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Doelstelling
De Stichting Friends of the Maasai heeft als doel de Maasai te ondersteunen bij het zeker
stellen van hun toekomst inclusief hun waarden en cultuur. Dit doet de Stichting in het
algemeen door hun levenswijze te begrijpen en te waarderen, door hen te ondersteunen bij
het strategisch en creatief reageren op de uitdagingen en problemen die hun voortbestaan
bedreigen, door hen te verbinden met andere culturen en bevolkingsgroepen, etc.
De stichting tracht haar doel te bereiken in meer praktische zin door het geven van
voorlichting, het verstrekken van nieuws en informatie, het ontwikkelen van projecten voor
het veiligstellen van de toekomst van de Maasai en het organiseren van noodhulp en van
middelen (zoals geld, kennis, expertise en netwerken) voor projecten gericht op structurele
verbetering van de situatie van de Maasai en hun leefomgeving.
De Stichting Friends of the Maasai heeft geen winstdoelstelling en zet zich in voor het
algemeen nut.
Het vermogen van de stichting dient in principe beperkt te blijven. Het bestuur draagt er zorg
voor dat er een redelijke verhouding is tussen de kosten en de bestedingen. Er is sprake van
een gescheiden vermogen zodat bestuurders of beleidsbepalers niet over het vermogen van
de instelling kunnen beschikken alsof het hun eigen vermogen is.

Bestuur
Het bestuur bestond tot 9 juli 2019 uit de volgende personen:
Voorzitter:
dhr. Willem Lageweg
Penningmeester:
dhr. Michiel de Koning / dhr. Wim Schreuder Goedheijt
Secretaris:
dhr. Stefan Schuwer
In juli 2019 is dhr. Wim Schreuder Goedheijt tot het bestuur is toegetreden. In December
2019 is de heer De Koning uit het bestuur getreden.

2

BESTUURSVERSLAG
In 2018 hebben we ons reeds aangesloten bij het White Mountain concept van Embassy of
the Earth om de brede visie van ecosysteem-herstel (“regenerate landscape and livelihood”)
in het gebied van de Maasai te ondersteunen. Deze samenwerking heeft zich in 2019 verder
verdiept net als de samenwerking met Osotua Foundation.
We hebben een substantiële bijdrage verstrekt aan Embassy of the Earth voor het in april
2019 organiseren van een grote Future Search-Conferentie in Maasai-land. Er waren circa
120 deelnemers waarvan een groot deel bestond uit Maasai uit diverse gebieden in Zuid
Kenia. Met deze conferentie heeft het White Mountain project een vliegende start gehad.
Deze bijdrage kon met name gerealiseerd worden door een giften van de TRIODOS
Foundation en van Tsavo BV.
Het voornemen om in 2019 een Maasai Climate Walk in Nederland te organiseren als er
genoeg funding voor gevonden kon worden, bleek geen eenvoudige opgave. Deze Climate
Walk is dan ook niet doorgegaan.
In december 2019 is er een
sponsorcontract met Tsavo BV
getekend. Tsavo zal Friends of the
Maasai voor een periode van 3 jaar
sponsoren. Het contract kan na die
drie jaar telkens met een jaar verlengd
worden. De gedoneerde gelden zullen
met name bestemd zijn voor het
helpen bekostigen van activiteiten
binnen het White Mountain Concept.
Er zijn dit jaar een aantal
bestuursvergaderingen gewijd aan het
verder aanscherpen van de strategie
om helder te krijgen waar en hoe
Friends of the Maasai als facilitator en
aanjager (zowel qua proces als met
fondsenwerving) kan bijdragen aan het
bevorderen van de de brede
holistische aanpak voor ecosysteemen welzijnsherstel in Maasailand. In
2020 verwachten we de gepreciseerde
strategie met een aantal korte en
lange termijn doelstellingen vast te
kunnen stellen en een begin te maken
met de operationalisering.
Friends of the Maasai wordt daarbij ondersteund door projectleider Erin Troost.
In 2019 heeft Stichting Friends of the Maasai ook de ANBI-status verkregen zodat giften
fiscaal vriendelijk door onze donoren verstrekt kunnen worden.
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Financieel verslag
Het boekjaar van de Stichting Friends of the Maasai loopt van 1 januari 2019 tot en met 31
december 2019.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De jaarrekening is zoveel als mogelijk opgesteld op basis van de Richtlijnen
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in hele euro’s.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Inkomsten en bestedingen worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben.
Positieve resultaten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
Onder de Inkomsten zijn begrepen de aan het boekjaar toe te rekenen giften en schenkingen.
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Staat van inkomsten en bestedingen 2019
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Specificaties van de in de Staat van Inkomsten en Bestedingen en
Balans weergegeven cijfers voor 2019
Ad 1. Het betreft een tweetal eenmalige donaties bestemd om het organiseren van
een Future Search conference door Embassy of the Earth mogelijk te maken.
Ad 2. Kleinere losse giften zonder specifiek aangegeven doel.
Ad 3. Het betreft een bijdrage in de kosten van het in Maasailand organiseren door
Embassy of the Earth van een Future Search Conference met lokale Maasaivertegenwoordigers.
Ad 4. Dit betreft de vergoeding voor de werkzaamheden van een projectleider
Ad 5. Hieronder zijn diverse operationele kosten verantwoord
Balans per 31-12-2019
Ad 6. Dit betreft een oude vordering die inmiddels in 2020 is voldaan.
Ad 7. Dit bedrag stond per ultimo 2019 op de Triodos bank- en spaar-rekeningen
ten name van de Stichting Friends of the Maasai.
Ad. 8 Het volledig overschot van 2019 is aan de reserves toegevoegd.
Niet uit de balans blijkende aangegane verplichtingen en garanties
Per ultimo 2019 waren er geen “niet uit de balans blijkende verplichtingen”
en/of “garanties”.
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