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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Fursa. Hierin beschrijven wij de activiteiten die 
hebben plaatsgevonden gedurende het jaar 2016. Ook geven wij u een beeld van onze 
inkomsten en uitgaven en kijken we vooruit naar het jaar 2017. 
 
Het jaar 2016 stond in het teken van ons vijfjarig jubileum, dat gevierd werd met de 
organisatie van een Internationaal karate toernooi  in de hoofdstad Nairobi. Een geslaagd 
evenement met ruim 300 deelnemers en zendtijd op twee nationale televisiezenders. 
2016 was ook het jaar waarin de plannen rond de bouw van een eigen Fursa Centre vorm 
begonnen te krijgen. Een veilige plaats waar kinderen kunnen sporten, huiswerk kunnen 
maken en diverse buurtactiviteiten plaats kunnen vinden. Inmiddels zijn al heel wat stappen 
gezet en verwachten we eind 2017 met de bouw te kunnen starten. 
 
Na onze start vijf jaar geleden zijn we blij met wat we zien. Kinderen die zich ontwikkelen tot 
prachtige jongvolwassenen, kinderen die (sport)plezier hebben met elkaar en het voor 
elkaar opnemen. Een leerling die zijn studie aan de technische school afrondt en vier 
geslaagden op de middelbare school. 
 
Onze financiële situatie is nog steeds een uitdaging. Weliswaar ontvangen we de nodige 
donaties voor de bouw van het Fursa Centre, het aantal maandelijkse donateurs waarvan de 
kosten voor onderwijs en sport worden betaald blijft nog steeds achter. 
 
Wij danken u allen voor de steun het afgelopen jaar. Stichting Fursa zou niet kunnen bestaan 
zonder U! 
 
 
Johan Doesburg 
Voorzitter Stichting Fursa 
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Algemene gegevens 
 
Stichting Fursa 
Hargewaard 128 
1824 TE Alkmaar 
072-5616979 
info@fursa.nl 
www.fursa.nl 
 
Kamer van Koophandel: 52799484 
Bank: NL09RABO 01310.78.127 
RSIN: 8506.02.695 
ANBI: Fursa heeft een ANBI-erkenning, waardoor giften voor zowel bedrijven als 
particulieren aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. 
 

Organisatie 
 
Stichting Fursa is opgericht in 2011 en gevestigd te Alkmaar. 
 
Bestuurders Stichting Fursa 
Voorzitter: Johan Doesburg 
Penningmeester: Peter van Bezooijen 
Secretaris: Dico van Bergeijk 
 

Bezoldiging van het bestuur 
 
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel 
aanspraak maken op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 
gemaakte kosten, mits niet bovenmatig. In het boekjaar 2016 zijn er door de bestuursleden 
geen kosten gedeclareerd. 
 
 
 
 

http://www.fursa.nl/


 

 

 

Stichting Fursa 
Stichting Fursa 
Hargewaard 128 
1824-TE, Alkmaar 
tel 072- 5616979 
www.fursa.nl 
email: info@fursa.nl 

Geef kinderen een kans ! 
 

 

Stichting Fursa – Jaarverslag 2016 - 4 

 
 

Missie 
 
Stichting Fursa wil dat kinderen in Kenia kans krijgen op een betere toekomst door zich te 
ontwikkelen door middel van sport (karate) en onderwijs. 
 

Maatschappelijk effect 
 
In Kenia gaan veel kinderen niet naar school. De belangrijkste reden is dat ouders het 
schoolgeld of schooluniform niet kunnen betalen. Hierdoor worden veel kinderen (en vooral 
de meisjes) thuis gehouden. Of zij volgen slechts de Primary School en verlaten daarna 
zonder diploma het schoolsysteem. 
 
Door karate leer je discipline, vertrouwen en leiderschap maar ook tolerantie, respect en 
samenwerking. Sport draagt daarnaast bij aan verzoening en voorkomen van conflicten. En 
sport is leuk. Je vergeet even de dagelijkse ellende. 
 
Waar veel kinderen in Kenia op straat rondhangen en uiteindelijk aan de drugs verslaafd 
raken of in de criminaliteit terecht komen, geven onderwijs en sport samen een zinvolle 
invulling van het bestaan en bieden zij kans op een betere toekomst. Voor de maatschappij 
betekent dat minder overlast, minder criminaliteit en stabielere gezinnen. Een succesvol 
kind (met een opleiding en werk) is vaak in staat een hele familie te onderhouden en 
daarmee de hele omgeving naar een hoger niveau te brengen. 
 

Doel Stichting Fursa 
 
• Afspraken met scholen over volgen van onderwijs en betaling van schoolgeld 
• Aanschaffen van schooluniformen en lesmateriaal 
• Begeleiding schoolgaande kinderen en contact met school 
• Trainingslocatie huren 
• Team samenstellen van kundige trainers 
• Zorgen voor karatepakken en andere trainingsattributen 
• Deelname aan wedstrijden en andere sportieve activiteiten mogelijk maken 
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Acties 
 
Het is ieder jaar nog steeds een uitdaging om het budget bijeen te krijgen voor onderwijs en 
sport. Er werd in 2016 8400 euro uitgegeven aan onze kernactiviteiten, daartegenover stond 
2800 euro aan donateursinkomsten. Door middel van diverse acties proberen wij jaarlijks dit 
verschil te compenseren. 
Doordat de acties in 2016 vooral in het teken van het Fursa Centre stonden werd slechts 485 
euro opgehaald. De stenenacties voor het Fursa Centre Kenya t.b.v. aankoop grond en 
bouwstenen hebben in totaal 12.931 euro opgeleverd. 
 

Overzicht acties 
 
Verkoop Keniaans handwerk 
Rabobank fietstocht 
Verkoop Zantedeschia’s 
Rommel- en andere markten 
Karate Marathon bij Funakoshi 
Demonstratie Tropenvrienden Alkmaar 
 

Giften en sponsors 
 
Naast de inkomsten van donateurs en activiteiten hebben wij extra donaties ontvangen van 
o.a. Stichting K.O.O.K. uit Alkmaar (8000 euro), waarmee wij een grote stap richting de bouw 
van het Fursa Centre konden zetten. 
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Fursa Centre Kenya 
 
Was het in goede banen leiden van alles rond onderwijs en sport al een flinke klus, in 2016 
kwam daar nog de ontwikkeling van het Fursa Centre Kenya bij. Inmiddels zijn de eerste 
stappen gezet. 
 
Er is in Kenia een NGO opgericht met als bestuursleden: 
Erick Juma, voorzitter/oprichter 
Ton Ruiter, penningmeester 
Merijn Reus, secretaris 
Loura Doesburg, bestuurslid 
Naftali Kaguongo, bestuurslid 
 
De NGO Fursa Centre Kenya is verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van het Fursa 
Centre in Kenia. Als eerste stap heeft Fursa Centre Kenya 460 m2  grond gekocht in Thika, 
waarop in 2017 gebouwd zal worden. 
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Toekomst 
 
Uit de tekst hiervoor komen onze prioriteiten voor 2017 naar voren: 
 
Een stabielere financiële situatie is noodzaak. De focus zal vooral liggen op het werven van 
meer vaste donateurs, het opzetten van acties en in een later stadium het gebruik van Fursa 
Centre Kenya door verhuur voor lokale evenementen en het onderdak bieden aan 
vrijwilligers. 
 
Het motiveren en begeleiden van de studenten op de middelbare school houdt onze 
specifieke aandacht. Daarnaast is het belangrijk om te kijken hoe we de geslaagden na hun 
schooltijd verder kunnen begeleiden/helpen een goede toekomst op te bouwen. 
 
De bouw van het Fursa Centre Kenya met als eerste fase de muur rond het terrein en het 
hoofdgebouw. Daarna staan een beheerderswoning en gasten/vrijwilligers verblijven op de 
lijst. 
 
Het beheer van het Fursa Centre Kenya wat in eerste instantie de verantwoordelijkheid van 
de NGO is, maar waarin Stichting Fursa een ondersteunende rol kan spelen. 
 
Genoeg uitdagingen dus. En om hier vorm aan te kunnen geven hebben wij u nodig. Wij 
danken iedereen voor de hulp en steun in het afgelopen jaar. En natuurlijk hopen we dat wij 
ook in de toekomst op u/jullie kunnen rekenen. 
 
Asante sana (dank u wel), 
 
Het bestuur van Stichting Fursa 
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Jaarrekening 2016 Stichting Fursa 
 
Algemeen: 
Dit is de jaarrekening 2016 van de stichting Fursa.  
De stichting Fursa is in de zomer van het jaar 2011 opgericht door enkele leden van de 
karate vereniging Funakoshi.  
Er is verder geen enkele financiële verwevenheid met deze karate vereniging. 
 
Doelstelling : 
De Stichting Fursa heeft zichzelf ten doel gesteld :  
Kinderen in Kenia (Thika) een kans te geven op een betere toekomst door zich te 
ontwikkelen door middel van sport (karate) en onderwijs.  
 
De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties van haar vaste donateurs en opbrengst 
van eenmalige acties en/of evenementen. 
Er worden geen vergoedingen aan de bestuursleden uitbetaald. 
De stichting heeft eind 2016 een anbi status verkregen. 
 
Eind 2016 is er in Kenia een stichting Fursa Centre in oprichting.  
Door het feit dat deze stichting nog in de oprichtingsfase is en zij nog geen bankrekening 
heeft, wordt er door de stichting Fursa een bedrag van 12.931 euro voor haar beheerd.  
Dit bedrag is echter bewust niet als een schuld in de jaarrekening opgenomen.  
 
Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
Alle vermelde waarden zijn nominale waarden.  
Alle vermelde bedragen zijn in euro 
Er is geen sprake van buitenlandse valuta. 
Voor de eenvoud en beperkte toegevoegde waarde op het geheel worden er geen 
overlopende post verantwoord. De jaarrekening is gebaseerd op basis van de lopende 
cashflow van een jaar. 
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Balans  
 
Boekjaar 2016  Boekjaar 2015 
 
Activa 
 
Liquide middelen  Liquide middelen 
Rabobank  225 Rabobank     1.593  
Rabobank spaarrekening        7.018 Rabobank spaarrekening    13.788 
Oikocredit        3.000 
Totaal liquide middelen       10.243 Totaal liquide middelen   15.381 
Totaal activa                10.243              Totaal activa                   15.381 
 
Passiva 
 
Stichtingkapitaal       10.243 Stichtingkapitaal           15.381 
Totaal passiva       10.243 Totaal passiva                     15.381 
 

Staat van Baten en Lasten 
 
Boekjaar 2016  Boekjaar 2015 
 
Baten  Baten 
Donateursbijdrage 2,780 Donateursbijdrage  3,522  
Acties    485 Acties 3,974 
 
Totaal baten 3,265 Totaal baten 7,496 
 
Lasten  Lasten 
Onderwijs en sport 7,902 Onderwijs en sport 7,292 
Overig    350 Overig 1,920 
Bankkosten    151 Bankkosten      92 
 
Totaal lasten           8,403 Totaal lasten 9,304 
Per saldo  –/-      5,138 Per saldo –/-  1,808 

http://www.fursa.nl/


 

 

 

Stichting Fursa 
Stichting Fursa 
Hargewaard 128 
1824-TE, Alkmaar 
tel 072- 5616979 
www.fursa.nl 
email: info@fursa.nl 

Geef kinderen een kans ! 
 

 

Stichting Fursa – Jaarverslag 2016 - 10 

  
 
Het negatieve saldo werd vanuit de liquide middelen aangevuld. 
 
De aanwezige liquide middelen per 31-12-2016 zijn voldoende om de kinderen naar school 
te kunnen laten gaan en ook de karate activiteiten uit te kunnen blijven oefenen. 
Het jaar 2017 zal echter wel ook in het teken moeten gaan staan van het weer aanvullen van 
haar liquide middelen.  
Dit om de continuïteit van het programma voor 2018 volledig te kunnen blijven garanderen.
  
 
Stenen acties  
De stenen acties voor het Fursa Centre Kenia t.b.v aankoop grond en de bouwstenen heeft in 
totaal 12,931 opgeleverd.  
Dit bedrag is door Fursa per balans einde gereserveerd. 
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Fursa financieel 
 
Hieronder een overzicht van de kosten die wij momenteel per leerling aan onderwijs kwijt zijn en een 
overzicht van het geld dat wij besteden aan sport via de Lionheart Karate Club. 
In 2016 zorgden wij ervoor dat 30 kinderen naar school konden. 
 
 
 
 
Kosten basisschool leerling per jaar 
 
Schoolgeld + Boeken 30 
Uniform + schoenen (3 x per schooljaar) 40 
 
Totaal 70 
 
Kosten middelbare school leerling per jaar 
 
Schoolgeld + Boeken 300 
Uniform + Schoenen (2 x per schooljaar) 75 
 
Totaal 375 
 
Kosten Lionheart Karate Club per jaar 
 
Huur trainingszaal 400 
Band examens 150 
Vergoeding lesgevers 1200 
Deelname toernooien 500 
Diversen 100 
 
Totaal 2350 
 
Kosten studie Morris Ngandu per jaar 1350 
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