, een groot gebied ten oosten van Nairobi
waar van oorsprong de Akamba-bevolkingsgroep woont, en die hoofdzakelijk afhankelijk zijn
van agrarische activiteiten. Langdurige droogtes (vaak gevolgd door slagregens), degradatie
van de leefomgeving en natuur, en het onvermogen om in kennis en nieuwe agrarische
technologieën te investeren, maken het de gemeenschap moeilijk om in hun
levensonderhoud te voorzien. De landbouwproductie is vaak te laag om zelfvoorzienend te
zijn, laat staan om het benodigde geld te verdienen voor onderwijs en gezondheidszorg.
Inwoners van de dorpjes Kikaso, Ikalaasa en Kaani in Ukambani (zie afbeelding 1)
realiseerden zich dat problemen omgezet kunnen worden in uitdagingen en namen daarom
contact op met NACODEV. Deze lokale NGO heeft al jarenlang ervaring op het gebied van
waterbeheer en landbouw in droge gebieden. Samen hebben ze een plan opgesteld met als
doel de voedselzekerheid en het inkomen van boeren te vergroten door middel van
wateropvang en training. NACODEV nam vervolgens contact op met AgriNextLevel met het
verzoek om hen te helpen fondsen te werven.
De specifieke doelen in het plan zijn:
1. Verbeteren van kennis en vaardigheden op het gebied van waterbeheer en landbouw
(zoals het verbouwen van groenten m.b.v. irrigatie), door het trainen van deelnemers en
het vormen van officieel geregistreerde samenwerkingsgroepen.
2. Vergroten van de beschikbaarheid van water voor huishoudelijk gebruik, vee en
kleinschalige irrigatie, door het bouwen van betonnen strekdammen (‘subsurface’
dammen) in seizoensrivieren, zodat de afstand voor inwoners naar nabij gelegen
waterpunten verkleind wordt.
3. Verhogen van de landbouwproductie en verkoop van producten, door boeren te helpen
kleinschalige agrarische activiteiten op te zetten, zoals het verbouwen van groenten
m.b.v. irrigatie.
Naast de voordelen voor de inwoners hebben natuur en milieu ook baat bij dit project. Al vrij
snel na de aanleg van de dammen zal vegetatie zich ontwikkelen langs de kale oevers en
een leefgebied creëren voor dieren zoals vogels. Bovendien voorkomt de vegetatie erosie
van oevers en vruchtbare gronden.
Uiteindelijk is het de bedoeling om via verschillende projecten meerdere dammenreeksen
aan te leggen in seizoensrivieren. Hiermee kan het gebied meer klimaat bestendig gemaakt
worden, waardoor inwoners op een menswaardige manier in het gebied kunnen blijven
wonen en werken.
Uitgevoerde activiteiten:
Begin 2017 zijn verschillende donoren benaderd om één of meerdere dammen te sponsoren.
Uiteindelijk zijn drie organisaties bereid gevonden om elk één dam, inclusief agrarische
activiteiten, te sponsoren: ASN-Foundation, Stichting Voeten in de Aarde, en Stichting
Overal.
In juni zijn de eerste voorbereidingen getroffen om de dammen te bouwen. De
gemeenschappen hebben zich georganiseerd in zogenaamde zelf-help groepen en zijn
begonnen de benodigde materialen (zand, gravel en stenen) bijeen te brengen.
Ondertussen heeft NACODEV, de lokale partner cement en staal gekocht. In oktober heeft
de gemeenschap van Kaani, onder leiding van een ervaren bouwer, de eerste dam klaar:
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een grote dam in Ikiwe seizoensrivier, die tijdens de regens van november helemaal vol
stroomt met water (zie afbeelding 2). Twee andere dammen, gebouwd in Kwa Kavili
seizoensrivier nabij Kikaso, zijn eind december klaar (zie afbeelding 4).
De trainingen in waterbeheer en verbeterde landbouwmethodes zijn gepland voor begin
2018. Daarna zullen geïnteresseerde boeren geholpen worden groentetuinen op te zetten
nabij de dammen. Het water in de dammen zal hierbij gebruikt worden voor irrigatie van de
groentes.
Financiële uitgaven:
De fondsen die de drie sponsors beschikbaar hebben gesteld zijn door AgriNextLevel in z’n
geheel overgemaakt naar de lokale partner NACODEV (zie paragraaf 2.2 van de
Jaarrekening). Voor dit project zijn geen extra fondsen meer nodig.
Project: Ikalaasa Subsurface dammen en Training
In juni hebben de voorzitter en de penningmeester een bezoek gebracht aan dit project,
waarin gedurende de jaren 2015 en 2016 zes dammen zijn gebouwd in seizoensriviertjes
nabij Ikalaasa. Boeren hebben diverse trainingen gehad en zijn geholpen om
groentebedrijfjes te op te zetten. De bestuursleden hebben verschillende boeren bezocht en
waren onder de indruk hoe zij de kans hebben gegrepen om hun gewasproductie en
daarmee hun voedselzekerheid en inkomen te vergroten (zie afbeelding 3).
Op basis van dit bezoek is een evaluatieverslag geschreven waarin is besloten door te gaan
met dit type project. Het project voorziet namelijk op een duurzame manier in de
basisbehoefte aan water, geeft boeren een goede kans hun productie te vergroten, en
beschermd natuur en milieu rond de seizoensriviertjes.
Voor meer informatie over bovengenoemde project zie de website www.agrinextlevel.nl.
Op onze website kunt u ook een ‘StoryMap’ bekijken over wateropvang in seizoensrivieren
(of gebruik deze link: https://arcg.is/1DPi9 ).

Afbeelding 2: Subsurface dam in aanbouw nabij Kaani (september 2017),
waarna deze volstroomde tijdens de regens in november.
Er is daardoor een meer van 250 meter lang ontstaan!
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1.5 Toekomst
De hiervoor genoemde projecten hebben goede resultaten opgeleverd. Er is bovendien een
goede samenwerking met de uitvoerende partner NACODEV.
Wij vinden het daarom erg nuttig en effectief om soortgelijk projecten met NACODEV uit te
voeren, zodat meer mensen in Ukambani kunnen beschikken over water. Water is een
eerste levensbehoefte en geeft mensen kansen om zichzelf verder te ontwikkelen.
Voor 2018 en 2019 zijn wij van plan nog eens 12 subsurface dammen te bouwen in
seizoensrivieren in Ukambani. We focussen daarbij op de plaatjes Ikalaasa, Kikaso en
Kaani. Door meerdere dammen in één seizoensrivier te bouwen kunnen grote gedeeltes van
de bedding onderwater gezet worden. Dit heeft een positief effect op de grondwaterstand
zodat langduriger water beschikbaar blijft in het droge seizoen. Daarnaast willen we meer
aandacht besteden aan gewasbescherming en waterbesparing met behulp van netkassen en
druppel irrigatie. Deze methodes hopen we op tijdelijke demo-velden te promoten, waar
boeren training en praktijklessen kunnen krijgen.
Inmiddels is er een projectvoorstel bij een sponsor ingediend en hopen dat dit goedgekeurd
wordt. Als bestuur zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet en hopen ook in 2018 de
doelstellingen van AgriNextLevel op een goede manier tot uitvoer te brengen.

DAM
PUT

GROENTEVELDEN

Afbeelding 3: Boeren verbouwen groenten nabij enkele dammen in Ikalaasa (juni 2017).
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2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december van Stichting Agri Next Level

ACTIVA

31-12-2017
€

31-12-2016
€

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

PASSIVA

7,96
========

6,42
========

4.912,22
========
_________
4.920,18
========

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

31-12-2017
€

31-12-2016
€

EIGEN VERMOGEN
Stichtingsvermogen

4.887,63
========

5.062,99
========

32,55
========
_________
4.920,18
========

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

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

2017
€

2016
€

.

BATEN
Giften particulieren
Giften stichtingen
Rentebaten

1.648,10
11.670,00
7,96

500,00
1.826,00
6,42
13.326,06

2.332,42

LASTEN
Projectkosten:
- Ikalaasa Subsurface Dammen en Training
- Ukambani Wateropvang en Irrigatie (Kaani)

0,00
11.655,50

0,00
0,00
11.655,50

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

44,00
*1)
148,22
*2) 1.646,20
7,50

Exploitatieresultaat

0,00
44,00
129,17
0,00
0,00

1.845,92

173,17

- 175,36
=======

2.159,25
=======

*1): Inclusief bankkosten m.b.t. geldtransfer naar projectlanden: 18,00 euro.
*2): De reiskosten zijn grotendeels terugbetaald door de bestuursleden, namelijk: 1.398,10 euro.
De werkelijke vergoeding bedraagt dus 248,10 euro. Om de jaarrekening zuiver te houden is het
terugbetaalde bedrag niet op de reiskosten 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

31-12-2017
€

31-12-2016
€

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

7,96
7,96
========

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

176,37
393,67
4.342,18
4.912,22
========

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

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

EIGEN VERMOGEN

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Stichtingsvermogen
Beginbalans
Exploitatieresultaat boekjaar
Eindbalans

5.062,99
- 175,36
4.887,63
========

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017
€

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

31-12-2016
€

Overige schulden
Nog te betalen projecten
Bankkosten

0,00
32,55
32,55
========
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0,00
32,33
32,33
========

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

Nieuwegein

Datum:

08-02-2018

Voorzitter:
A.J. van Tol

Secretaris:
J.C. Meerman

Penningmeester:
W.C. Adam

Afbeelding 4: Twee dammen gebouwd door de lokale gemeenschap van Kikaso (december 2017).
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