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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Fursa. Hierin beschrijven wij de activiteiten die hebben 

plaatsgevonden gedurende het jaar 2019. Ook geven wij u een beeld van onze inkomsten en 

uitgaven en kijken we vooruit naar het jaar 2020. 

 

Eind 2019 werd naast het Fursa Centre een beheerderswoning gebouwd. Hierdoor hebben wij 

beter toezicht, meer veiligheid en meer ruimte om activiteiten te organiseren in het Fursa 

Centre. 

 

Na onze start in 2011 zijn we blij met wat we zien. Het Fursa Centre gaat zich steeds meer 

ontwikkelen tot een centrale plaats in de omgeving. Jongeren die hun school hebben afgerond 

zetten zich in als vrijwilliger, er wordt meegedaan aan initiatieven als  World Cleanup Day en 

World aids Day, en er zijn activiteiten bijgekomen als badminton en voetbal. 

 

Onze financiële situatie blijft een uitdaging. Het aantal maandelijkse donateurs die de kosten 

voor onderwijs en sport betalen liep helaas iets terug en door de coronamaatregelen hebben 

wij momenteel geen inkomsten uit markten. 

 

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 2019 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 2019 werden verschillende activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor de 

kernactiviteiten (onderwijs en sport) en de bouw van het Fursa House op het terrein van het 

Fursa Centre.  

 

Overzicht acties 
 

Verkoop Keniaans handwerk 

Rommel- en andere markten 

Zelfverdedigingsclinic met Patrick Loman 

Poolen met Funakoshi 

Fursadag bij Funakoshi 

 

Giften en sponsors 
 

Naast de inkomsten van donateurs en activiteiten hebben wij extra donaties ontvangen van 

o.a. basisschool de Reflector, Stichting KOOK, Stichting Keerpunt en Concord Chapter. 

Daarnaast ontvingen wij van Stichting Don’t give up een bedrag voor het aanschaffen van 

zonnepanelen op het Centre. 

 

Fursa Centre Kenya 
 

Het bestuur van Fursa Centre Kenya bestaat uit: 

Victor Ndolo, voorzitter 

Ton Ruiter, penningmeester 

Merijn Reus, secretaris 

Loura Doesburg, bestuurslid 

Naftali Kaguongo, bestuurslid 

Morris Ngandu, bestuurslid 

http://www.fursa.nl/
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De NGO Fursa Centre Kenya is verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van het Fursa 

Centre in Kenia. 

 

Het Fursa House wordt bewoond door Morris Ngandu en zijn gezin. Zij houden toezicht, 

openen het Fursa Centre en zorgen voor klein onderhoud. 

 

Bijna dagelijks vinden er karatetrainingen plaats, in het weekend is de bibliotheek open en 

kunnen de kinderen onder begeleiding huiswerk maken, er is een badmintonafdeling en een 

voetbalteam is in oprichting. 

 

2020 
 

Door het coronavirus staat de hele wereld voor grote uitdagingen. Ook Stichting Fursa heeft 

hierdoor minder inkomsten. De markten waar we Keniaas handwerk verkopen gaan niet door, 

scholen organiseren geen sponsoractiviteiten meer. Ook de activiteiten bij Karatevereniging 

Funakoshi liggen gedeeltelijk stil waardoor geen fondsenwerf acties gehouden kunnen 

worden. 

Omdat ook in Kenia het coronavirus grote gevolgen heeft hebben we als stichting wel geld 

uitgegeven in de vorm van voedselpakketten voor de zwaarste getroffen gezinnen en hebben 

onze vrijwilligers hun maandelijkse vrijwilligersvergoeding ontvangen ondanks dat het Fursa 

Centre gesloten was vanwege de lockdown in Kenia. 

Wij hopen dat de maatschappij snel weer op gang komt en wij met Uw hulp al onze 

activiteiten weer op kunnen pakken. 

 

 

Asante sana (dank u wel), 

 

Het bestuur van Stichting Fursa 

 

 

 

 

http://www.fursa.nl/
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    Jaarrekening 2019 

 

 

 

 

 

 

    Stichting Fursa 

 

    KvK nr  52799484  

    Hargewaard 128 

    1824 TE Alkmaar  

    Bank: NL09RABO 01310.78.127 

    RSIN: 8506.02.695 

    Fursa heeft een ANBI-erkenning 
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Stichting Fursa 

 

Balans 

 

Boekjaar 2018  Boekjaar 2019 

 

Activa 

Liquide middelen  Liquide middelen 

Rabobank 11.612,00 Rabobank 11.267,90 

Oikocredit 3.025,00 Oikocredit 3.025,00 

Totaal activa 14.637,00 Totaal activa 14.292,90 

 

Passiva 

Stichtingskapitaal 14.637,00 Stichtingskapitaal 14.292,90 

 

Staat van Baten en Lasten 

 

Boekjaar 2018  Boekjaar 2019 

 

Baten  Baten 

Donateursbijdrage 2.810,00 Donateursbijdrage 5.199,14 

Acties 2.415,00 Acties 3.312,55 

  Deel Fursa House 8.700,00 

Totaal baten 5.825,00 Totaal baten 17.211,69 

 

Lasten  Lasten 

Fursa Kids 4.757,00 Fursa Kids 3.372,90 

Overig - Overig 2.354,90 

Bankkosten 296,00 Bankkosten 389,19 

Totaal lasten 5.053,00 Totaal lasten 6.177,12 

Per saldo 772,00 Per saldo 11.094,57 

 

  Bouw Fursa House 

  Baten 21.000,00 

  Lasten 20796,72 

  Per saldo 203,28 

http://www.fursa.nl/

