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1. Oprichting, organisatie en bestuur
1.1 Oprichting en doel
Orange Babies is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en in beleid niet
afhankelijk van een overheid of een niet-gouvernementele organisatie, noch van een bedrijf
of een persoon. In 1999 is zij opgezet met als doel moeders en kinderen te helpen die lijden
aan de (in)directe gevolgen van de hiv/aidsepidemie. In plaats van mensen te bewegen uit
schuldgevoel geld te geven, wilden de oprichters donateurs een leuke ervaring bieden vanuit
de creatieve sector. Wat begon als een klein initiatief van drie vrienden - Stef Bakker, John
Kattenberg, en Baba Sylla - om geld in te zamelen om kinderen hiv-vrij op de wereld te zetten,
groeide uit tot een grote modeshow. Mario Testino, Ellis Faas, Deborah Shaw, Marpessa en
Laetitia Venezia deden, vol enthousiasme, vrijwillig mee. Met de opbrengst van 20.000
gulden ging Baba Sylla naar Afrika om Nevirapine te kopen voor hiv-positieve zwangere
vrouwen. In de afgelopen 20 jaar groeide Orange Babies uit tot een merk dat bekend staat
om haar creatieve fondsenwerving, waardoor mensen met plezier de projecten financieel
steunen.
De missie van Orange Babies is om diverse projecten te ondersteunen en zo tegen de
oorzaken en gevolgen van hiv/aids te strijden. Deze projecten dragen zorg voor zwangere
vrouwen, baby’s, kinderen en adolescenten in kwetsbare gemeenschappen in Afrika. Ze
richten zich op overdrachtspreventie enerzijds en zorg voor (in)directe slachtoffers van
hiv/aids anderzijds. Concreet bestaat overdrachtspreventie uit voorlichting geven over hiv
en medicatie gebruik, en het toegankelijk maken van deze medicatie. De zorg voor (in)directe
slachtoffers bestaat uit het verzekeren van medische zorg, voeding, onderdak, onderwijs,
en liefde.
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1.2 Organisatie
1.2.1. Organisatiestructuur
Orange Babies is een onafhankelijke stichting. Deze is in haar beleid niet afhankelijk van een
overheid of een niet- gouvernementele organisatie, noch van een bedrijf of een persoon.
Tot eind 2018 bestond de organisatie van Orange Babies uit een bestuur, directie en
personeel, waarbij de directie verantwoording aflegde aan het bestuur. Deze structuur moest
worden aangepast aan de huidige regulering voor non-profit organisaties. Vanaf 1 december
2018 is het huidige bestuur omgezet naar een Raad van Toezicht.
Gedurende het jaar 2018 bestond de directie van de stichting uit Tanja Oostervink, algemeen
directeur. Per januari 2018 is Baba Sylla afgetreden als lid van de directie. Zijn
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het inspireren en bezoeken van de verschillende
projecten van Orange Babies met daarnaast taken als fondsenwerving en relatiebeheer. Baba
Sylla rapporteert aan de directie, Tanja Oostervink.
Hoofd Projecten Afrika begeleidt en voert werkbezoeken uit in Afrika en informeert de
belanghebbenden over de projecten en zorgt ervoor dat de projecten opereren volgens de
criteria van Orange Babies.
In het jaar 2018 telt de stichting 8 vaste medewerkers, gelijk aan 6,8 fte. Daarnaast wordt het
kantoor door stagiaires ondersteund, met name, op het gebied van marketing & events.
Hoofdkantoor Nederland medewerkers:
Tanja Oostervink – Algemeen Directeur/Bestuurder
Baba Sylla - Oprichter
Dominique Luycks – Hoofd Projecten Afrika
Amine Roodnat – Marketing & Communicatie Manager
Anouk van Duivenvoorde – Projectmanager Marketing & Events
Siobhan de Haas – Projectmanager Digital Marketing
Linda van Poppel – Office Manager
Julie Zalm – Financieel Manager
Raad van Bestuur:
Astrid Ton - Voorzitter – Directeur InsingerGilissen Services
Anton Sandler - Penningmeester – Finance Director Deloitte
Peter Tordoir - Secretaris - Onafhankelijk bestuurder en commissaris/Bestuurslid Rode Kruis NL
Kim Sigaloff - Bestuurslid – Internist/infectioloog in het VUmc
Kim Dingler – Bestuurslid – Managing Director New Media Talpa Global
Esther Nederlof – Bestuurslid – Marketing adviseur Breda Marketing Collectief
Projectcommissie:
Michele van Vught - Tropenarts Academisch Medisch Centrum
Kim Sigaloff - Internist-infectioloog in het VUmc
Jack Mencke – Algemeen directeur bij Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond
Dominique Luycks – Hoofd Projecten Afrika OB
Orange Babies Zuid-Afrika medewerkers:
Liesbeth van der Voort – Country Manager
Thirza de Jong - Projectmanager
Mamello Lefafa – Office/Event manager
Laure de Catalay – Financieel medewerker
Merlyn Kindangen – Project medewerker
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Orange Babies Namibië medewerkers:
Wilet Photas – Country Manager
Elricia Beukes – Office Manager
Richelle Cloete – Financieel medewerker
Orange Babies Zambia vertegenwoordiger:
Maimbo Habulembe

1.2.2. Lokale aansturing van de projecten
In Zuid-Afrika (OBSA) en Namibië (OBNAM) heeft Orange Babies eigen ‘foundations’ met een
lokaal bestuur, verantwoordelijk voor toezicht en fondsenwerving, die onder leiding van
Orange Babies Nederland opereren. In Zambia wordt gebruik gemaakt van een
vertegenwoordiger die rechtstreeks rapporteert aan Orange Babies Nederland. Orange Babies
werkt lokaal vaak nauw samen met andere organisaties (zoals Pharmacces, Anova en HivSA),
die actief zijn op het gebied van hiv-bestrijding.

1.3 Bestuur
Vanaf december 2018 is het bestuur, in aansluiting op de huidige wet- en regelgeving voor
non-profit organisaties, omgezet naar een Raad van Toezicht. Deze omzetting is voorgelegd
aan het CBF. Door deze omzetting zijn de verantwoordelijkheden van de zittende leden binnen
het oude bestuur en van de directeur veranderd. Daarnaast is besloten om de zittingstermijn
voor leden van de Raad van Toezicht aan te passen naar twee keer vier jaar (i.p.v. drie jaar).
Om verwarring te voorkomen in dit jaarverslag hanteren wij de situatie zoals deze de eerste
elf maanden van het jaar 2018 heeft plaatsgevonden.
Het bestuur heeft een beleidsbepalende en toezichthoudende taak en is eindverantwoordelijk.
Het bestuur geeft leiding aan de directie. Laatstgenoemde stelt gezamenlijk met hen een
meerjarenplan op waaronder een meerjarenbegroting. Daarnaast wordt elk jaar een jaarplan
geformuleerd. Het meerjaren- en het jaarplan wordt met het bestuur besproken, net als het
activiteiten- en bestedingsplan. Als het meerjaren- en jaarplan goedgekeurd is, is het de taak
van de directie om deze uit te voeren en te implementeren.
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit minimaal vijf personen. Het bestuur ontvangt geen
bezoldiging. De leden van het bestuur werken op vrijwillige basis. Alleen aantoonbaar
gemaakte kosten worden vergoed. Het bestuur heeft een profielschets opgesteld voor de
individuele leden van het bestuur en heeft criteria geformuleerd voor de samenstelling van het
bestuur. Er wordt gestreefd naar een zodanige samenstelling van het bestuur dat zowel
financiële, commerciële, bestuurlijke als ook medische ervaring en expertise aanwezig is.
Alle bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd en treden af volgens het
rooster. De bestuursleden kunnen éénmaal herbenoemd worden. Echter, het bestuur mag na
een looptijd van zes jaar een uitzondering maken om de zitting van een bestuurslid voor
maximaal één jaar te verlengen.
In 2018 zijn vijf bestuursvergaderingen gehouden. De voorzitter leidt de
bestuursvergaderingen. Tijdens de reguliere vergaderingen is ook de directeur aanwezig.
Hierbij wordt een vaste agenda gevolgd die wordt voorbereid door de voorzitter en de directie.
Individuele bestuursleden kunnen ook onderwerpen agenderen. Indien nodig, vindt er ook
voorafgaand overleg plaats met een betrokken bestuurslid en portefeuillehouder over een
specifiek onderwerp.
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Vaste onderwerpen op de agenda zijn het bespreken van de actiepunten van de vorige
vergadering, de financiële rapportage, effectiviteit en doelmatigheid van de bestedingen, de
stand van zaken van de projecten in Afrika inclusief het functioneren van projectmanagers,
supervisors en country managers, de bezetting en het functioneren van zowel de directie en
medewerkers op kantoor als ook het bestuur, activiteiten, communicatie, evenementen én
donateurswerving.
De penningmeester is nauw betrokken bij het opmaken van financiële rapportages i.s.m. de
directie en de financiële medewerker.
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en van de directie zijn
vastgelegd in de AO/IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle). Hierin staat ook
beschreven de omvang en samenstelling van het kantoor, een directie- en bestuurprofielomschrijving, regels over benoeming en ontslag en andere structurele en
organisatorische richtlijnen voor het kantoor en de landenkantoren.
Twee externe en onafhankelijke organen controleren en beoordelen de stichting jaarlijks. De
beoordeling en bevindingen van het CBF komen ter sprake tijdens de bestuursvergadering.
De bevindingen van de jaarlijkse controle door de externe accountant worden direct
gepresenteerd aan de penningmeester in de aanwezigheid van de directie. Van de
opmerkingen en bevindingen van beide externe organen maakt het kantoor een plan van
aanpak met duidelijke deadlines. Het bestuur volgt de uitvoering van het plan.
Er zijn verschillende controlemomenten. Kantoor maakt i.s.m. het administratiekantoor twee
tussentijdse rapportages; een semesterrapportage en een tweede rapportage voor de periode
tot en met 30 september. Dit geeft de mogelijkheid aan de penningmeester om de
kostenposten te toetsen aan de begroting. De tussentijdse rapportages worden besproken
tijdens de bestuursvergadering. Eventuele correcties worden door het bestuur aangegeven en
uitgevoerd door de directie.
Naast de bestuursvergaderingen vindt er ook een drietal vergaderingen plaats van de
projectcommissie, waar een bestuurslid, twee oud-bestuursleden en een medewerker van
kantoor zitting in hebben. Hierin wordt de stand van zaken van de projecten in Afrika
doorgenomen.
Het bestuur onderschrijft de principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Het
uitgangspunt is een duidelijke functiescheiding.
Het bestuur van Orange Babies bedankt alle medewerkers op kantoor, bij onze projecten in
Afrika en in onze kantoren in Zambia, Zuid-Afrika en Namibië. Zij hebben zich geweldig ingezet
het afgelopen jaar. Velen van onze medewerkers zijn dag en nacht in touw voor alles wat
betrekking heeft op Orange Babies en wat ons allen erg na aan het hart ligt.
Daarnaast is Orange Babies grote dank verschuldigd aan haar partners, sponsoren,
donateurs, bieders op veilingen, organisatoren van de events voor Orange Babies en de
deelnemers aan de verschillende activiteiten. Zonder hun steun en medeleven voor hetgeen
Orange Babies probeert te realiseren, was het onmogelijk om de prachtige projecten succesvol
te laten opereren. Namens onze ‘babies’, heel veel dank voor een mooi 2018.
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2. Beleid, strategie & toekomstinformatie

2.1 Orange Babies missie, visie en werkwijze
2.1.1 Missie
Orange Babies ambieert een wereld waar geen kinderen meer worden geboren met hiv en
een samenleving waar moeders, kinderen en adolescenten, die de gevolgen van de hivepidemie aan den lijve ondervinden, een eerlijke kans op een toekomst hebben.
2.1.2 Visie
Orange Babies streeft naar een hiv-vrije generatie en strijdt tegen de oorzaken én gevolgen
van deze epidemie. Zij steunt diverse projecten die zorgdragen voor zwangere vrouwen,
baby’s, kinderen en adolescenten, in kwetsbare gemeenschappen van Afrika.
Bestuurslid Kim Sigaloff (Internist-infectioloog Academisch Medisch Centrum): “Eerder was ik
betrokken bij een groot onderzoek naar de lange termijn effecten van hiv-behandeling in
Afrikaanse landen, en coördineerde ik studies onder volwassenen én kinderen. Er bestaan
geweldige medicijnen voor de behandeling van hiv, waarmee mensen een normaal leven
kunnen leiden en moeders kunnen bevallen van gezonde kinderen. Een generatie zonder hiv
is echt mogelijk als al die middelen op het juiste moment op de juiste plek komen. Dat laatste
is wel een grote uitdaging en vergt bewustwording, therapietrouw én het overwinnen van
stigma”.
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2.1.3 Werkwijze
Orange Babies heeft een strategie geformuleerd die een holistische aanpak bevordert met het
creëren van oranje cirkels waarbinnen de projecten en activiteiten aanvullend zijn ingericht.
Orange Babies brengt haar programma's naar die gebieden waar de hiv-besmettingsgraad
hoog is en hulp niet grootschalig voorhanden. Rondom deze (geografische) gebieden trekt
Orange Babies een zogenaamde oranje cirkel, waarbinnen de drie gekozen doelgroepen
(moeders, kinderen, adolescenten) bediend worden met een holistische benadering. De
komende drie jaar zullen we de cirkels verder aanvullen met programma's, zodat alle
doelgroepen bediend worden met alle relevante input om de Orange Babies doelstellingen te
kunnen bereiken (zie addendum voor de meest recente programma’s). Hierbij krijgen
programma's voor adolescenten meer aandacht. Dit omdat wereldwijde cijfers laten zien dat
juist onder de adolescenten (met name in het Orange Babies werkgebied) het aantal infecties
stijgt. Inmiddels werkt Orange Babies met zeven cirkels in drie Afrikaanse landen.
Orange Babies heeft als doel om Nederland op een positieve en creatieve manier bewust te
maken van de buitengewone ernstige problematiek in Afrika, waar aids/hiv nog steeds de
lokale gemeenschappen zeer ernstig ontwricht. Door zoveel mogelijk publiciteit, donateurs en
inkomsten te genereren, kan Orange Babies haar bijzondere initiatieven en projecten
ondersteunen.
Dat doet Orange Babies door de inzet van creatieve talenten en invloedrijke personen uit de
wereld van mode, kunst, cultuur en media. Orange Babies wil het exploiteren van ellende
voorkomen en op een respectvolle en waardige manier aandacht vragen voor de
aidsproblematiek. De stichting gelooft dat mensen op hun best zijn als ze plezier hebben, ook
bij goede doelen. Orange Babies wil mensen op een positieve wijze vragen om tijd, aandacht,
talent of geld te schenken aan de hiv-problematiek. Vanuit de betrokkenheid als wereldburger;
uit respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen, maar vooral met genoegen op plezierige
momenten. Afrika is als werkgebied gekozen omdat meer dan twee derde van de hivgeïnfecteerden daar woont.
Omdat de ontwikkeling rondom de hiv-problematiek snel gaat, heeft Orange Babies een
netwerk van deskundigen en medici, dat de stichting continu adviseert over de juiste aanpak
voor het behalen van de doelstellingen.
2.2 Strategie en kerncompetenties
Orange Babies’ strategie is goed uit te leggen aan de hand van een ‘theory of change’. Deze
beschrijft de verschillende stappen die moeten worden ondernomen om de drie doelstellingen
te behalen en het uiteindelijke doel te bereiken van een hiv-vrije generatie. De theorie begint
bij de probleemstelling en de barrières die de grootste uitdagingen vormen om de
doelstellingen te bereiken. De nodige antwoorden om die uitdagingen aan te pakken worden
vertaald naar specifieke activiteiten en programma’s (‘input’). Deze activiteiten en
programma's genereren bepaalde ‘output’ om de gewenste korte en lange termijn resultaten
(‘impact’) te bewerkstelligen. Orange Babies steunt lokale partners om de specifieke
programma’s en activiteiten te realiseren en is daarbij betrokken op alle niveaus; planning,
middelen, implementatie en evaluatie, inclusief het initiëren van nieuwe projecten
Dagelijks vinden nog nieuwe infecties plaats. Orange Babies richt zich daarom met name op:
 het verminderen van de kans op hiv-overdracht van moeder op kind;
 een voorlichtingsprogramma ‘Keep the negatives negative’;
 zorgdragen voor hiv-geïnfecteerde weeskinderen en kwetsbare kinderen.
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2.3 Toekomstinformatie
De 90-90-90 doelen, zoals bepaald door UNAIDS, helpen de projectdoelen te behalen in de
oranje cirkels.
a) Orange Babies streeft ernaar om 90% van de zwangere vrouwen, kinderen en
adolescenten binnen de oranje cirkels bewust te maken van zijn/haar hiv status in 2021.
Orange Babies wil de komende jaren door schaalvergroting meer mensen bereiken via
test-programma’s die in de gemeenschappen reeds actief zijn. Het streven is om:
 Alle zwangere vrouwen te testen;
 90% van alle kinderen te testen (om hen die gemist zijn in de programma’s voor
zwangere vrouwen te ondervangen);
 90% van de meisjes en vrouwen tussen de 15 en 24 jaar te testen (een extra kwetsbare
en risicovolle groep).
Hierbij wordt natuurlijk de mannelijke bevolking ook zoveel mogelijk betrokken.
b) Orange Babies streeft ernaar
om 90% van de zwangere
vrouwen,
adolescenten
en
kinderen binnen de oranje cirkels
die hun hiv-status weten, toegang
te bieden tot medicatie.
Dit bereiken we door het ‘test and
treat’ principe: iedereen die hiv
positief blijkt, krijgt meteen na
diagnose passende medicatie.
Afstand en transport spelen hier
vaak een belemmerende rol. Men
moet soms tot 20 kilometer lopen
naar de dichtstbijzijnde kliniek,
waardoor het eens per twee weken
een werkdag kost om je medicatie te halen. Orange Babies zorgt in deze gebieden ervoor dat
mobiele klinieken rondrijden en heeft in dichtbevolkte gebieden gezondheidscentra
opgericht.
c) Orange Babies streeft ernaar om ervoor te zorgen dat in 2021 binnen de oranje cirkels
bij 90% van de zwangere vrouwen, adolescenten en kinderen die aan de medicatie zijn, het
virus niet detecteerbaar is en daarmee (zo goed als) onoverdraagbaar zal zijn.
Cruciaal in het behalen van dit doel is het blijven begeleiden van de mensen die leven met hiv.
In eerste instantie is het belangrijk dat mensen met een hiv-positieve diagnose starten met de
therapie en daarna dat ze de medicijnen blijven innemen. In het bijzonder is het belangrijk dat
vrouwen de hiv-remmende medicatie levenslang blijven slikken. Als een moeder, na de
geboorte van haar kind uit onwetendheid of door bepaalde omstandigheden, toch stopt met
de medicatie, kan een hiv-negatief geboren baby via de borstvoeding alsnog geïnfecteerd
worden met het virus.
Het is veelvoorkomend dat hoewel men toegang heeft tot medicatie, het in de praktijk niet
consequent ingenomen wordt. Dit komt bijvoorbeeld doordat ouders hun kinderen niet altijd
vertellen dat ze hiv hebben, waardoor de medicatie niet naar behoren wordt ingenomen.
Hetzelfde geldt voor hiv-positieve vrouwen die hun status geheim houden voor hun partners
en familieleden. Voor adolescenten geldt ook dat hierop een taboe rust waardoor het voor hen
moeilijk is om zich (correct) aan de therapie te houden.
Bovendien speelt gebrek aan voeding een grote rol bij het (correct) innemen van medicijnen.
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Orange Babies werkt aan deze 90-90-90-doelstelling door actief te lobbyen onder
voogden en verzorgers. Ondersteuning te bieden aan de ouders bij het vertellen van de
status van hun kinderen, begeleiding in de tienerjaren en begeleiding van zwangere
vrouwen. Ook worden, waar nodig, voedselpakketten verzorgd.
Verder begeleidt en steunt Orange Babies de projecten in het zoeken naar innovatieve en
creatieve mogelijkheden om toegang tot medicatie en therapietrouw te bevorderen.

The last mile
“Wereldwijd is er veel vooruitgang geboekt betreffende de 90-90-90 doelen. 75% van
alle mensen met hiv kent nu hun hiv-status; van de mensen die hun status kennen, had 79%
toegang tot de behandeling in 2017 en van de mensen die toegang tot de behandeling kregen,
was bij 81% het virus onderdrukt. Van de landen waar Orange Babies actief is, heeft Namibië de
90-90-90-doelstellingen al bereikt; andere landen liggen op schema. Om de
90-90-90-doelen daadwerkelijk te bereiken, is veel moeite nodig omdat contact gemaakt
moet worden met kwetsbare en buitengesloten bevolkingsgroepen. De inspanningen om deze
groepen te bereiken worden soms 'the last mile' genoemd.
In het geval van overdracht van moeder op kind, betekent 'the last mile' naar eliminatie het
borgen van alle stappen in de cascade: van testen tijdens zwangerschap, tot therapietrouw en
follow-up van het kind. Er zijn veel redenen waarom vrouwen geen ondersteuning krijgen tijdens
elke stap: afstand tot de kliniek, overbelaste providers, stigmatisering en therapietrouw. Orange
Babies helpt klinieken bij het bereiken van de laatste groep vrouwen en kinderen die buiten de
boot vallen als het gaat om inspanningen om hiv transmissie te voorkomen.”
Dr. Kim Sigaloff, Internist - infectious disease specialist, lid Raad van Toezicht OB

2.3.1 Programma’s
Het elimineren van hiv-transmissie van moeder op kind binnen de oranje cirkels
Met het uitrollen van de 90-90-90-doelstelling binnen de oranje cirkels, is de allereerste
belangrijke stap gezet in het voorkomen van de overdracht van hiv. Maar deze stap heeft
specifieke opvolging nodig als het gaat om overdracht van moeder op kind. Orange Babies
begeleidt de hiv-positieve zwangere vrouwen, jonge moeders en hun omgeving in het hiv-vrij
houden van het kind, door middel van kennis over (borst)voeding, medicatie, ondersteuning in
voeding van de moeder en onderwijzen van andere familieleden die zorgen voor het
pasgeboren kind. Dit gebeurt nu al binnen de projecten van Orange Babies en de resultaten zijn
heel bemoedigend (minder dan 2% overdracht, waar dit in het jaar 2000 nog 22,4% was,
gemiddeld in Zuid-Afrika). Hier zal Orange Babies NL in samenspraak met Orange Babies
Zuid-Afrika de mogelijkheden onderzoeken om deze programma's uit te breiden naar andere
kwetsbare gebieden met hoge hiv prevalenties.
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Verbeterd toekomstperspectief voor kinderen en adolescenten die (in)direct getroffen zijn door
het virus
Binnen de programma’s wil Orange Babies een emotioneel veilige omgeving creëren voor de
kinderen, waar ze kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige jongvolwassenen. Voor
de jongeren geldt hier ook dat er toekomstmogelijkheden voor ze worden gecreëerd, voor een
studie of een baan. Orange Babies zorgt ervoor dat alle kinderen binnen hun programma’s
toegang hebben tot onderwijs, hiv-medicatie, seksuele voorlichting (passend bij de
leeftijd), voeding en liefdevolle aandacht. Daarnaast worden ze gestimuleerd om terug te
geven aan de gemeenschap wanneer ze de volwassen leeftijd hebben bereikt, door hun
vrienden, familie en bekenden te blijven voorlichten en vrijwilligerswerk te doen in de
projecten van Orange Babies of andere mooie doelen.
‘Keep the negatives negative’: voorkomen is beter dan genezen
Vanzelfsprekend is het voorkomen van besmetting veel beter dan genezen. Om die reden heeft
Orange Babies in 2007 het programma ‘Keep the negatives negative’ geïntroduceerd, ten
einde niet alleen de baby’s negatief te houden maar ook de kwetsbaarheid voor hiv-infectie
bij alle kinderen, adolescenten, vrouwen en hun seksuele partners te verminderen. Het is
dus belangrijk dat de hele gemeenschap wordt bereikt met voorlichting en hivpreventiemiddelen om een gunstige en ondersteunende omgeving voor preventie te
realiseren. Zij moeten ook getest worden en doorgestuurd worden naar de klinieken bij een
hiv-positieve uitslag om zo verbonden te worden aan de 90-90-90 doelstelling.
Het programma bestaat onder meer uit:
 Ontwikkelen en ondersteunen van voorlichtingsprogramma’s;
 Toegankelijke testfaciliteiten;
 Ondersteunen van kraamklinieken;
 Opleiden van personeel in de gezondheidszorg (met name vroedvrouwen);
 Programma’s speciaal voor en door mannen.
2.3.2 Criteria voor programma’s van Orange Babies
Lopende en nieuwe projecten moeten aan de volgende criteria voldoen:











Voldoet aan de gangbare (internationale) werkwijze in de aanpak van de hivepidemie;
Is een interventieprogramma gericht op zwangere vrouwen om te voorkomen dat
zij het hiv-virus overdragen aan hun baby;
Of voorziet in opvang/onderdak, hiv-begeleiding/voorlichting, voeding, toegang tot
onderwijs en bovenal een liefdevolle benadering van hiv-, wees- en kwetsbare
kinderen en adolescenten;
Heeft ‘peer-education’ mogelijkheden met voorbeeld-ambassadeurs uit eigen
community;
Is gericht op de meest kwetsbare groepen van zwangere vrouwen, kinderen en
adolescenten met slechte toegang tot landelijke hiv-programma’s (bijvoorbeeld
rurale gebieden). Dit door armoede, slechte sociale omstandigheden en het
ontbreken van medische zorg in de buurt;
Richt zich op zwangere vrouwen met én zonder hiv. De zwangere vrouwen zonder hiv
komen in het programma ‘Keep the negatives negative’;
Waar zwangere vrouwen nog steeds bevallen van hiv-positieve baby’s;
Garandeert een duidelijke zichtbaarheid van Orange Babies en mogelijke partner(s);
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Richt zich ook op de sociale omgeving van de zwangere vrouw (bv. mannen,
grootouders);
Heeft een ‘community based approach’ met bijvoorbeeld ‘mobile clinics’ ten behoeve
van hiv-testing en counseling;
Een samenwerking met een uitvoerende (medische) lokale partner (bv.
Anova/Pharmaccess/lokale klinieken);
Geeft Orange Babies de mogelijkheid tot een significante financiële bijdrage. Orange
Babies stimuleert en ondersteunt projecten in het verhogen van de zelfredzaamheid;
Heeft mogelijkheid tot het succesvol doorstromen van adolescenten naar maatschappij
of vervolgopleiding buiten het weeshuis of na school;
Heeft duidelijke criteria waaraan de kinderen, die opgenomen worden, moeten
voldoen, namelijk:
kinderen tussen de 0 en 18 jaar;
hiv-positief of kwetsbaar omdat (één van) hun ouders is overleden of niet meer in
staat om voor hen te zorgen als gevolg van de ziekte;
afkomstig van/wonend in de omliggende community.

2.3.3 Projecten
Orange Babies is actief in 4 projecten in Zuid-Afrika, 4 projecten in Namibië en 8 projecten in
Zambia.
Niet alleen de nieuwe, maar ook de huidige projecten worden aan de bovenstaande
programma voorwaarden getoetst. Wordt er niet voldaan aan (een deel van) de criteria dan
krijgt het project, met hulp van Orange Babies, de tijd om dit op te lossen. Met behulp van
halfjaarlijkse evaluaties worden de projecten geëvalueerd.

2.4 Orange Babies risico’s en risicomanagement
Risicomanagement en de toepassing van controleprocedures zijn geïntegreerd en ingebed in
de dagelijkse operatie en toezichthoudende structuur van Orange Babies. Dit geldt ook voor
de monitoring en rapportage van de projecten en door de introductie van een effectieve
structuur van interne controles en onderhoud en verbetering van deze controles. Hieronder is
een uitgebreide samenvatting van het risicomanagement beleidsdocument opgenomen. Het
volledige document is opgenomen in de AO/IC van Orange Babies.
De belangrijkste doelstelling van risicomanagement binnen Orange Babies is het realiseren
van bewustwording van de risico's waarmee de organisatie wordt geconfronteerd - en een
redelijke mate van zekerheid dat de organisatie deze risico’s begrijpt. Er moet op passende
wijze op deze risico’s geanticipeerd en gereageerd worden. Zowel centraal op kantoor van
Orange Babies in Nederland alsook op verschillende niveaus binnen de organisatie.
Er wordt getracht dit te bereiken door deze risico’s te laten leiden door de volgende zes
richtlijnen:
1. Risico's worden op de juiste wijze geïdentificeerd, beheerd en gerapporteerd.
2. De juiste middelen worden toegewezen om deze risico's te beheersen.
3. Die risico's die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de medewerkers, Orange Babies als
organisatie, de ambassadeurs, de sponsors en partners, worden pro-actief gemanaged.
4. Orange Babies houdt zich te allen tijde aan de relevante regelgeving en wettelijke eisen.
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5. De organisatie neemt ownership voor de risico's en maakt deze bekend aan anderen

binnen en buiten de organisatie.
6. Op basis van actuele gebeurtenissen en veranderingen van het risicoprofiel wordt, waar

nodig en mogelijk, het risicomanagement aangepast.
Om kwaliteit binnen alle geledingen van de organisatie te kunnen leveren, vereist dit de
controle en coördinatie van een verscheidenheid aan activiteiten, uitgevoerd door
verschillende verantwoordingsgebieden binnen de organisatie. Het bestuur van Orange
Babies erkent dat de interne controle en administratieve organisatie belangrijke componenten
zijn, die de stichting in staat stellen om de operationele en financiële doelstellingen van de
organisatie te bereiken. Het bestuur ondersteunt een pro-actieve benadering van risicobeheer
met het besef dat het managen van deze risico's een wezenlijk onderdeel van de organisatie
vormt.
Met het oog op een consistente en kwalitatieve risicobeheersing binnen Orange Babies, is een
gestandaardiseerde en gestructureerde aanpak van risicomanagement ontwikkeld. Deze
wordt voortdurend verbeterd aan de hand van de dagelijkse praktijk en ervaring. Om de risico’s
waarmee de stichting op dagelijkse basis wordt geconfronteerd te beheersen, zijn er een
aantal ‘lines of defense’ gedefinieerd, om effectief en efficiënt risico’s te kunnen identificeren,
te beheren en over deze risico’s te rapporteren.
Figuur 3: Lines of defense

First line of defense
De managers van de projecten zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse risicomanagement
activiteiten. Hierbij gebruikmakend van de lokale organisatie en regelmatige communicatie met
(en rapportage over doelstellingen, activiteiten en financiën aan) het Orange Babies centrale
kantoor en aan de regionale coördinatoren. De lokale projectleiders zijn verantwoordelijk voor
het creëren en onderhouden van een gezond milieu in lijn met de projectdoelstellingen zoals
bepaald in overleg met de directie van Orange Babies. De interne rapportage moet in
overeenstemming zijn met de interne richtlijnen, zoals vastgelegd in het document
Administratieve Organisatie en in de rapportage formats. Orange Babies hanteert ook een
‘Code of Conduct’ en ‘Child protection protocollen’ die door de bij de projecten
verantwoordelijke personen gehanteerd worden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan
het integriteitsbeleid.
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Second line of defense
De regionale supervisors zijn minstens wekelijks in contact met alle projecten in hun land. Ze
houden toezicht op de algehele levensvatbaarheid van de projecten en de adequaatheid van
het gebruik van de gelden die voor de projecten beschikbaar gesteld worden door Orange
Babies. De contracten die voor ieder project worden getekend, in combinatie met de
projectbudgetten en -voorstellen, vormen een solide houvast voor de supervisors. Zij
rapporteren frequent naar het centrale kantoor van Orange Babies over de effectiviteit, de
financiën, de activiteiten en over het voldoen aan de totale projectdoelstellingen.
Third line of defense
Het dagelijks management van Orange Babies wordt uitgevoerd door de directeur en het hoofd
Projecten Afrika. Regelmatig zijn zij in contact met de verschillende projecten in het veld.
Daarnaast wordt er ieder jaar een aantal bezoeken afgelegd door het Nederlandse
management, zodat zij op locatie de vooruitgang zien en de overeengekomen verbeteringen
in de diverse projecten kunnen volgen. Het semesterrapport en de jaarverslagen worden
besproken in de projectcommissie. De projectcommissie doet ook voorstellen omtrent
eventuele nieuwe toewijzingen en nieuwe ondersteunende initiatieven en bespreekt tevens de
efficiëntie en de rapportage van de verschillende projecten. Dit wordt vervolgens
gerapporteerd aan het bestuur van Orange Babies.
Fourth line of defense
Het bestuur (vanaf december 2018 omgevormd in een Raad van Toezicht) van Orange Babies
werkt als een soort algemene verdedigingslaag ter identificatie en beheer van de verschillende
risico’s waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Omdat het bestuur niet betrokken is bij
de dagelijkse uitvoering van de projecten en de centrale organisatie, is het in staat om een
soort ‘helikopter view’ op te bouwen over de omgeving en de invloeden waaraan Orange
Babies wordt blootgesteld. In haar toezichtpositie kan zij vragen stellen, uitdagen,
ondersteunen en nieuwe initiatieven opperen, rapportages en andere ontwikkelingen
bevorderen. Bovendien, in voorkomend geval, zal het bestuur van Orange Babies zelf actie
ondernemen wanneer dit noodzakelijk dan wel gerechtvaardigd is.
2.4.1 Risico's en risicobewustzijn
Op basis van risicobeoordelingen is een aantal risicogebieden geïdentificeerd. De organisatie
is zich bewust van deze risico's. Dit stelt de stichting in staat de kans te verminderen dat
risicovolle gebeurtenissen zich voordoen en om maatregelen te nemen zodat de impact van
deze risico’s kunnen worden beheerst en verminderd.
De risicogebieden zijn:
 Landenrisico’s
 Project- en operationele risico’s
 Office risico’s
 Financiële risico’s
 Emotionele risico’s
 Frauderisico’s
 Reputatierisico’s
De beschrijving van deze risico’s en de mogelijke aspecten én consequenties hiervan zijn
hieronder uitgebreid beschreven. Aangegeven wordt welke maatregelen zijn getroffen om
deze risico’s te beheersen. Indien er geen beheersingsmaatregelen zijn, is een indicatie
beschreven van de impact indien een van de risico’s zich zou voordoen en welke risico’s en
onzekerheden de afgelopen twee jaar daadwerkelijk zijn opgetreden.

15

Orange Babies │ Jaarverslag 2018

Landenrisico's
 Lokale politieke ontwikkelingen: onze lokale projecten kunnen worden beïnvloed door
lokale regelgeving, voorkeuren en support, om al dan niet effectief in staat te zijn de
plannen en projecten op de verschillende locaties uit te voeren. Om de doelen te realiseren
kan het zijn dat Orange Babies soms afhankelijk is van deze ondersteuning. Het is
essentieel dat op zulke momenten haar medewerkers strikt in overeenstemming met de
interne richtlijnen en procedures handelen. De impact van een dusdanig risico kan zeer
groot zijn en er in theorie toe leiden dat de stichting de door haar ondersteunde projecten
zou moeten stopzetten;
 Regionale geschillen: de regio’s waarbinnen de projecten opereren, kunnen niet altijd als
stabiele omgevingen worden beschouwd. De projecten kunnen ‘safe havens’ zijn in geval
van dergelijke situaties, maar op hetzelfde moment kunnen ze ook ongewild betrokken
raken bij conflicten of lokale geschillen. De impact van een dusdanig risico kan zeer groot
zijn en er in theorie toe leiden dat Orange Babies de door haar ondersteunde projecten
zou moeten stopzetten;
 Confiscatierisico's: de juridische omgeving waarbinnen onze projecten opereren, kunnen
aan verandering onderhevig zijn. De mogelijkheid bestaat dat de activa, die zijn
opgebouwd en waarin is geïnvesteerd door Orange Babies, worden geconfisqueerd. De
impact van een dusdanig risico kan zeer groot zijn en er in theorie toe leiden dat Orange
Babies het door haar ondersteunde projecten zou moeten stopzetten.
Deze specifieke landenrisico's kunnen worden beheerst door sterke contacten met de lokale
omgeving en kennis van de lokale wetgeving en procedures. De steun van onze regionale
supervisors is van essentieel belang in deze. Momenteel achten we deze risico’s niet hoog
gezien het feit dat Zuid-Afrika, Namibië en Zambia als stabiel worden beschouwd, ook in relatie
tot de behandeling van hiv-patiënten en kwetsbare kinderen. Eventuele (contractuele)
geschillen zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving, zoals vastgelegd in de contracten
voor ieder project.
Project- en operationele risico's
Ons management bij de lokale projecten wordt geconfronteerd met continue risico's:
Doelstellingen: managers van de projecten zijn niet in staat om aan de doelstellingen van
Orange Babies te voldoen;





Fraude: middelen worden verduisterd of gebruikt voor andere bestemmingen dan die door
Orange Babies zijn aangemerkt (zie hieronder);
Veiligheid: onze medewerkers opereren vaak in een (relatief) veilig gebied in vergelijking
met de directe omgeving waar onze projecten zich bevinden. Dit kan hen blootstellen aan
het risico van inbraak, aanvallen en ander crimineel gedrag;
Gezondheid: onze medewerkers zijn direct betrokken en bezorgd over de gezondheid van
de mensen. Bewustwording van deze omgeving en de mogelijkheid om er door te worden
beïnvloed, is van essentieel belang om de veiligheid te garanderen.

Deze risico’s zijn continu aanwezig en de ‘lines of defense’ voorzien in een structuur om deze
risico’s aan te pakken en hiermee om te gaan.
Office risico's
Zoals vele ‘goede doelen’ en fondsenwervende organisaties, is Orange Babies afhankelijk van
een klein aantal toegewijde medewerkers in het centrale kantoor en een groot aantal
vrijwilligers in het veld:


Afhankelijkheid sleutelfiguren: bij de uitvoering van onze doelstellingen zijn we sterk
afhankelijk van de toewijding, energie en uitvoering van een klein aantal belangrijke
personen. Deze mensen hebben besloten om hun leven, of een groot deel daarvan, aan
16

Orange Babies │ Jaarverslag 2018





ons goede doel te besteden en te werken voor Orange Babies. Om welke reden dan ook
zou het zo kunnen zijn dat deze mensen in de toekomst niet in staat zijn om ons in deze
positie te steunen. Het is belangrijk om plannen te ontwikkelen die zich richten op
ondersteuning en opvolging van deze ‘key persons’;
Beperkte middelen - een klein kantoor: het centrale team op kantoor in Amsterdam is
relatief klein, in het perspectief van de omvang van de totale organisatie die ze leiden en
ondersteunen. Budgettaire beheersing is essentieel in het kader van besteding van
beperkte middelen. De organisatorische last wordt verlicht door de steun van tijdelijke
krachten en ondersteunende omgeving;
Kennis en ervaring: de gezamenlijke organisatie van het centrale kantoor heeft een enorme
schat aan kennis en ervaring met betrekking tot het heden en verleden van projecten die
Orange Babies steunt. Het delen van deze kennis met onze teams en de juiste registratie
van deze kennis en ervaring in onze bestanden en systemen is daarvoor van essentieel
belang.

De kantoorrisico's worden beperkt door extra ondersteunende systemen en stappen die
Orange Babies neemt om de basis van ‘key persons’ te verbreden en versterken,
taakverdeling binnen het kantoor, en adequate documentatie en systemen.
Financiële risico's
De organisatie wordt geconfronteerd met een aantal financiële risico's:








Het spreiden van financiële baten: onze inkomsten zijn sterk afhankelijk van een aantal
specifieke fondsenwervende activiteiten en een aantal grote sponsoren;
Afhankelijkheid van een klein aantal activiteiten: het jaarlijkse Orange Babies Gala of de
fietstour in Afrika zijn zo belangrijk voor de totale instroom van inkomsten, dat we ons
moeten realiseren dat het niet succesvol zijn van één van deze events, een risico voor de
fondsenwerving betekent;
Afhankelijk van een beperkte groep van sponsoren: Orange Babies loopt een risico omdat
zij te afhankelijk is van een klein aantal grotere donaties en ondersteunende organisaties;
Economische ontwikkelingen: de wereldwijde economische ontwikkelingen kunnen invloed
hebben op het vermogen van de externe sponsoren en organisaties om elk jaar een
bijdrage of een bijdrage in dezelfde omvang te leveren;
Vrij besteedbaar inkomen (geoormerkt of niet): veel van onze sponsoring is direct
gekoppeld (gereserveerd) voor specifieke projecten. Dit beperkt de organisatie in de
mogelijkheid om de fondsen vrij toe te wijzen over de verschillende projecten.

Om deze risico's aan te pakken hebben we een aantal richtlijnen gesteld:




Orange Babies streeft ernaar dat haar continuïteitsreserve voldoet aan de eisen van de
'Vermogensnormering Goede Doelen' commissie (capaciteit norm voor goede
doelen). Wij constateren de laatste jaren dat het een uitdaging blijft om ons
continuïteitsreserve op pijl te houden. Wij zijn voornemens vanaf 2019 een genormaliseerd
begrotingsbeleid toe te passen. De eerste EUR 100.000 resultaat boven het
genormaliseerde streefresultaat wordt dan aangehouden om ons continuïteitsreserve op
niveau te krijgen. Voor bedragen boven de EUR 100.000 zal een verdeelsleutel worden
gehanteerd waarbij de ene helft van het resultaat direct aan projecten wordt besteed en
de andere helft om de continuïteitsreserve verder uit te bouwen. Zodra de
continuïteitsreserve onze KPI van 1.25 maal de operationele kosten haalt, worden alle
overige gelden besteed aan Orange Babies projecten en dagelijkse activiteiten:
Het aantrekken van structurele sponsoren. Er is een duidelijk besef in de organisatie ten
aanzien van de afhankelijkheid van het gala, de tour en een klein aantal grotere sponsoren.
Er is een actieve benadering ten aanzien van spreiding van events, alsook voor de
spreiding van de sponsoren;
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In de procedures van de Administratieve Organisatie staat nauw omschreven hoe de
gelden van Orange Babies kunnen worden besteed. In alle gevallen gebeurt dit met de
voorafgaande goedkeuring van het bestuur. Voor bijna alle projecten geldt een toekenning
van slechts één jaar om zoveel mogelijk het risico te beperken. Deze beperking is
toentertijd (2008) ingesteld in direct verband met het beperken van de uitgaven in een
minder zekere economische omgeving;
Treasury Management: als gevolg van de opbouw van de fondsen is het noodzakelijk dat
er een permanent positief saldo is op onze bankrekeningen. Deze buffer is er om de
continuïteit van de organisatie te waarborgen, als de instroom op bepaalde momenten als
gevolg van externe omstandigheden kan verminderen. Tegelijkertijd is er een natuurlijke
vertraging tussen de toewijzing van middelen en de plaatselijke uitgaven bij onze projecten.
Zoveel mogelijk van deze middelen worden centraal beheerd en worden gedeponeerd bij
veilige en gerenommeerde banken of financiële instellingen;
Optimaal mogelijk gebruik van middelen: hoewel de verschillende bijdragen aan Orange
Babies door de jaren heen zeer royaal zijn, is er altijd de verplichting om keuzes te maken
waaraan de gelden optimaal te besteden. Keuzes worden gemaakt op basis van de
informatie die beschikbaar is. Toch kan deze informatie soms niet compleet zijn of
misleidend. Hierdoor kunnen wij als organisatie mogelijk tot een suboptimale toewijzing
van de beperkte financiële middelen komen;
Interne en Externe audits: zowel vanuit financieel als vanuit een operationeel oogpunt
voeren we, in samenwerking met onze regionale supervisors en met onze externe
accountants, regelmatig controles uit met betrekking tot de naleving van procedures en
regelgeving.

Emotionele risico's
In onze dagelijkse activiteiten komen wij omstandigheden tegen die ons er mogelijk toe
brengen om niet de juiste balans te vinden tussen de emotionele en rationele behoeften en de
financiële mogelijkheden die beschikbaar zijn.




Geconfronteerd met de behoeften van de mensen en projecten die we ondersteunen,
hebben wij soms een verplichting om "NEE" te zeggen, terwijl op zulke momenten emoties
ertoe kunnen leiden dat wij financiële en andere middelen dan wel willen en blijven leveren;
Veel van onze projecten zijn gebouwd om relatief beheersbare groepen moeders en
kinderen te ondersteunen. De effectiviteit van onze aanpak en het succes van onze
projecten, trekt nieuwe groepen kinderen aan die ondersteuning nodig hebben. Wanneer
dit gebeurt, is onze natuurlijke drang om ondersteuning te bieden. Wij kunnen dan
emotioneel in de verleiding komen om beslissingen te nemen die organisatorisch of
financieel niet kunnen worden ondersteund.

Deze risico's worden beheerd door middel van de controles en het vinden van de balans
tussen de behoefte van het project en de doelstellingen van Orange Babies.
Frauderisico’s
Gezien het feit dat er mensen betrokken zijn bij wat we doen, in combinatie met het
permanente tekort aan fondsen voor onze projecten en de beperkte middelen van de
betrokken personen, bestaat er een risico van frauduleus gedrag op verschillende niveaus in
de organisatie. Deze frauderisico's kunnen bestaan uit het verduisteren of misbruiken van
gelden binnen de projecten of binnen de organisatie Orange Babies.
Om fraude met betrekking tot Orange Babies-activiteiten te voorkomen, gebruikt Orange
Babies de ‘lines of defense’ als een mechanisme om pro-actief frauderisico's te beperken, in
combinatie met de volgende controle-activiteiten ter plaatse:
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Manuals: Orange Babies heeft een uitgebreide Administratieve Organisatie en Interne
Controle handleiding die moet worden nageleefd en die fungeert als een leidraad om
frauderisico's te beperken. Lokale projecten hebben ook richtlijnen voor het gebruik van de
financiële middelen en de controle daarvan;
Training: Medewerkers van Orange Babies en vrijwilligers zijn geïnstrueerd over de idealen
van Orange Babies en wat wordt beschouwd als onaanvaardbaar gedrag, waaronder een
‘zero tolerance’-aanpak van fraude;
Monitoring & Compliance: In de controlestructuur en projectrapportage wordt aandacht
besteed aan frauderisico's en de identificatie ervan, evenals aan het voldoen aan de
handleiding Interne Controle en richtlijnen voor de lokale projecten;
Fraude van welke aard dan ook is niet aanvaardbaar. Intern moet fraude worden gemeld
aan de directeur zonder enige vertraging, en de directie bespreekt dit met het bestuur.

Gedurende de afgelopen twee jaren zijn geen gevallen van fraude gedetecteerd dan wel
gerapporteerd.
Door de bovengenoemde maatregelen, in combinatie met het uitsluitend werken met
belangrijke en gerenommeerde partners, wil Orange Babies de kwaliteit van de medewerkers
en projecten van Orange Babies verhogen. Frauderisico’s zullen blijven bestaan en Orange
Babies zal dan ook doorgaan met het beleid en procedures om deze risico's te beperken en
om direct actie te ondernemen als dergelijke situaties zich voordoen. Orange Babies zal in de
toekomst haar partners vragen ook een verklaring omtrent fraude en goed gedrag te
overleggen.
Reputatierisico's
Doordat Orange Babies zich associeert met sleutelfiguren en door de publiciteit die ze
genereert met de organisatie van en rond een aantal evenementen, kan de organisatie
gemakkelijk onder een vergrootglas worden gelegd door de media. Om te voorkomen dat valse
verklaringen over Orange Babies in de media verschijnen, houdt de organisatie toezicht op
publicaties in off- en online media.
Op regelmatige basis ontstaan discussies over de transparantie, effectiviteit, betrouwbaarheid
en bestuur van charitatieve en non-gouvernementele organisaties. Gezien het feit dat Orange
Babies werkt met een klein aantal professionals en een groot aantal vrijwilligers, kan een ‘riskevent’ bij één van onze projecten, een financieel tekort of een andere verstorende gebeurtenis,
ongewenst de aandacht van de media trekken en invloed hebben op de reputatie van Orange
Babies. In dergelijke gevallen zal Orange Babies pro-actief aan deze discussies deelnemen
en zal volledige transparantie van de juiste informatie ondersteunen. Orange Babies is zich
ervan bewust dat het nodig is om haar reputatie te beschermen door het kennis nemen van
de opvattingen en percepties van haar stakeholders.
Via de media is aan het licht gekomen dat medewerkers van verschillende internationale
hulporganisaties seksuele excessen hebben gepleegd.
In 2018 heeft Orange Babies hier extra aandacht aan gegeven door ervoor te zorgen dat de
waarborgen, zoals gesteld in de brief van 16 februari 2018 van Minister Kaag van Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zullen worden nageleefd.
Het reputatierisico is mogelijk zelfs het grootste risico waar Orange Babies mee wordt
geconfronteerd. Het heeft jarenlange opbouw, zorg, management en bestuur gekost om
Orange Babies te laten groeien en de omgeving waarbinnen zij in Afrika en in Nederland
opereert te borgen en te verzekeren van voldoende continuïteit. Het kost veel energie en tijd
om reputaties op te bouwen; zoals algemeen bekend kunnen reputaties in zeer korte tijd
worden afgebroken en tot zeer beperkte waarde afnemen.
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2.4.2 Verklaring van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor de processen en systemen van interne risicobeheersing
en -controle, en daarmee voor het beoordelen van de operationele effectiviteit hiervan. De
interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn ontworpen om significante risico's te
identificeren en om te helpen bij het beheer ervan. Toch kunnen de controlesystemen zoals
hierboven beschreven niet alle onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten, fraude of nietnaleving van wet-, en regelgeving voorkomen dan wel detecteren, noch kunnen zij zekerheid
bieden met betrekking tot het bereiken van de doelstellingen.
Het bestuur heeft de risico's waaraan Orange Babies wordt blootgesteld, geanalyseerd en de
controleomgeving voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 beoordeeld. Continu
observeert, analyseert en, indien noodzakelijk, verbetert het bestuur de huidige systemen en
processen van controle over de operationele en financiële verslaglegging van de verschillende
projecten en lokale organisaties. Het bestuur is van mening dat de huidige systemen die
binnen Orange Babies worden gebruikt, een doeltreffend en doelmatig kader van interne
controle creëren.
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3. Doelstellingen
3.1 Doelstelling 1: De projectdoelstelling
Het continueren en verder versterken van de ondersteuning aan de projecten in Zuid-Afrika,
Zambia en Namibië.
In 2018 heeft Orange Babies € 800.785 besteed aan de projecten in Afrika (inclusief uitgaven
aan de lokale kantoren), ten opzicht van € 1.156.137 in 2017. Daarmee is 2018 dus een jaar
van bezuinigingen geweest. Desondanks is het mogelijk geweest om alle bestaande projecten
te blijven ondersteunen. Er zijn geen nieuwe projecten toegevoegd.
Controle
De projecten worden op verschillende manieren gecontroleerd, namelijk via de aangestelde
en onafhankelijke lokale country managers of supervisors. De semester- en
eindejaarsrapportages geschreven voor de projecten worden gecontroleerd en voorzien van
commentaar van de country managers en daarna gestuurd naar en gecontroleerd door het
hoofdkantoor in Amsterdam. De werkbezoeken van de medewerker Hoofd Projecten Afrika
en/of de directeur en de bestuursreizen gelden ook als controle- en evaluatiemomenten, een
check of de projecten naar behoren functioneren.
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De projecten worden gecontroleerd op de volgende vlakken:
 Zijn de gelden van Orange Babies conform afspraak/voorstel besteed?
 Zijn de gestelde doelstellingen behaald?
 Zijn de gelden financieel juist verantwoord in het jaarverslag én de jaarrekening?
Projectencommissie
Naast de lokale country managers en supervisors en het management op het hoofdkantoor,
heeft ook de projectcommissie een controlerende functie. De projectcommissie adviseert en
rapporteert aan het bestuur. De projectcommissie heeft in 2018 drie keer vergaderd. Tijdens
deze meetings worden de bestaande en eventuele nieuwe projecten van Orange Babies
besproken en geëvalueerd. Belangrijke onderwerpen zijn: duidelijke doelstellingen, skilled
management, governance, toekenningen, begeleiding, efficiëntie en rapportages van de
projecten. De classificatie loopt via de volgende methode:
Groen:

80% of meer van de beoogde resultaten is behaald, project loopt conform
verwachting. Er zijn geen risico’s.

Geel:

50% tot 80% van de beoogde resultaten is behaald, project heeft aandacht en
begeleiding nodig. Actieplan wordt opgesteld.

Rood:

Minder dan 50% van de beoogde resultaten is behaald, project heeft dringend
bijstelling nodig. Actieplan wordt opgesteld en heeft prioriteit.

In het geval van projectkwalificatie geel of rood, moet het actieplan - binnen een jaar - leiden
tot voldoende resultaat, anders wordt de samenwerking stopgezet.
Projecten algemeen
Orange Babies kiest ervoor haar programma´s naar die communities te brengen waar de hivinfectiegraad hoog is en hulp niet grootschalig voorhanden. In die gebieden rolt Orange Babies
haar programma’s uit naar de gekozen doelgroepen met een holistische benadering. Hetgeen
wordt gedefinieerd als een denkbeeldige oranje cirkel voor die gemeenschap.
De programma’s die zich richten op de 90-90-90 doelstellingen van UNAIDS, bieden de
communities vooral hiv voorlichting, test campagnes, toegang tot medicatie, en
supportgroepen voor medicijntrouw.
Daarbij focust Orange Babies zich vooral op het voorkomen van hiv-overdracht van moeder
op kind (EMTCT) door programma’s aan te bieden voor zwangere vrouwen en hun omgeving.
Via het verschaffen van opvang, voeding, onderwijs en medische zorg probeert Orange Babies
daarnaast ook duurzame zorg en een kans op een betere toekomst te bieden voor kinderen
en adolescenten die (in)direct geraakt zijn door het virus..
In de drie landen is nu reeds een aantal oranje cirkels gedefinieerd:
Zuid Afrika :
-

Lehae cirkel in Johannesburg
Mopani district cirkel in Limpopo

-

Kaapstad cirkel

projecten
Mount Olive
Family Free, Mobile
Community Centre
Yabonga
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Namibië
-

Projecten

Otjomuise cirkel in Windhoek
Five Rand cirkel in Okahandja

Papa Centre; Ehalelo Koo Meme*
OB Child Development; OB Home;
Ehalelo koo Meme*

*Zelfde project verdeeld over twee vestigingen/cirkels
Zambia
-

Projecten

Chinyunyu cirkel
Ng’ombe cirkel in Lusaka

Lusono
Sekelela, Kondwa Day Care,
Pa Kachele School; ZOCS,
Home Based Care, Heal Project,
Seko Village.

Op één project na (Heal Project) hebben alle projecten de groene status. Toch lopen we binnen
alle cirkels tegen een aantal uitdagingen aan:
 Veel mensen zijn angstig om hun hiv-status bekend te maken, vanwege de stigma’s die
gepaard gaan met deze ziekte;
 Veel mannen weigeren zich te laten testen op hiv;
 Hiv is niet een bespreekbaar onderwerp binnen een relatie;
 Door gebrek aan therapietrouw kan de hiv-medicatie op den duur effectiviteit verliezen
door de ontwikkeling van hiv-resistentie.
3.1.1 Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika ging de financiële steun in 2018 naar:
Johannesburg cirkel
 HivSA, Johannesburg
 Khaya Centre Mount Olive

ZAR 50.000
ZAR 750.000

ca. € 3.000
ca. € 50.000

Mopani District cirkel
 Family Free, Limpopo
 FF Mobile Health Unit, Limpopo
 Family Free Community Centre, Limpopo

ZAR 1.300.000
ZAR 632.000
ZAR 300.000

ca. € 82.000
ca. € 40.000
ca. € 20.000

ZAR 1.550.000

ca. €100.000
ca. €295.000

Kaapstad cirkel
 Yabonga, Kaapstad
Totaal

Kantoor
OBSA (Orange Babies South Africa) is in staat steeds meer eigen fondsen te werven. Deze
zelfstandigheid juichen we vanuit het hoofdkantoor uiteraard toe. De eerste successen zijn
bereikt met het verkrijgen van BEE fondsen (Black Economic Empowerment) en door focus
aan te brengen in de activiteiten. Het management is in 2018 stabiel geweest en bestaat uit
vijf mensen. De projecten zijn goed begeleid en hebben allemaal hun targets voor het jaar
gehaald. Daarnaast heeft OBSA ook haar financiële targets gehaald.
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Highlights projecten Zuid-Afrika
In 2018 hebben we de strategie betreffende de oranje cirkels verder geoptimaliseerd. HivSA
bouwt activiteiten af volgens planning; de andere vijf projecten in Zuid-Afrika lopen goed.
In de Lehae cirkel nabij Johannesburg, zijn er twee Early Child Development (ECD)
programma’s actief bij Mount Olive. De vraag naar opvang is zo groot dat het tweede centrum
dit jaar werd gerealiseerd. Hierdoor konden 145 kinderen worden opgevangen. Voor 2019 is
er inmiddels een wachtlijst en kunnen er vooralsnog géén 3-jarige kinderen meer worden
opgenomen. Het Mother&Child Health Centre heeft vooral een preventieve doelstelling: de
focus ligt op zwangerschapsbegeleiding en educatie/voorlichting/testen en health screening
van adolescenten, zwangere vrouwen en kinderen tot vijf jaar.
In de Mopani cirkel in Limpopo bereikt Family Free nog steeds duizenden mensen met
voorlichting, testen en supportgroepen. Sinds 2017 is het Community Centre open, wat vooral
voorziet in de vraag naar family planning (incl. voorbehoedsmiddelen). Doel is om nog meer
jongeren te bereiken door presentaties en discussiesessies op de scholen. De Mobile Health
Unit is nog steeds erg succesvol: verwezen cliënten worden altijd opgevolgd en ze bereiken
nog steeds 100% toetreding tot hiv behandeling.
In de Kaapstad cirkel was voor Yabonga de uitdaging in 2018 om voldoende voedsel voor alle
kinderen te garanderen. Door enorme droogte in de regio was het niet mogelijk om een eigen
groentetuin te onderhouden. Orange Babies heeft Yabonga een watertank gegeven voor hun
20ste verjaardag om droogte in de toekomst beter op te vangen.
Samenvatting behaalde resultaten Zuid-Afrika
- 1.917 vrouwen hebben zwangerschapsbegeleiding gekregen;
- 1.198 kinderen worden dagelijks opgevangen in één van de Orange Babies projecten
(waarvan 945 specifiek door Orange Babies werden gefinancierd);
- 274.853 maaltijden worden er per jaar uitgedeeld aan kinderen in onze programma’s;
- 661 kinderen en 1.112 jongeren zitten in hiv-supportgroepen. Zij krijgen extra aandacht als
het gaat om positief leven met je hiv-status en medicijngebruik:
- 13.814 patiënten hebben een gezondheidscontrole gehad;
- 6.296 mensen zijn getest voor hiv;
- Minstens 3.575 mensen die hiv positief zijn getest worden geholpen in één van de
projecten van Orange Babies;
- 15.571 mensen hebben algemene hiv en gezondheid informatie ontvangen, 4.755 mensen
hebben deelgenomen aan intensieve discussiesessies.
3.1.2 Namibië
In Namibië ging de financiële steun in 2018 naar:
Five Rand en Otjomuise cirkels
 Ehalelo Koo Meme

ZAR 54.000

ca. € 3.000

Otjomuise cirkel
 Pappa Centre

ZAR 431.272

ca. € 28.000

Five Rand cirkel
 Orange Babies Child Development
 Orange Babies Home Daily Care

ZAR 1.095.045
ZAR 412.432

ca. € 72.000
ca. € 25.000

ZAR -

ca. € 0
ca. € 128.000

Overig
 Margriet huis
Totaal
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Kantoor
Op de kosten van het kantoor in Namibië (OBNAM) is in 2018 flink bezuinigd en in 2019 zal
de financiële steun aan het kantoor verder worden afgebouwd. Het kantoor vangt dit op door
eigen fondsenwerving uit te breiden; enkele toezeggingen van lokale sponsoren zijn al binnen.
Verder heeft het kantoor bezuinigd zonder dat de projecten daaronder hebben geleden. Er is
wel gekozen om sommige projecten prioriteit te geven en anderen in samenwerking met
andere partijen te steunen. Het Margriet House wordt verhuurd en zorgt dus voor inkomen.
Het streven blijft wel om het OBNAM kantoor te behouden omdat zij management,
administratie en financiën voor alle projecten regelen. Samen met OBNAM zijn twee oranje
cirkels gedefinieerd: de Five Rand cirkel en de Otjomuise cirkel.
Highlights van de projecten in Namibië
Binnen de Five Rand cirkel hebben Orange Babies Home en het Orange Babies Child
Development Program prioriteit gekregen. Orange Babies Home biedt onderdak aan veertig
kinderen van de Five Rand basisschool die geen veilig thuis hebben. Nadat er in 2017
vertraging was opgetreden met de bouw en het regelen van vergunningen, zijn in 2018 de
deuren van OB Home geopend. De activiteiten van het Orange Babies Child Development
Program richten zich op maaltijden, huiswerkbegeleiding en naschoolse activiteiten voor
schoolgaande wees- en kwetsbare kinderen waarbij Community Mothers en Fathers hun
welzijn nauwkeurig in de gaten houden. Meer dan 500 kinderen in de community hebben hier
profijt van.
In de Otjomuise cirkel heeft het Pappa Centre prioriteit gekregen. Dit is een populair
programma, vergelijkbaar met het Orange Babies Child Development Program, waar veel
kinderen op afkomen. Bovendien biedt het onderwijs voor kwetsbare kinderen van 4 tot 6 jaar,
om hen goed voor te bereiden op de basisschool.
Hiv-preventie in beide cirkels gebeurt via het Ehalelo Koo Meme (EKM) project. Steun hieraan
door Orange Babies is verminderd, maar grotendeels opgevangen door samenwerking met
lokale organisaties en het Peace Corps.
Samenvatting behaalde resultaten in Namibië
- Binnen de verschillende programma’s zijn bijna 925 mensen bereikt met informatie en
ondersteuning met voeding, gezondheidscontroles, onderwijs en supportgroepen;
- 745 kinderen krijgen dagelijks minstens één maaltijd van Orange Babies; in totaal zijn er
384.140 maaltijden verzorgd;
- 589 kinderen kregen een gezondheidscontrole
- 681 kinderen zijn naar school gegaan.
3.1.3 Zambia
In Zambia ging de financiële steun in 2018 naar:
Ng’ombe cirkel
 Sekelela, Ng’ombe
 Kondwa Day Care, Ng’ombe
 Pa Kachele School, Ng’ombe
 Zocs, Ng’ombe
 Home Based Care, Ng’ombe
 Heal Project, Ng’ombe
 Seko Village/House
Chinyunyu cirkel
 Our Lady’s Hospice
Totaal

ZMW
ZMW
ZMW
ZMW
ZMW
ZMW
ZMW

535.527
197.214
517.879
200.210
230.132
364.859
348.340

ZMW 151.305
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ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

€ 43.000
€ 15.500
€ 42.000
€ 17.000
€ 19.000
€ 30.000
€ 27.500

ca. € 12.000
ca. € 206.000
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Kantoor
In Zambia is in 2018 een nieuwe country manager gestart. Freda Changala heeft afscheid
genomen en heeft het stokje overgedragen aan Maimbo Habulembe. Maimbo was eerder
programma manager van een PEPFAR project. Tot nu toe hebben we een heel positieve
indruk van Maimbo: hij is innovatief, denkt heel goed met de projecten mee, toont goede
mensenkennis en werkt goed samen met de projectmanagers. Kortom, een aanwinst voor
Orange Babies.
Highlights projecten Zambia
In de Ng’ombe cirkel bevinden zich 8 projecten. Seko Village in Ng'ombe, een sloppenwijk van
Lusaka, wordt al jaren geleid door Angela Malik. Angela heeft in 2018 een tweede huis
gebouwd en geeft onderdak aan 40 kinderen. Ook geeft Angela micro-krediet aan 6 moeders.
Daarnaast wordt er in het Kondwa Center steun, onderwijs en maaltijden gegeven aan ruim
100 kinderen. Het Sekelela project bevindt zich eveneens in de sloppenwijk Ng’ombe (85.000
inwoners). Dit is een programma opgezet door Orange Babies met als doel het voorkomen dat
het hiv-virus bij de moeder tijdens zwangerschap en geboorte wordt overgedragen aan de
baby. In 2018 is de o.a. focus gelegd op het bereiken van meer jongeren door middel van ‘peer
education’ door een jeugdgroep.
In de Chinyunyu cirkel is het project Lusuno actief (voorheen: Our Lady’s Hospice). Dit project
bestaat uit een kraamkliniek en kinderkliniek, en heeft ook hiv-preventie en -support activiteiten
in de vorm van thuiszorg en outreach teams die voorlichting geven in de community.
Resultaten projecten Zambia:
- Meer dan 1.800 kinderen hebben dagelijks onderwijs genoten in één van de door Orange
Babies gesteunde scholen;
- 416.450 maaltijden zijn er per jaar gegeven aan meer dan 1800 schoolkinderen en hiv
positieve mensen die niet genoeg eten hebben om de medicatie goed te laten werken;
- Meer dan 5000 mensen zijn gratis getest op hiv;
- 468 zwangere vrouwen en moeders met kinderen, onder 18 maanden, zijn gesteund ten
behoeve van een veilige zwangerschap en bij de gezonde ontwikkeling van hun
(ongeboren) baby;
- Geen enkele baby die geboren is uit de groep vrouwen die door het Orange Babies
Sekelela programma werden gesteund is geïnfecteerd met hiv. Ongeveer 8.300 mensen
hebben algemene hiv en gezondheidsinformatie ontvangen door één of meerdere
projecten in de Orange Babies Chinyunyu en Ng’ombe cirkels.
3.2 Doelstelling 2: De kwaliteitsdoelstellingen
Het verder optimaliseren van de organisatie, zowel in Nederland als in Afrika. De
kwaliteitsdoelstelling bestaat uit twee categorieën. Deze worden hieronder toegelicht.
3.2.1 Kwaliteitsdoelstelling 1: Orange Babies Nederland verder optimaliseren
Gezien de plannen met betrekking tot de inkomsten- en de projectendoelstellingen zal er veel
gevraagd worden van het kantoor in Amsterdam. Dit stelt eisen aan de competenties op het
gebied van de commerciële activiteiten, de aansturing van projecten en het organiseren van
events. Orange Babies is door het CBF gecertificeerd en zal blijven werken volgens de CBFrichtlijnen. Daarnaast draagt Orange Babies de ANBI-keur/status.
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Personeelsbeleid
Per 1 januari 2018 is Tanja Oostervink als nieuwe directeur Orange Babies gaan leiden. Baba
Sylla, oprichter en voormalig directeur, is nauw betrokken gebleven en legt zich met name toe
op de bestaande en nieuwe partnerships.
3.2.2 Kwaliteitsdoelstelling 2: Focus op lokale organisaties in Afrika
Als Orange Babies meer dan € 250.000 toekent aan projecten in een land, wordt gekeken naar
het opzetten van een kantoor. Dit kantoor wordt opgezet met drie doelen:
1. Toegekende gelden monitoren en zorgen dat de gelden van Orange Babies daadwerkelijk
besteed worden volgens afspraak;
2. Zichtbaarheid geven aan de projecten en acties van Orange Babies in het desbetreffende
land;
3. Fondsen werven op lokaal niveau.
In 2018 heeft de focus gelegen op het verstevigen van de strategie (een holistische benadering
in oranje cirkels) aan de lokale kantoren.
Country managers / Supervisor
De eerstelijnscontrole ligt bij de country managers / supervisor van de drie betreffende landen:
 Country manager Zuid-Afrika: Liesbeth van der Voort
 Country manager Namibië: Wilet Pothas
 Supervisor Zambia: Maimbo Habulembe (t/m september Godfrida Changala)
Zij hebben soms dagelijks, maar minimaal wekelijks, contact met de mensen van alle
projecten. Zij assisteren hen bij het opstellen van de aanvragen, de rapportages en het
formuleren van de doelstellingen. Ook dagelijkse kwesties kunnen aan de supervisors worden
voorgelegd. Naast de semester- en eindrapportages van de projecten stellen de supervisors
per land ook een eindrapportage op. Hierin staan hun bevindingen over de voortgang van de
afzonderlijke projecten.
3.3 Doelstelling 3: De inkomstendoelstelling
De inkomstendoelstelling in 2018 was € 1.750.791. Deze is helaas niet gerealiseerd. De
actuele baten voor 2018 zijn € 1.515.702 en blijven daarmee 13% achter op de begroting. Het
niet kunnen compenseren van het Orange Babies Gala heeft een belangrijke impact gehad in
het niet behalen van onze gestelde doelstellingen. In de originele begroting was er € 70.000
aan inkomsten begroot als target voor OBSA. Deze target hoorde echter niet bij de inkomsten,
maar moest van de lasten afgetrokken worden.
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3.3.1 Inkomsten 2018
Hieronder staan de gegenereerde inkomsten van 2018 en 2017
Highlights
Inkomstenrealisatie
Totale baten:
Waarvan:
- Eigen evenementen
- Partners en sponsors
- Acties derden
- Periodieke donaties
- Giften en schenkingen
- Overig

2018

2017

€ 1.515.702

€ 1.972.776

€
€
€
€
€
€

520.860
626.214
191.888
77.460
88.480
10.800

€
€
€
€
€
€

762.608
695.863
167.624
89.856
186.481
70.344

Gegeven bovengenoemd overzicht is 2018 qua inkomsten een uitdagend jaar geweest. Er
was in 2018 geen Orange Babies Gala en het blijft moeilijk om een vergelijkbare
inkomstenbron op termijn te realiseren. De overige baten uit acties derden en baten van
particulieren waren ook lager dan in 2017. Positief is dat de fietsevenementen veel meer
hebben opgeleverd dan in voorgaande jaren.
De lagere baten in vergelijking met de begroting en met vorig jaar heeft het kantoor
genoodzaakt om minder te besteden aan de projecten. De operationele en overige kosten zijn
ook, waar mogelijk, teruggebracht. Dit heeft geresulteerd in een verlies van circa € 94.300
(€ 87.100 in 2017).
Met name bij de eigen evenementen laat Orange Babies een sterk wisselend beeld zien,
waarbij de volgende evenementen eruit springen:
 Het Orange Babies Gala heeft in 2017 een opbrengst van € 323.000 opgeleverd inclusief
de loterijopbrengsten. In 2018 hebben we geen Gala georganiseerd;
 Het grote succes van 2018 is wederom gerealiseerd bij de Orange Babies Cycling Tour,
dit jaar voor het eerst ook een Millennial Tour. Beide evenementen hebben samen
ongeveer € 437.000 opgehaald, een toename van 10% in vergelijking met de bijna
€ 395.000 opgehaald in 2017;
 Ten derde is in 2018 een Orange Babies Clubnight, voor het eerst in Club Dauphine,
zeer succesvol verlopen.
Acties van derden hebben een belangrijke bijdrage weten te leveren aan onze baten, met
totale inkomsten van € 191.888. Ook voor 2019 staat wederom een groot aantal events van
derden gepland en Orange Babies verwacht hieruit, wat betreft de inkomsten, een stijgende
lijn.
Op bladzijde 50 en 51 van de jaarrekening geven we ook een nadere specificatie van de
herkomst van de verschillende baten. Dit conform nieuwe richtlijnen ten aanzien van de
opstelling van de jaarrekening.
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Highlights
Inkomstenrealisatie
Totale baten:
Waarvan baten van :
- Particulieren
- Bedrijven
Waarvan
o Geoormerkte giften
o Orange Babies Gala
o Licenties en Verkopen
o Overig
- Organisaties zonder winststreven

2018

2017

€ 1.515.702

€ 1.972.776

€
€

502.158
557.552

€
€
€
€
€

419.356
0
0
138.196
455.992

€
547.773
€ 1.321.642
€
€
€
€
€

695.863
288.925
22.316
314.538
103.361

De nadere opbouw van de organisatie en de uitbouw van ons netwerk met partners en
sponsoren geeft Orange Babies voldoende vertrouwen in 2019. Orange Babies heeft de
ambitie het aantal structurele sponsoren de komende jaren te laten groeien, en daarmee een
aanvullende structurele inkomstenstroom te realiseren. De uitrol van het beleidsplan 20182021 zou tot dit gewenste succes moeten leiden.
Ondanks iets lagere inkomsten heeft Orange Babies toch de bestedingen aan de projecten in
Afrika als percentage van de baten op peil kunnen houden met een percentage van 76% van
de baten besteed aan de projecten. In 2018 is met het steunen van de doelstellingen in Afrika
een bedrag van € 1.152.916 gemoeid. Dit was een bedrag van € 1.569.507 in 2017.
Het uiteindelijke nettoresultaat van de Stichting Orange Babies over 2018 bedraagt ongeveer
€ 94.300 negatief.

3.3.2 Toekomst
Voor het jaar 2019 begroot Orange Babies een stijging van de baten van 13,4% ten opzichte
van de realisatie van 2018, naar een bedrag van € 1.751.547. Deze hogere begrote inkomsten
zijn met name het gevolg van meer baten uit sponsorcontracten en evenementen. Deze,
weliswaar nog steeds zeer taakstellende, begroting is een gevolg van de verwachte groei van
het aantal bedrijvenpartners en een stijging van de baten als resultaat van acties derden. Dit
is dan ook het speerpunt in het te voeren beleid.
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3.3.3 Beleidsonderdelen
Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen
De continuïteitsreserve heeft tot doel de werkzaamheden van Orange Babies voor enige tijd
te waarborgen en contractueel aangegane verplichtingen na te komen. De hoogte van deze
reserve wordt op basis van een jaarlijkse risicoanalyse bepaald. Het bestuur heeft op basis
van een risicoanalyse besloten de omvang van de continuïteitsreserve op 1.25 maal de
jaarlijkse bureaukosten van de organisatie te stellen. Dit beleid wordt als onderdeel van de
vierjaarlijkse lange termijn strategie steeds weer tegen het licht gehouden.
Vrijwilligersbeleid
Zoals hierboven bij de beschrijving van de fondsenwerving weergegeven, maakt Orange
Babies bij de organisatie van haar verschillende evenementen veel gebruik van vrijwilligers.
Zonder de ondersteuning van een groot aantal individuen en organisaties, die nauw
verbonden zijn met de stichting, zou de realisatie van deze evenementen niet mogelijk zijn.
De vrijwilligers doen dit zonder enige vorm van compensatie. Onkosten worden vergoed op
declaratiebasis.
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4. Ambassadeurs
Orange Babies mag zich gelukkig prijzen met een mooie groep van ambassadeurs:
Caroline Tensen, Natasja Froger, Herman den Blijker, Jeroen van Koningsbrugge, Fiona
Hering, Henk Schiffmacher, Martijn Koning en Ward Stegerhoek. De ambassadeurs geven
Orange Babies een gezicht.
Zij vertellen het verhaal van
de stichting en maken zo
voelbaar, zichtbaar en
tastbaar waar Orange
Babies voor staat. Zij
stellen geheel vrijwillig en
onbezoldigd hun imago,
talent, tijd en vaak ook hun
netwerk beschikbaar om
onze doelgroepen, de
moeders, kinderen en
adolescenten te helpen. Door het werk van de ambassadeurs blijven problematiek en
doelstellingen van de stichting zichtbaar voor het publiek. Gevolg hiervan is dat de
bewustwording over hiv/aids blijft groeien.
De ambassadeurs hebben zich
ook in 2018 wederom met hart en
ziel ingezet voor Orange Babies.
Zij waren frequent aanwezig bij
diverse fondsenwervende events,
hebben de Orange Babies
projecten bezocht en hiermee via
tv, radio, en sociale media aandacht gekregen voor de gevolgen
van de hiv-epidemie.
Sommigen hebben hun creativiteit
ingezet en prachtige veilingitems
ontworpen, alsook een limited
edition Orange Babies t-shirt en hoodie. Deze nieuwe samenwerking werd groots gevierd in
februari tijdens een spectaculaire lancering van de pop-up store van Ward Stegerhoek in
New York.
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5. Communicatie
Voor het behouden en vergroten van de achterban (zowel zakelijk als particulier), met als
ultiem doel het werven van fondsen, hebben we grote stappen in de marketing &
communicatiestrategie gezet.
Allereerst zijn we meer gaan werken op basis van learnings en analyses en hierop zijn onze
acties, de boodschap, de timing en de doelgroepen verder bepaald. Zo bleek er behoefte aan
meer ‘storytelling’ over onze urgentie en onze resultaten, waardoor we vaker ‘hiv-feiten en
succes verhalen uit Afrika zijn gaan brengen, naast het communiceren van creatieve, ludieke,
sportieve acties dichterbij in Nederland.
Uit kostenaspect zijn dan ook met name onze eigen kanalen en middelen ingezet zoals
Facebook, Instagram, Twitter, de website en de maandelijkse e-mail nieuwsbrieven plus losse
campagne-, en eventmails naar geselecteerde lijsten. Ook is actiever geworven op het
binnenhalen van nieuwe e-mailadressen (opt-ins) via diverse platforms en actiehouders
derden, hetgeen extra nodig is na de invoering van de AVG-wetgeving halverwege het jaar.
Van de social kanalen heeft Instagram de grootste groei doorgemaakt, wat ook het bereik via
Facebook ten goede kwam. Dit is het gevolg van het actiever werven van nieuwe volgers via
onder meer samenwerking met influencers die onze boodschap helpen verspreiden.
Bijvoorbeeld bij onze Moederdagactie, de samenwerking met Wardements en de acties rond
WereldAidsDag. Maar ook onze ambassadeurs en vrienden dragen in grote mate bij aan het
verspreiden van onze content en de likeability van ons merk.
Voor een goede vindbaarheid online (SEO) is ook de website op diverse fronten relevanter,
gebruiksvriendelijker, actueler en rijker aan content (feiten, nieuws en verhalen) geworden,
tevens zijn er tests uitgevoerd op het donatieformulier waardoor de conversie op donaties is
gestegen. Uiteraard hebben we ook meer online bezoekers proberen te werven door
emailcampagnes, digitale brochures, en de inzet van social media campagnes naar speciaal
geselecteerde doelgroepen. Dit was vooral belangrijk om deelnemers te werven voor onze
activiteiten (zoals de Tour, Taste of Amsterdam, Club Dauphine) of ’leads’ voor acties
derden.
Naast beperkte inkoop van betaalde media op social zijn geen andere mediatypes
ingekocht (zoals tv, radio, print, display bannering en out of home).
Om de awareness te verhogen is de ‘buikencampagne’ uit 2008 aangepast naar de
huidige vormgeving en ‘call to action’ (doneer eenmalig € 3,- en sms BABIES naar 4333).
Zendergroep BrandDeli (met zenders als Discovery, TLC, Eurosport, MTV, 24 Kitchen)
heeft de spot op deze manier maandenlang als filler (gratis) uitgezonden, wat ons extra
inkomsten heeft opgeleverd.
Ook is een serie continu communicatiemiddelen ontwikkeld om mensen en bedrijven beter
te faciliteren in hun eigen fondsenwerving; denk aan nieuwe logo’s (We support OB,
20YearsOB), flyers, brochures, presentaties, vlaggen, posters.
Voor de zakelijke markt hebben we, in onze zoektocht naar corporate partners, ook een
aantal stappen gezet. Er is een zakelijke brochure uitgebracht met voorbeelden en voordelen
van samenwerking, die online op meerdere momenten is aangeboden aan zowel de warme
zakelijke partners plus aan een grote groep relaties afkomstig uit de database.
Tot slot hebben we earned media ingezet door een persbeleid van enerzijds zaaien
(persberichten) en anderzijds oogsten van berichtgeving in de media.
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Zaken die in 2018 publiciteit genereerden (tv, radio, print, online, social):
 Wardements X Orange Babies (beroemdheden in hoodies verschenen in Telegraaf,
Daily Telegraph en Parool)
 Caroline Tensen ontvangt lintje voor haar goede doelenwerk (NOS, BLVD, Story)
 Jeroen van Koningsbrugge op projectbezoek naar Zambia (bij Jinek, BLVD en
Radio 2)
 Orange Babies Cycling team ZZPR en Tim Coronel (sportblogs)
 WereldAidsDag i.s.m. MAC (Instagram)
 Tour South-Africa (TV Arnhem)
 Adrian Kuipers’ exposities (dagbladen en fotobladen)
Mediawaarde en bereik:
In het jaar 2018 hebben we potentieel 78 mln mensen bereikt (geen uniek bereik).
De publicaties hadden een record mediawaarde van 2,1 mln Euro.
In april droeg én signeerde topmodel Gigi Hadid de Wardements hoodie. Dit werd opgepakt
door de Nederlandse pers en wereldwijd door online blogs in o.a. Amerika, Spanje, Australië
Brazilië.
Tevens in deze maand ontving Caroline Tensen een lintje, onder andere voor haar inzet voor
Orange Babies. Dit werd veelvuldig opgepakt door Nederlandse media.
In juni vertrok Jeroen van Koningsbrugge met zijn vrouw, Marie-Claire Witlox, naar Zambia om
de Orange Babies projecten te bezoeken. Zijn optredens bij Jinek, Boulevard, Radio 2 en
social media hebben bijgedragen aan een groot bereik. Tevens plaatste Nouveau de reisblogs
van Marie-Clarie.
Ook een artikel van AD over een haringparty bij de Rotary Halderberge-Seppe, waar een
bedrag aan Orange Babies werd gedoneerd, leverde een bereik op van 2,26M.
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6. Fiscale zaken
6.1 Algemeen Nut Beogende Instelling
Op 14 mei 2003 is van de Belastingdienst/Registratie en Successie te ’s-Hertogenbosch het
bericht ontvangen dat Orange Babies is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Van de Belastingdienst is per brief op 7 december 2007 bericht ontvangen
dat Orange Babies de ANBI-status heeft. Op 2 december 2014 heeft de Belastingdienst een
bedrijfsonderzoek ANBI uitgevoerd en de conclusie van dit onderzoek is dat Orange Babies
haar ANBI-status kan behouden.

6.2 Omzetbelasting
Orange Babies wordt als belastingplichtige voor de omzetbelasting beschouwd. Zie punt 5 op
pagina 48 van de jaarrekening inzake omzetbelasting.

6.3 Vennootschapsbelasting
Orange Babies wordt niet als belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting beschouwd.

7. Administratieve zaken en accountant
In opdracht van de directeur is over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018
de administratie gevoerd en de jaarrekening opgesteld door Van Tunen en Partners
administratiekantoor.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht,
de algemene toelichting en de toelichtingen op de balans en de staat van baten en lasten.
Aan Dubois & Co Accountants is opdracht gegeven tot controle van de jaarrekening. Dubois
& Co Accountants is sinds het verslagjaar 2018 accountant van Orange Babies. De verklaring
inzake deze controle is opgenomen onder de overige gegevens. Ten minste jaarlijks vindt
overleg plaats tussen de accountant en een delegatie van het bestuur.
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8. Financiële resultaten
Baten worden verkregen uit eigen activiteiten, acties van derden, donateurs (vast en
eenmalig) en (zakelijke) schenkingen.
Samengevat:

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

Som van de baten

1.515.702

1.750.791

1.972.776

Lasten
- Besteed aan doelstellingen
- Werving baten
- Beheer en administratie

1.152.916
377.766
79.376

1.281.472
380.063
69.794

1.569.507
430.033
60.325

Som van de lasten

1.610.058

1.731.329

2.059.865

-94.356

19.462

-87.089

0

0
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-94.356

19.462

-87.054

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo baten en lasten

Het saldo baten en lasten 2018 wordt als volgt verdeeld:
- onttrekking continuïteitsreserve: € 62.964
- besteding/afwikkeling bestemmingsfonds projecten: € 31.392

9. Beleid en functie reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve heeft tot doel de werkzaamheden van Orange Babies voor enige
tijd te waarborgen en contractueel aangegane verplichtingen na te komen. De hoogte van
deze reservering wordt op basis van een jaarlijkse risicoanalyse bepaald. In november
2013 heeft het bestuur besloten de omvang van de reserve op 1,25 maal de jaarlijkse
bureaukosten van de organisatie te stellen. In 2019 bedragen deze kosten € 608.559,zodat de reserve een omvang zou moeten hebben van € 760.699,- De huidige omvang is
thans € 16.272,- en dus lager dan de gewenste omvang. Het beleid van Orange Babies is
om het niveau van deze reserve gestaag te verbeteren.
Vanaf 2019 hanteert Orange Babies een genormaliseerde begroting welke is vastgesteld
op € 1.551.419,- Tot € 100.000,- resultaat boven het genormailiseerde begroot bedrag
gaat naar de continuïteitsreserve. Van alles daar bovenop kennen we 50% toe aan de
projecten in Afrika en de andere 50% wordt verdeeld over de continuïteitsreserve en
besteedbare gelden.
Bestemmingsfonds projecten
De bestemmingsfondsen zijn gevormd omdat toegezegde bedragen door derden niet in het
boekjaar konden worden omgezet naar toekenningen. De totale omvang ultimo 2018
bedraagt € 100.571. Afwikkeling van de bestemmingsfondsen vindt in de komende jaren
plaats.
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10. Kengetallen

1.

2.

3.

4.

5.

Norm
Orange
Babies

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

76%

73%

75%

> 75%

Totaal bestedingen aan de doelstellingen
gedeeld door het totaal van de baten

76%

73%

80%

> 75%

Totaal bestedingen aan de doelstellingen
gedeeld door het totaal van de lasten

72%

74%

76%

> 60%

Kosten beheer en administratie
gedeeld door het totaal van de lasten

5%

4%

3%

< 15%

Wervingskosten gedeeld door totale
geworven baten

25%

22%

22%

25%

Totaal bestedingen aan de doelstellingen
gedeeld door het totaal van de baten
(gewogen gemiddelde over drie jaar)

In 2010 heeft het bestuur voor deze kengetallen normen bepaald. De bestedingsnorm is
bepaald op basis van de ijzeren ondergrens van de baten over de afgelopen jaren. Als norm
voor kosten eigen fondsenwerving is vooralsnog de CBF-norm aangehouden. De norm voor
beheer en administratie is, met inachtneming van de VFI-handreiking (kostentoerekening)
op dit punt, bepaald naar aanleiding van een analyse van de mate van professionalisering
en de omvang van het bureau. Deze gepresenteerde normen worden haalbaar en
realistisch geacht.
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11. Bezoldiging directie
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en
de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek
geactualiseerd. De laatste evaluatie was in december 2017.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Orange
Babies de Regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties (zie
www.goededoelennederland.nl).
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm van het jaarinkomen.
De weging van de situatie bij J.N. Oostervink vond plaats door de RvT. Dit leidde tot een
zogenaamde BSD-score van 375 punten met een maximaal jaarinkomen van € 103.905.
De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevant werkelijk jaarinkomen van de
directie bedroeg € 60.000. Deze beloning bleef binnen de geldende maxima.
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de pensioencompensatie en de
overige beloningen op termijn bleven voor J.N. Oostervink met een bedrag van € 69.984
(exclusief sociale lasten) binnen het in de regeling opgenomen maximum.
De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige
beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht op de
staat van baten en lasten.
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12. Begroting 2019
Op 11 december 2018 heeft het bestuur na goedkeuring van de raad van toezicht de
begroting voor 2019 vastgesteld.
€
Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisatie zonder
winststreven

580.000
682.507
489.040

1.751.547

Som van de baten

Lasten
768.998
472.893
36.766
77.660
20.000
1.240
173.862

Subsidies en bijdragen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten en algemene kosten
Pr en communicatie
Afschrijvingen
Directe wervingskosten

Som van de lasten

1.551.419

Saldo baten en lasten

200.128

Het saldo baten en lasten creëert de nodige ruimte voor Orange Babies om haar
continuïteitreserve verder op te bouwen. Zie tekst op bladzijde 35.
Amsterdam, 19 juni 2019
Het bestuur en raad van toezicht van Stichting Orange Babies
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JAARREKENING
BALANS (na bestemming saldo)

Ref.

31-12-2018
€

1.

Materiële vaste activa

2.
3.

4.

31-12-2017
€

3.419

6.480

Vlottende activa
- Vorderingen
- Liquide middelen

74.896
181.772

153.623
215.421

Totaal vlottende activa

256.669

369.044

Totaal activa

260.087

375.524

16.272

79.236

Fondsen
- Bestemmingsfonds projecten

100.571

131.963

Totaal reserves en fondsen

116.842

211.199

Reserves en fondsen
Reserves
- Continuïteitsreserve

5.

Voorziening

57.354

57.354

6.
7.

Schulden
- Projecttoekenningen op korte termijn
- Schulden op korte termijn

0
85.890

10.220
96.751

Totaal schulden

85.890

106.971

260.087

375.524

Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2018

Ref.

Begroting
2018

€

Realisatie
2017

€

€

Baten
8. Baten van particulieren
9. Baten van bedrijven
10. Baten van andere organisaties zonder
winststreven

502.158
557.552

363.989
959.767

410.140
1.081.457

455.992

427.035

481.179

1.515.702

1.750.791

1.972.776

800.785
176.431
175.700

971.862
192.257
117.353

1.156.137
230.227
183.143

1.152.916

1.281.472

1.569.507

Wervingskosten
- Kosten eigen fondsenwerving
- Kosten gezamenlijke acties
- Kosten acties derden

292.341
19.916
65.509

269.765
42.342
67.956

327.549
39.452
63.032

Totaal wervingskosten

377.766

380.063

430.033

79.376

69.794

60.325

1.610.058

1.731.329

2.059.865

-94.356

19.462

-87.089

0

0
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Saldo baten en lasten

-94.356

19.462

-87.054

Bestemming saldo van baten en lasten:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsfonds projecten

-62.964
-31.392

19.462
0

-151.017
63.963

Totaal

-94.356

19.462

-87.054

Som van de baten
12. Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Projecten in Afrika
- Overige projectkosten
- Voorlichting
Totaal besteed aan doelstellingen

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
13. Saldo financiële baten en lasten
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KASSTROOMOVERZICHT
2018
€

2017
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten
Aanpassing voor ontvangen/betaalde
interest
Aanpassing voor afschrijving

-94.356

-87.054

0
4.736

-35
6.972
-89.620

Veranderingen in werkkapitaal:
- Kortlopende vorderingen
- Schulden
- Voorziening

78.727
-21.081
0

-80.117
116.704
-23.808
0

57.646

92.896

0

35

-31.973

12.814

-1.675

0

Nettokasstroom

-33.648

12.814

Beginstand geldmiddelen
Mutatie geldmiddelen

215.421
-33.648

202.607
12.814

Eindsaldo geldmiddelen

181.773

215.421

Veranderingen uit bedrijfsoperaties:
- Ontvangen/betaalde interest
Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investering materiële activa

Toelichting bij het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode en geeft inzicht in de
geldmiddelen die gedurende het boekjaar beschikbaar zijn gekomen en in het financieren van
de bestedingen in hetzelfde boekjaar. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de
liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven materiële vaste
activa is opgenomen onder de investeringsactiviteiten.
De afname van de geldmiddelen is met name het gevolg van de afname van kasstroom uit
operationele middelen.
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ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten
Orange Babies biedt hulp aan met name hiv-geïnfecteerde zwangere vrouwen, kinderen en hun
sociale omgeving in Afrika. Orange Babies initieert en organiseert activiteiten om geld in te
zamelen voor, en bewustzijn te creëren over deze mondiale problematiek.
Orange Babies tracht het doel te bereiken door onder meer:
- activiteiten te organiseren, zelf, met derden en door derden;
- donateurs te werven;
- ambassadeurs in te zetten om zo free publicity voor het doel te krijgen op radio, televisie en in
bladen.

Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld conform de 'Richtlijn verslaggeving fondsenwervende instellingen'.
De jaarrekening is opgesteld in euro's en wordt vergeleken met de door het bestuur
vastgestelde begroting 2018 en de realisatie 2017.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is
het nodig dat het bestuur van Stichting Orange Babies zich over verschillende zaken een
oordeel vormt en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Als voor het inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningpost.
Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de
economische omgeving waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden (de functionele valuta). De
jaarrekening is opgesteld in euro's. Dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van
Stichting Orange Babies.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Onder de verkrijgingsprijs wordt verstaan het
bedrag dat te zijner tijd bij afwikkeling van de desbetreffende post zal worden ontvangen of
betaald.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar.
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met lineaire
afschrijvingen, gebaseerd op de aanschafwaarde en de verwachte economische levensduur. In
het jaar van aanschaf worden de activa naar rato afgeschreven.
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:
- Inventaris
- Computerapparatuur en -programmatuur
- Verbouwing huurpand
- Vervoermiddelen
- Ontwikkeling website

20%
33%
20%
20%
33%

Alle materiële vaste activa zijn ingezet voor de bedrijfsvoering.
Stichting Orange Babies beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast
actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, wat in de praktijk de
nominale waarde betekent. Indien een voorziening voor oninbaarheid gevormd dient te worden,
dan wordt dit in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
De liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf
maanden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde en hebben een looptijd korter dan een
jaar.
Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet anders vermeld, de aan het boekjaar toe te
rekenen baten en lasten opgenomen.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen door de donateur of door het
bestuur van Orange Babies worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten
in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet-bestede gelden opgenomen in
de desbetreffende bestemmingsreserve of het desbetreffende bestemmingsfonds. Een
onttrekking aan de bestemmingsreserve of het bestemmingsfonds wordt als besteding (last)
verwerkt in de staat van baten en lasten.
Contributies, donaties, giften en schenkingen
De contributies, donaties, giften en schenkingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten
en lasten verantwoord.
Overige baten
De overige baten worden opgenomen op het moment dat er een betrouwbare schatting van de
opbrengst kan worden gemaakt.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.
De verstrekte projectsubsidies zijn toezeggingen aan hiervoor in aanmerking komende
organisaties. De toegezegde projectsubsidies worden verantwoord in het jaar dat het bestuur
terzake een besluit heeft genomen en dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de
subsidieontvanger.
De vrijgevallen toezeggingen zijn met name restantbedragen van afgeronde subsidieprojecten.
De toezeggingen waarop binnen twee jaar geen beroep is gedaan, vallen, behoudens
verlenging, vrij ten gunste van de beschikbare middelen.
Onder de post 'baten uit acties van derden' worden uitsluitend de acties verantwoord waarvoor
Orange Babies geen risico draagt.
Vijfentwintig procent van de kosten van het Family Dinner, Tour Namibie, Grand Tour en
Millennial Tour zijn verantwoord als kosten voorlichting, de overige kosten zijn verantwoord als
directe wervingskosten fondsenwerving. Indien en voor zover er sprake is van geschonken
veilingitems zijn deze gewaardeerd op nihil.

Grondslagen voor de lastenverdeling
De basis voor de lastenverdeling is de tijd per persoon per bestemming, Deze verdeling is
gebaseerd op een reële schatting van de tijdsbesteding. De berekende verdeling is in de
realisatie 2018 verwerkt.
De personeelskosten worden per persoon verdeeld volgens de schatting van de tijdsbesteding.
De overige personeelskosten worden door middel van een procentuele opslag toegevoegd aan
de salariskosten per persoon.
De bedragen voor de kostensoorten: huisvestingskosten, kantoorkosten en algemene kosten, pr
en communicatie alsmede afschrijvingen worden verdeeld op basis van fte's. Aan de hand van
de geschatte tijdsbesteding wordt per bestemming de begrote hoeveelheid fte's vastgesteld. De
verkregen totaalverdeling wordt gevolgd bij de verdeling van de kosten. Bij de verdeling van de
kosten is een consistente gedragslijn ten opzichte van voorgaande jaren gevolgd.
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TOELICHTING OP DE BALANS

1.

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa in 2018 kan als volgt worden weergegeven:

Computerapparatuur

Verbouwing
huurpand

€
Cumulatieve aanschafwaarden
Af: cumulatieve afschrijvingen
per 1 januari
Boekwaarden per 1 januari

Investeringen
Af: afschrijvingen
Afschrijving desinvesteringen
Af: desinvesteringen

€

Vervoermiddelen

Ontwikkeling
website

Totaal

€

€

€

2.417

4.234

15.000

23.424

51.281

-2.417

-3.669

-13.500

-19.009

-44.801

0

565

1.500

4.415

6.480

1.675
-495
0
0

0
-565
0
0

0
0
0
0

0
-3.677
0
0

1.675
-4.736
0
0

1.180

-565

0

-3.677

-3.061

Cumulatieve aanschafwaarden
Af: cumulatieve afschrijvingen
per 31 december

4.092

4.234

15.000

23.424

52.956

-2.912

-4.234

-13.500

-22.686

-49.538

Boekwaarden per 31 december

1.180

0

1.500

739

3.419

45

Orange Babies │ Jaarverslag 2018

31-12-2018

2.

31-12-2017

€

€

Debiteuren Orange Babies
Debiteuren inzake Ball
Nog te ontvangen bedragen
Omzetbelasting
Vooruitbetaalde bedragen
Waarborgsommen
Overige vorderingen

6.815
0
55.818
0
10.581
270
1.411

64.624
58.908
0
9.132
11.136
270
9.553

Totaal vorderingen

74.896

153.623

Vorderingen

Alle vorderingen worden als volwaardig beschouwd en hebben een looptijd korter dan een jaar.

3.

Liquide middelen
ABN AMRO Bank Hoog Rendement
ABN AMRO Bank bestuursrekening
ING
ABN AMRO Bank bestuursrekening t.b.v. donateurs
ABN AMRO Bank bankgarantie dekkingsrekening
Kas

16.919
121.115
14.733
21.034
7.500
472

158.519
29.409
10.483
9.170
7.479
361

Totaal liquide middelen

181.772

215.421

Per 31 december 2018 zijn alle liquide middelen (met uitzondering van de ABN AMRO Bank
bankgarantie dekkingsrekening) direct besteedbaar. De liquide middelen worden zoveel mogelijk
op spaarrekeningen aangehouden.
De bankgarantie van € 7.500 is afgegeven voor de huurbetaling aan Cordura Verhuur B.V.
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31-12-2018
€
4.

31-12-2017
€

Reserves en fondsen
Reserves
- Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

79.236
-62.964

230.253
-151.017

16.272

79.236

De continuïteitsreserve heeft tot doel de werkzaamheden van Orange Babies voor enige tijd te
waarborgen en contractueel aangegane verplichtingen na te komen. De hoogte van deze
reserve wordt op basis van een jaarlijkse risicoanalyse bepaald. In november 2013 heeft het
bestuur op basis van een in het najaar 2013 uitgevoerde risicoanalyse besloten de omvang van
de continuïteitsreserve op 1,25 maal de jaarlijkse bureaukosten van de organisatie te stellen. In
2019 bedragen deze kosten in totaal € 608.559, zodat de continuïteitreserve een omvang zou
moeten hebben van € 760.699. De omvang van de continuïteitsreserve is thans € 16.272 en dus
lager dan de gewenste omvang. Het beleid van Orange Babies is om het niveau van deze
reserve gestaag te verbeteren. Vanaf 2019 hanteert Orange Babies een genormaliseerde
begroting welke is vastgesteld op € 1.551.419,- Tot € 100.000,- resultaat boven het
genormaliseerde begroot bedrag gaat naar de continuïteitsreserve. Van alles daar bovenop
kennen we 50% toe aan de projecten in Afrika en de andere 50% wordt verdeeld over de
continuïteitsreserve en besteedbare gelden.

Fondsen
- Bestemmingsfonds projecten
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

131.963
-31.392

68.000
63.963

Stand per 31 december

100.571

131.963

De bestemmingsfondsen zijn gevormd omdat toegezegde bedragen door derden niet in het
boekjaar konden worden omgezet naar toekenningen. De totale omvang ultimo 2018 bedraagt
€ 100.571. Afwikkeling van de bestemmingsfondsen vindt in de komende jaren plaats.
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31-12-2018

31-12-2017

€

€

Yabonga
OB Home & Child development
Ruth - zonbescherming

51.088
45.783
3.700

51.963
80.000
0

Totaal stand per 31 december

100.571

131.963

51.963
96.000
-96.875

48.000
123.963
-120.000

51.088

51.963

80.000
60.000
-94.217

20.000
120.000
-60.000

45.783

80.000

Stand per 1 januari
Geoormerkte giften
Besteed in boekjaar

0
3.700
0

0
0
0

Stand per 31 december

3.700

0

57.354

57.354

Stand per 31 december per project

- Bestemmingsfonds Yabonga
Stand per 1 januari
Geoormerkte giften
Besteed in boekjaar
Stand per 31 december

- Bestemmingsfonds OB Home & Child development
Stand per 1 januari
Geoormerkte giften
Besteed in boekjaar
Stand per 31 december

- Bestemmingsfonds Ruth - zonbescherming

5.

Voorziening
Voorziening omzetbelasting

De voorziening omzetbelasting heeft betrekking op een claim van de fiscus betreffende een
lopende discussie omtrent de btw-status van Orange Babies. De Belastingdienst claimt ruim
euro 155.000 inclusief rente en boetes. In 2018 is door Orange Babies een bedrag van euro
43.031 betaald aan de Belastingdienst. Orange Babies verwacht dat de resterende opgenomen
voorziening toereikend is. Indien onverwachts de belastingdienst op alle onderdelen in het gelijk
gesteld wordt, is de extra financiële last een bedrag van euro 55.000.
.
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31-12-2018

31-12-2017

€
6.

€

Projecttoekenningen
Projecttoekenningen op korte termijn
- Projecttoekenningen Namibië

0

10.220

Totaal projecttoekenningen

0

10.220

Het CBF schrijft voor dat de subsidietoekenningen moeten worden gesplitst in twee categorieën:
af te wikkelen binnen een jaar (korte termijn) en af te wikkelen na een jaar na de balansdatum
(lange termijn). Op basis van beoordeling van de projectcontracten is de omvang van de projecttoekenningen op korte termijn en op lange termijn vastgesteld.

7.

Schulden op korte termijn
Crediteuren
Loonbelasting
Vooruitontvangen bedragen
Accountant
Nog te betalen vakantiedagen
Omzetbelasting
Overige schulden

9.532
15.729
22.300
10.130
4.772
8.392
15.035

29.218
29.644
10.800
7.000
3.350
0
16.739

Totaal schulden op korte termijn

85.890

96.751

Alle schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Huurcontract
Met Cordura Verhuur B.V. is per 15 mei 2018 een huurovereenkomst aangegaan voor de huur
van 115 m² kantoorruimte. Deze overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en loopt tot en met
14 mei 2023. Na het verstrijken van deze looptijd wordt deze overeenkomst voortgezet voor een
aansluitende periode van vijf jaar. Vervolgens wordt deze overeenkomst voortgezet voor
aansluitende perioden van telkens vijf jaar. Als opzegtermijn geldt een periode van ten minste
negen maanden voor het einde van de huurperiode. De huurprijs bij aanvang bedraagt voor een
heel jaar € 30.000.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2018
€
8.

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

BATEN

Sponsorcontracten (geoormerkte giften)
Sponsorcontracten (ongeoormerkte giften)
Giften bedrijfsleven
Giften particulieren
Vaste periodieke donateurs
Ball 2017
Opbrengst Ball 2017 loterij
Tour Z-A Grand edition
Tour Z-A Millennial edition
Tour Namibia
Family Dinner
Club Dauphine night
Taste of Amsterdam
Sloepentocht
Stand Up 4 OB
Art for Aid
Food for Good
Dam tot Dam loop
Online campagnes
Social media campagnes
Weissensee4kids
Mystery Mountain
Posbank Challenge
Sympany
Bounz
Overige baten uit acties van derden
Overige baten particulieren
Opbrengst licenties en verkopen

Totaal baten

50

419.356
206.858
33.781
54.699
77.460
-1.600
0
350.369
86.989
0
42.229
37.632
5.241
0
0
0
0
427
2.412
7.961
50.188
95.000
14.027
3.446
1.895
27.332
0
0

643.291
100.000
60.000
30.000
100.000
0
0
300.000
75.000
0
40.000
40.000
0
50.000
20.000
0
0
0
20.000
30.000
60.000
50.000
15.000
12.500
5.000
80.000
0
20.000

695.863
97.115
58.969
30.396
89.856
288.925
34.650
0
0
394.688
48.000
0
6.153
0
0
22.164
1.228
0
1.450
0
53.780
34.355
12.726
11.850
2.500
52.412
13.380
22.316

1.515.702

1.750.791

1.972.776

Orange Babies │ Jaarverslag 2018

Realisatie
2018

Begroting
2018

€

€

Realisatie
2017
€

- Sponsorcontracten (geoormerkte giften)
• Family Free South-Africa
• Community Mothers - Yabonga
• Orange Babies Home
• Ehalelo Koo Meme
• Mount Olive
• HivSA
• Seko House
• Sekelela
• Chunyunyu/OLH
• Heal project
• Kondwa Day Centre

140.750
96.000
60.000
3.323
47.961
0
0
43.531
12.030
0
15.761

Totaal geoormerkte giften

199.306
123.963
120.000
72.400
40.194
60.000
30.000
0
0
30.000
20.000

419.356

643.291

695.863

Opbrengst licenties

0

20.000

22.316

Brutowinst (saldo)

0

20.000

22.316

- Opbrengst licenties en verkopen

LASTEN
De toelichting op de lasten begint op pagina 52 met de verdeling van kosten naar bestemming.
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12. Toelichting lastenverdeling 2018 - specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Bestemming
Besteed aan doelstellingen

Lasten

Projecten
in Afrika
€

Overige
projectkosten
€

Voorlichting
€

Wervingskosten
Eigen
fondsenwerving

Gezamen- Acties
lijke acties derden

€

€

€

Beheer
Totaal
en admini- realisatie
stratie
2018
€

€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Subsidies en bijdragen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten en
algemene kosten
Pr en communicatie
Afschrijvingen
Directe wervingskosten

630.038
132.480
8.913

120.466
43.837
2.825

49.667
91.322
8.085

0
88.509
11.105

0
12.597
1.705

0
40.208
5.893

0
60.553
4.384

800.171
469.506
42.910

960.004
470.983
30.500

1.254.809
460.221
30.417

26.877
1.493
984
0

8.518
473
312
0

24.380
1.354
892
0

33.486
1.860
1.226
156.155

5.140
286
188
0

17.771
987
650
0

13.221
734
484
0

129.393
7.187
4.736
156.155

75.830
20.000
6.950
167.063

81.902
8.120
6.972
217.424

Totaal

800.785

176.431

175.700

292.341

19.916

65.509

79.376

1.610.058

1.731.329

2.059.865
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Vervolg toelichting lasten
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Subsidies en bijdragen
Toekenningen projecten in Afrika
Nog toe te kennen projecten
Vrijval projecten
Koersresultaat toekenningen
Kosten voorlichting
Kosten kantoor Zuid-Afrika (OBSA)
Vrijval kosten OBSA
Kosten kantoor Namibië (OBNAM)
Salariskosten Zambia
Salariskosten Zuid-Afrika
Koersresultaat kantoor en supervisor
Overige projectkosten

670.761 *
0
-5.015
-35.708
49.667
30.313
-69.604
45.090
25.000
68.750
6.136
14.782

712.054
80.000
0
0
28.438
30.313
-70.000
71.875
23.575
68.750
0
15.000

988.460
0
-2.000
-10.516
96.305
32.414
-54.792
76.932
23.332
73.305
0
31.369

Totaal subsidies en bijdragen

800.171

960.004

1.254.809

Orange Babies heeft als doelstelling projecten in (met name) Zuid-Afrika, Namibië en Zambia
structureel te ondersteunen. Voor een specificatie van de lopende projecten en de toekenningen
2018 wordt verwezen naar de bijlage. De post 'overige projectkosten' betreft met name
reiskosten projecten (werkbezoeken) en kosten ondersteuning projecten.
* De toekenning in 2018 is laag omdat bezuinigingen zijn doorgevoerd i.v.m. de lage
opbrengsten.
Personeelskosten
Brutolonen (inclusief vakantiegeld)
Sociale lasten
Reiskosten woon-werkverkeer

385.443
64.508
2.695

388.078
63.285
3.120

382.895
60.967
3.415

Totaal salariskosten
Stagiaires
Ziekteverzuimverzekering
Mutatie vakantiedagen
Ontvangen ziekengeld
Overige personeelskosten

452.646
5.173
6.081
1.422
0
4.184

454.483
6.500
5.000
0
0
5.000

447.277
5.984
5.719
0
-3.379
4.620

Totaal personeelskosten

469.506

470.983

460.221

De personeelskosten 2018 van het personeel in vaste dienst betreffen de kosten van
9 werknemers, gemiddeld 7,80 fte vertegenwoordigend (in 2017: 11 werknemers, 6,78 fte). Per
31 december 2018 waren er 10 werknemers in dienst. De gemiddelde kosten per fte van het
formatiepersoneel bedragen in 2018 € 59.530 (in 2017 € 66.997). Er zijn geen medewerkers in
het buitenland werkzaam die in Nederland op de loonlijst staan.
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Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

Bezoldiging directie
Dienstverband
Aard
Uren
Parttimepercentage
Periode

onbepaald
40 uur
100%
jan-dec

onbepaald
40 uur
100%
jan-dec

Brutosalaris
Vakantiegeld

65.184
4.800

77.126
5.679

Subtotaal jaarinkomen
Sociale lasten

69.984
9.972

82.805
9.602

Totaal salariskosten

79.956

92.407

Salariskosten

Huisvestingskosten
Huur
Servicekosten
Energie en water
Overige huisvestingskosten

27.602
2.813
1.894
10.601

21.000
0
0
9.500

20.896
5.042
0
4.479

Totaal huisvestingskosten

42.910

30.500

30.417
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Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

2.971
6.209
1.798
2.119
1.085
21.699
11.415
4.140
1.131
8.318
1.808
10.363
4.290
1.541
4.341
123
45.207
835

2.000
7.000
1.600
1.200
1.000
21.500
5.500
4.080
2.000
7.400
1.500
10.000
5.200
1.500
2.500
850
0
1.000

2.169
7.201
1.379
980
971
20.491
7.246
4.080
1.979
7.357
1.321
9.215
3.052
1.781
2.349
654
9.433
244

129.393

75.830

81.902

7.187

20.000

8.120

Afschrijving ontwikkeling website
Afschrijving verbouwing huurpand
Afschrijving computerapparatuur

3.677
565
495

6.100
850
0

6.125
847
0

Totaal afschrijvingen

4.736

6.950

6.972

Kantoorkosten en algemene kosten
Kantoorbenodigdheden
Telecommunicatie
Porto- en verzendkosten
Lunchkosten
Verzekeringen
Administratie- en advieskosten
Accountant
Kosten CBF
Juridische advieskosten
Bankkosten
Representatiekosten
Automatisering
Kosten website
Bestuurskosten *
Autokosten
Merkdepot
Btw-correctie **
Overige kantoorkosten
Totaal kantoorkosten en algemene kosten
* Het bestuur ontvangt geen bezoldiging.
** Zie de toelichtende tekst op pagina 51.

Pr en communicatie
Kosten pr

Afschrijvingen
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Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

Ball afhandeling 2016
Ball afhandeling 2017
Tour Namibia 2017
Tour Z-A Grand Edition
Tour Z-A Millennial Edition
Family dinner
Club Dauphine night
Taste of Amsterdam
Dam tot Dam loop
Dinner of Hope
Art for Aid
Food for Good
Sloepentocht
Stand Up 4 OB
Partnerdiners
Donateurswerving
Eigen events varia
Events sponsoren - partners
Online campagnes
Social media campagnes
Diverse wervingskosten
Wervingskosten acties derden
Weissensee4kids
Mystery Mountain
Sympany

0
584
852
86.103
33.211
9.164
8.224
3.941
502
0
0
0
0
0
0
30
0
333
0
2.901
2.784
4.479
1.142
1.616
289

0
2.000
0
85.313
18.750
10.000
0
0
0
0
0
0
12.500
5.000
0
3.000
10.000
0
5.000
7.500
2.500
2.000
1.500
1.000
1.000

9.731
79.491
96.043
0
0
10.393
0
599
25
0
11.339
1.163
0
52
1.853
1.662
0
591
0
0
1.818
82
1.687
291
604

Totaal directe wervingskosten

156.155

167.063

217.424

Directe wervingskosten

De totale wervingskosten (pagina 40) bedragen € 377.766. In dit bedrag is voor een bedrag van
€ 156.155 aan directe wervingskosten opgenomen.

13. Financiële baten en lasten
Ontvangen bankrente

0
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OVERIGE GEGEVENS

Bestemming saldo
De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 juni 2019. Hierbij is
besloten het negatieve saldo baten en lasten van € 94.356 te muteren op de continuïteitsreserve
en het bestemmingsfonds projecten, een en ander conform de weergave op pagina 40 van de
financiële jaarstukken 2018.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan na de balansdatum van 31 december 2018.

Controleverklaring
Voor de tekst van de controleverklaring wordt verwezen naar de volgende pagina van de
jaarrekening.
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CONTROLEVERKLARING

Bijlage

Projectenoverzicht

Toekenning
Omschrijving

Nummer

2017
€

2018

Betaald
Totaal

€

€

2017

2018
€

€

Totaal
€

Vrijval
i.v.m.
koersresultaat
€

Vrijval

Nog af te
wikk. toek.
t/m 2018
per
31-12-2018

€

€

ZUID-AFRIKA
- HivSA - melkbar
- Family Free 1, Limpopo (WHC)
- Family Free mobile clinic
- Yabonga Children's project: Community Mothers
- Mount Olive
- Family Free Community Centre

SAF1
SAF2
SAF3
SAF4
SAF5
SAF6

Totaal Zuid-Afrika

74.187
123.333
58.000
120.000
50.000
20.000

3.125
81.250
39.500
96.875
46.875
18.750

77.312
204.583
97.500
216.875
96.875
38.750

74.445
122.459
57.588
118.783
51.578
18.457

3.410
82.650
40.850
100.384
47.961
19.480

77.855
205.109
98.438
219.167
99.539
37.937

285
1.400
1.350
3.509
1.086
730

0
0
0
0
0
0

445.520

286.375

731.895

443.310

294.734

700.107

8.359

0

75.600
102.600
17.700
0
60.000
2.040

3.376
68.440
26.955
0
25.777
739

78.976
171.040
44.655
0
85.777
2.779

77.258
102.021
58.654
0
50.459
2.102

3.323
72.260
28.229
0
25.320
0

80.581
174.281
86.883
0
75.779
2.102

-53
3.819
1.274
0
-457
0

739

0
0
0
0
0
0

257.940

125.286

383.226

290.494

129.131

419.625

4.584

739

0

NAMIBIË
- Ehalelo Koo Meme
- OB Primary School - Daily care + Community Mothers
- Pappa House (CDF)
- Orange Babies Home Namibië - bouw
- Orange Babies Home Namibië - daily care
- Margriet House - onderhoud
Totaal Namibië

NAM1
NAM2/3
NAM4
NAM5a
NAM5b
NAM6

2

Toekenning
Omschrijving

Nummer

2017

Betaald

2018

€

Totaal
€

€

2017

2018
€

Totaal

€

€

Vrijval
i.v.m.
koersresultaat
€

Vrijval

Nog af te
wikk. toek.
t/m 2018
per
31-12-2018

€

€

ZAMBIA
- Roma Ng'ombe
- Sekelela
- Heal project - daily care
- Our Lady's hospice
- Kondwa - daycare
- Kondwa - Seko House
- Kondwa - Pa Kachele school
- Zoc's
- Micro finance Angela

23.000
77.150
36.500
11.500
20.000
34.500
51.750
20.000
7.000

23.000
57.150
36.500
15.000
20.000
34.500
51.750
20.000
1.200

46.000
134.300
73.000
26.500
40.000
69.000
103.500
40.000
8.200

22.783
72.128
35.760
11.246
19.677
33.786
50.513
19.724
7.000

18.820
42.830
30.354
12.030
15.761
27.561
41.895
16.922
0

41.603
114.958
66.114
23.276
35.438
61.347
92.408
36.646
7.000

-4.180
-11.244
-6.146
-2.970
-4.239
-6.939
-9.855
-3.078
0

281.400

259.100

540.500

272.617

206.173

478.790

-48.651

- I care for Rose
- Nationale HIV organisatie Senegal

2.000
1.600

0
0

2.000
1.600

0
1.600

0

2.000
1.600

Totaal nieuwe toekenningen

3.600

0

3.600

1.600

0

3.600

0

988.460

670.761

4.881.276

1.008.021

630.038

4.824.177

-35.708

Totaal Zambia

ZAM1
ZAM2
ZAM3
ZAM4
ZAM5
ZAM6
ZAM7
ZAM8
ZAM10

1.200

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.276

0

3.076

NIEUWE TOEKENNINGEN

Totaal

0
0
0
5.015

0

