
 

 
 
 
 

 
 
 
Jaarverslag 2014 
 
Centennial 
 
Het jaar 2014 was een bijzonder jaar voor AFS. Op 7 en 8 November werd in Parijs 
herdacht dat daar honderd jaar geleden de American Field Service werd opgericht. 
Na 1947 zou AFS uitgroeien tot de oudste en een van de grootste 
uitwisselingsorganisaties ter wereld. Een organisatie die gebaseerd is op de inzet 
van vrijwilligers. Nederland maakt deel uit van een netwerk dat actief is in meer dan 
60 landen en het leven van miljoenen mensen beïnvloed heeft: returnees, 
gastfamilies, scholen en natuurlijk de vrijwilligers in allerlei hoedanigheden en staf 
leden. Het AFS effect. 
Het motto van het Centennial Jaar was ‘Daring to Create Change’. Het vieren van de 
tradities van AFS betekent vooral kijken naar de toekomst om initiatievenen te  
ontwikkelen voor blijvende relevantie en om te garanderen dat ook in de komende 
tijd de boodschap van AFS wordt uitgedragen.  
In Parijs kwamen vanuit de hele wereld AFS-ers bijeen om de Centennial te vieren 
met een aantal bijzondere bijeenkomsten, een Youth Forum, een conferentie in 
samenwerking met UNESCO en een gala diner. Vanuit Nederland was op speciale 
uitnodiging ook de Anne Frank Stichting betrokken bij het programma. Namens AFS 
Nederland namen de directeur en voorzitter van het bestuur aan de feestelijkheden 
deel en een aantal jonge vrijwilligers waren actief tijdens het Youth Forum. Een 
speciaal Jubileum Magazine werd uitgegeven en verstuurd naar een breed publiek. 
(issuu.com/afsnederland5/docs/afs_100_jaar_magazine?e=14858464/10651861) 
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Nieuwe activiteiten 
 
Ter ere van Honderd Jaar AFS zijn in 2014 een aantal bijzondere initiatieven 
ontwikkeld. Er werd een ‘hashtag’ ontwikkeld: #AFSeffect. Hiermee zijn op facebook 
en Twitter tal van opmerking geplaats die aangeven wat AFS heeft betekend voor 
betrokkenen en de mogelijkheid bieden om via de social media te communiceren. 
Meegaan op uitwisseling kost geld. Er werd een begin gemaakt met een 
beurzenfonds. Belangstellenden werden uitgenodigd om 100 bruggen naar de 
toekomst te slaan. Een aantal scholieren werd op deze manier ondersteund om op 
uitwisseling te gaan. Dit ingezette initiatief heeft een blijvend karakter en maakt deel 
uit van het beleid om meer scholieren financieel te kunnen ondersteunen. 
 
Ontvangend programma 
 
In 2014 verbleven 71 scholieren in Nederland. Zij kwamen uit 24 landen. Zij woonden 
verspreid over heel Nederland. In de verschillende regio’s werden allerlei activiteiten 
ontwikkeld. Van de 71 kwamen er 5 via het Europees drie maanden programma, een 
1 via het European Voluntary Service (EVS). 
 
Uitgaand programma 
 
Vanuit Nederland gingen 47 scholieren naar het buitenland, waarvan er een deelnam 
aan het Europees drie maanden programma. De meeste gingen naar een 
middelbare school. Een persoon maakte gebruik van Wereldwerk programma en 
ging naar de Filipijnen.  Er werd geen gebruik gemaakt van het 
college/universiteitsprogramma. 
 
OVERZICHT VAN AANTALLEN EN LANDEN 
 
Argentinië  3 
Australië  2 
Oostenrijk  1  
Brazilië  3 
Chili   1 
China   1 
Costa Rica  1 
Kroatië   1 
Spanje  2 
Finland  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frankrijk  1 
Hongarije  1 
Italië   2 
Japan   4 
Korea   1 
Nieuw Zeeland 1 
Filipijnen  1 
Rusland  2 
Thailand  1 
USA   17



Nieuwsbrief en Vrijwilligersdagen 
 
Het kantoor van AFS onderhoudt de communicatie met de vrijwilligers mede via een 
speciale nieuwsbrief die tweewekelijks wordt verstuurd. Daarnaast komen staf, 
bestuur en vrijwilligers twee keer per jaar bijeen op speciaal georganiseerde dagen. 
De strategiedag vond plaats in Hilversum op 11 januari, en de speciale trainingsdag, 
Intercultureel leren op 23 maart in Hilversum. Ook worden er trainingen gegeven voor 
vrijwilligers: training voor trainers, 14 juni coördinatorendag en in de regio trainingen 
voor begeleiders. 
 
 

 
 

Training Intercultureel Leren, 23 maart 2014, Hilversum 
 
 
 
Bestuur en Beleid 
 
Het bestuur is vier keer formeel bijeen geweest en heeft daarnaast diverse 
activiteiten bijgewoond om het belang van AFS te ondersteunen. Het was 
verheugend te zien dat na moeilijke financiële jaren 2014 met een positief resultaat 
kon worden afgesloten. Dit resultaat is vooral te danken aan een stijging van de 
aantallen binnen het uitgaand programma en mogelijk gemaakt door de inzet van 
vrijwilligers die hier gericht de werving op hebben ingezet.  
Binnen het ontvangende programma is geen significante stijging van aantallen waar 
te nemen. Het tijdig vinden van geschikte gastfamilies is en blijft een zorg. Dit geldt 
niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere landen. Een uitbreiding van 
aantallen in het ontvangend programma is voor dit jaar dan ook niet een prioriteit 
geweest. 
AFS gaat over intercultureel leren en het beleid is erop gericht de diversiteit binnen 
het programma te vergroten. Speciale aandacht is uitgegaan naar de promotie van 
andere landen en de traditionele aandacht voor de Verenigde Staten te verminderen. 
Er is meer dan de USA. Bijzondere bestemmingen zijn China, Rusland, Zuid-Amerika 
en Indonesië.  De promotie van diversiteit zal ook in 2015 verder worden versterkt.  



Aan het bestuur van
Stichting AFS Nederland
Postbus 59
3645 DJ  Vinkeveen

Oude Meer, 18 mei 2015
Ref.: 1004800

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting AFS Nederland te Vinkeveen
samengesteld. Het bestuur is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de jaarrekening.

1.1 Samenstellingsverklaring

Aan: Het bestuur van Stichting AFS Nederland

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting AFS Nederland te Vinkeveen
bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de
toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van
de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is
zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in de van toepassing zijnde wet-
en/of regelgeving.
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Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

Wij vestigen de aandacht op punt 6 in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de
stichting een netto winst van ad € 35.078 over 2014 heeft behaald, maar dat per 31 december 2014 de
langlopende en kortlopende schulden van de stichting de totale activa overstegen met ad € 57.475.
Deze conditie, samen met andere omstandigheden, duiden op het bestaan van een onzekerheid van
materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de
continuïteitsveronderstelling van de stichting. Deze situatie doet geen afbreuk aan onze bevestiging.

1.2 Algemeen

Accountantscontrole

Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 BW) is de stichting niet controleplichtig om welke
reden geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden. 

1.3 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

De staten van baten en lasten over 2014 en 2013 kunnen als volgt worden samengevat: 

2014 2013 Mutatie

€ % € % %

Netto-omzet 596.423 100,0 452.569 100,0 31,8

Inkoopwaarde van de omzet -256.104 -42,9 -202.019 -44,6 -26,8

Brutowinst 340.319 57,1 250.550 55,4 35,8

Overige bedrijfsopbrengsten 5.269 0,9 27.779 6,1 -81,0

Totaal van de baten 345.588 58,0 278.329 61,5 24,2

Personeelskosten 201.662 33,8 209.061 46,2 -3,5

Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.110 0,2 1.109 0,2 0,1

Kantoorkosten 46.434 7,8 42.842 9,5 8,4

Stichtingskosten 53.709 9,0 44.534 9,8 20,6

Som van de lasten 302.915 50,8 297.546 65,7 1,8

Saldo van baten en lasten 42.673 7,2 -19.217 -4,2 322,1

Financiële baten en lasten -7.595 -1,3 -2.780 -0,6 -173,2

Exploitatieresultaat 35.078 5,9 -21.997 -4,8 259,5
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Resultaatanalyse

De mutatie van het resultaat met € 57.075 ten opzichte van 2013 kan als volgt worden geanalyseerd: 

2014

€ €

Resultaatverhogend

Hogere brutowinst 89.769
Lagere personeelskosten 7.399

97.168

Resultaatverlagend

Lagere overige bedrijfsopbrengsten 22.510
Hogere afschrijvingen op materiële vaste activa 1
Hogere kantoorkosten 3.592
Hogere stichtingskosten 9.175
Lagere financiële baten en lasten 4.815

40.093

Stijging van het resultaat 57.075
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1.4 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2014 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2014 31-12-2013

€ % € %

Activa

Materiële vaste activa - - 1.110 1,0
Vorderingen 25.849 40,7 77.977 71,8
Liquide middelen 37.712 59,3 29.598 27,2

63.561 100,0 108.685 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen -57.475 -90,4 -95.174 -87,6
Langlopende schulden 33.317 52,4 47.784 44,0
Kortlopende schulden 87.719 138,0 156.075 143,6

63.561 100,0 108.685 100,0
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Analyse van de financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling: 

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 25.849 77.977
Liquide middelen 37.712 29.598

63.561 107.575

Kortlopende schulden -87.719 -156.075

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal -24.158 -48.500

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa - 1.110

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen -24.158 -47.390

Financiering

Stichtingsvermogen -57.475 -95.174
Langlopende schulden 33.317 47.784

-24.158 -47.390

Blijkens bovenstaande opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2014 ten opzichte van 
31 december 2013 gestegen, te weten van € -48.500 in 2013 tot € -24.158 in 2014.

1.5 Fiscale positie

Algemeen

De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting omdat de behartiging van een algemeen
maatschappelijk belang bij de stichting op de voorgrond staat en het exploitatiesaldo van de stichting
niet meer bedraagt dan de in artikel 1 van het Vrijstellingenbesluit vennootschapsbelasting vermelde
bedragen. 
Bij het berekenen van het exploitatiesaldo wordt rekening gehouden met de zogenaamde fictieve
loonkosten van vrijwilligers zoals omschreven in artikel 9, eerste lid, onderdeel i van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969. 

8



Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs

E.F. Kuntzel
Accountant-Administratieconsulent
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