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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Fursa. Hierin beschrijven wij de activiteiten die hebben 
plaatsgevonden gedurende het jaar 2018. Ook geven wij u een beeld van onze inkomsten en 
uitgaven en kijken we vooruit naar het jaar 2019. 
 
In oktober 2018 werd het Fursa Centre Kenya officieel geopend. Nieuws in Kenia, want er 
waren maar liefst drie nationale televisie zenders aanwezig om verslag uit te brengen van de 
openingsactiviteiten. 
 
Na onze start in 2011 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 tien geslaagden op de 
middelbare school. Met de opening van het Fursa Centre kunnen we de volgende stap gaan 
maken, meer kinderen helpen en meer activiteiten. 
 
Onze financiële situatie blijft een uitdaging. Weliswaar hebben we veel financiële steun 
ontvangen voor de bouw van het Fursa Centre Kenya, het aantal maandelijkse donateurs die 
de kosten voor onderwijs en sport betalen liep helaas iets terug. 
 
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: Alex de Baar 
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 2018 zijn er door de bestuursleden 
geen kosten gedeclareerd. 
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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 beschikbaar stellen 
• Team samenstellen van kundige trainers 
• Zorgen voor karatepakken en andere trainingsattributen 
• Deelname aan wedstrijden en andere sportieve activiteiten mogelijk maken 

http://www.fursa.nl/
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Acties 
 
Het is ieder jaar nog steeds een uitdaging om het budget bijeen te krijgen voor onderwijs en 
sport. In 2018 werden verschillende activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor de 
kernactiviteiten (onderwijs en sport) en de bouw van het Fursa Centre Kenya.  
 

Overzicht acties 
 
Verkoop Keniaans handwerk 
Rommel- en andere markten 
Baanwielrennen voor Fursa 
 

 

Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId10 is niet aangetroffen in het bestand.
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Giften en sponsors 
 
Naast de inkomsten van donateurs en activiteiten hebben wij extra donaties ontvangen van 
de Wijde Veert school uit Noord-Scharwoude en de Willem-Alexanderschool uit Bergen, die 
beide een sponsorloop voor Fursa hadden georganiseerd. 
 

Fursa Centre Kenya 
 
Was het in goede banen leiden van alles rond onderwijs en sport al een flinke klus, in 2018 
kwam daar nog de ontwikkeling van het Fursa Centre Kenya bij.  
 
Er is in Kenia een NGO opgericht met als huidige bestuursleden: 
Victor Ndolo, voorzitter 
Ton Ruiter, penningmeester 
Merijn Reus, secretaris 
Loura Doesburg, bestuurslid 
Naftali Kaguongo, bestuurslid 
Morris Ngandu, bestuurslid 
 
De NGO Fursa Centre Kenya is verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van het Fursa 
Centre in Kenia. 
 
Bijna dagelijks vinden er karatetrainingen plaats en in het weekend is de bibliotheek open en 
kunnen de kinderen onder begeleiding huiswerk maken. 
 
 

http://www.fursa.nl/
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Toekomst 
 
Een stabielere financiële situatie is noodzaak. De focus zal vooral liggen op het werven van 
meer vaste donateurs, het opzetten van acties en het gebruik van Fursa Centre Kenya door 
verhuur voor lokale evenementen. 
 
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 is afgerond. Een beheerderswoning voor permanent 
toezicht en ruimere openingstijden staat voor dit jaar op het programma. Diverse fondsen zijn 
hiervoor aangeschreven. 
 
 

Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId10 is niet aangetroffen in het bestand.
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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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Stichting Fursa is opgericht in 2011 en gevestigd te Alkmaar. 
 
Bestuurders Stichting Fursa 
Voorzitter: Johan Doesburg 
Penningmeester: Alex de Baar 
Secretaris: Dico van Bergeijk  

 

Algemeen: 
Dit is de jaarrekening 2018 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.  
In 2017 heeft de stichting Fursa gelden van Fursa Centre beheerd en namens deze stichting 
ook gelden betaald.  
Met name de aankoop van grond in Kenia en alle daarmee gepaard gaande kosten zijn via de 
bankrekening van de stichting Fursa verantwoord. 

 

Waarderingsgrondslagen jaarrekening 

Alle vermelde waarden zijn nominale waarden.  
Alle vermelde bedrage zijn in euro 

http://www.fursa.nl/
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Er is geen sprake van buitenlandse valuta. 
Voor de eenvoud en beperkte toegevoegde waarde op het geheel worden er geen 
overlopende posten verantwoord. De jaarrekening is gebaseerd op basis van de lopende 
cashflow van een jaar. 

 

 

      

 

Balans  
 

Boekjaar 2017  Boekjaar 2018 

Activa 

Liquide middelen  Liquide middelen 

Rabobank 10.840 Rabobank 11.612 

Oikocredit 3.000 Oikocredit 3000 

Totaal activa 13.840 Totaal activa 14.612 

 

In 2018 beheert Stichting Fursa namens het Fursa Centre in Kenia 9.358 euro op haar 
rekening. 

 

Passiva 

Stichtingskapitaal 13.480 Stichtingskapitaal 14.612 
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Staat van Baten en Lasten 

Boekjaar 2017  Boekjaar 2018 

 

Baten  Baten 

Donateursbijdrage 3.900 Donateursbijdrage 2.810 

Acties 2.256 Acties 2.415 

  Deel Centre 600 

Totaal baten 6.156 Totaal baten 5.825 

 

Lasten  Lasten 

Fursa kids 1.410 Fursa kids 4.757 

Overig 907 Overig 0 

Bankkosten 242 Bankkosten 296 

Totaal lasten 2.559 Totaal lasten 5.053 

 

Per saldo 3.597 Per saldo 772 

 

 

Bouw Fursa Centre Kenya 

 

  Baten 17.000 

  Lasten 16.815 

  Per saldo 185 

 

http://www.fursa.nl/
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De aanwezige liquide middelen per 31-12-2018 zijn voldoende om de door Fursa in 2019 
geselecteerde kinderen naar school te kunnen laten gaan en ook de karate activiteiten uit te 
kunnen blijven oefenen.  

Er is een positief resultaat behaald over 2018,dit mede door wijziging in de methode van 
funding van de activiteiten in Kenia.  

Het direct overmaken van gelden naar de mensen ter plaatse in Kenia blijkt per saldo een 
stuk efficiënter te werken voor de stichting, ondanks de hiermee gepaard gaande toename 
van de bankkosten. 

Het geven van karatelessen aan (betalende) volwassenen en het werven van lokale sponsors 
leveren ook de eerste inkomsten van het Fursa Centre op. Hiermee kunnen de kosten voor 
water, elektriciteit en kleine reparaties betaald worden.  

Het jaar 2019 zal voornamelijk in het teken van de bouw van de woning op het terrein van 
het Fursa Centre komen te staan en verdere ontplooiing van activiteiten in het Fursa Centre 
zelf komen te staan. Nadat afgelopen jaar opnieuw een van de kinderen met succes de 
middelbare school afgerond heeft steunen we op dit moment 19 kinderen op de 
Primaryschool en 9 kinderen op Secundary school. Daarnaast helpen we vier jongeren die 
klaar zijn met de Secundary school d.m.v. een vervolgdiploma of een lening om een eigen 
bedrijfje op te zetten. 

 
Het bestuur kijkt tevreden terug op de financiële ontwikkelingen van 2018 en heeft 
vertrouwen in de lopende ontwikkelingen in Kenia op dit moment. 
Ook op politieke vlak is het Kenia op dit moment rustig, wat voor de continuïteit van de 
programma’s essentieel is. 

http://www.fursa.nl/

