Jaarverslag 2020
Stichting Agri Next Level

Inhoudsopgave
1. Verslag van het bestuur....................................................................................................................... 1
1.1 Algemeen....................................................................................................................................... 1
1.2 Doelstelling .................................................................................................................................... 1
1.3 Bestuur .......................................................................................................................................... 1
1.4 Projecten ....................................................................................................................................... 2
1.5 Toekomst ....................................................................................................................................... 7
2. Jaarrekening ........................................................................................................................................ 9
2.1 Balans per 31 december van Stichting Agri Next Level ................................................................. 9
2.2 Staat van baten en lasten van Stichting Agri Next Level ............................................................. 10
2.3 Toelichting op de jaarrekening .................................................................................................... 11
3. Ondertekening................................................................................................................................... 13

1. Verslag van het bestuur
1.1 Algemeen
Stichting Agri Next Level (verder genoemd als AgriNextLevel) is op 21 mei 2014 opgericht.
AgriNextLevel wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
Informatie met betrekking tot de stichting en de projecten wordt verstrekt op de website
www.agrinextlevel.nl en op Facebook www.facebook.com/AgriNextLevel.

1.2 Doelstelling
AgriNextLevel is een stichting die zich inzet voor een duurzame plattelandsontwikkeling.
Dit doen we voor mensen in minder ontwikkelde landen of gebieden die voor hun
voedselvoorziening, inkomen en welzijn voor een groot deel afhankelijk zijn van landbouw en
de daar aanwezige natuurlijke hulpbronnen, maar daarin door allerlei redenen worden
beperkt. Door het creëren van meer betrouwbare uitgangsmogelijkheden, het delen van
kennis, het trainen in vaardigheden en het introduceren van verbeterde technieken willen wij
deze mensen kansen bieden om zichzelf op een hoger niveau (next level) te tillen wat betreft
productie, inkomen en welzijn, waarbij zij leven in een duurzame omgeving.
Het beleidsplan van AgriNextLevel op de website licht dit verder toe.

1.3 Bestuur
Het bestuur was per 31 december 2020 als volgt samengesteld:
Voorzitter:
de heer A.J. van Tol
Secretaris:
de heer J.C. Meerman
Penningmeester: de heer W.C. Adam
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Afbeelding 1: Projectgebieden.
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1.4 Projecten
In 2020 zijn AgriNextLevel en de Kenyaanse partnerorganisatie NACODEV begonnen aan
een nieuw project genaamd “Droge Rivierbeddingen – Bron van Water”. Gedurende het jaar
zijn er drie kleine stuwdammen gebouwd in twee seizoensriviertjes nabij het dorpje Ikombe in
Kenya (zie afbeelding 1).
Het dorpje bevindt zich in de regio Ukambani, een zogenaamde semi-aride gebied. Dat wil
zeggen dat er regelmatig langdurige droge perioden voorkomen. De bewoners van dit gebied
hebben daardoor regelmatig een tekort aan water. Het doel van het project is dan ook om de
beschikbaarheid van water in het gebied te vergroten en bewoners hiermee in staat te stellen
activiteiten op te zetten die inkomsten genereren en hun voedselzekerheid vergroten.
Tijdens het regenseizoen voeren seizoensriviertjes een groot deel van het regenwater af.
Vlak nadat de regens zijn vertrokken is het al water weggestroomd en resteren er droge
rivierbeddingen. Door kleine stuwdammen te bouwen wordt het water vastgehouden en
kunnen de rivierbeddingen jaarrond onder water worden gezet. Er is nu zelfs genoeg water
aanwezig voor de bewoners om groentes te kunnen verbouwen. Hierin worden ze dan ook
getraind, o.a. in demo-tuinen en met behulp van druppelirrigatie.
Daarnaast worden er ook oeverbeschermingszones gecreëerd om de landbouwgronden te
beschermen tegen erosie. In deze zones wordt de vegetatie met rust gelaten en zelfs bomen
geplant. Ook de natuur heeft baat bij deze zones.
In 2020 is er in totaal 16.995 euro voor dit project opgehaald. Hiermee zullen in ieder geval 3
dammen en 2 waterputten met een handpomp gebouwd worden. Daarnaast is het de
bedoeling dat er demo-tuinen voor het verbouwen van groentes worden opgezet en zullen er
beschermingszones langs de seizoensriviertjes worden gecreëerd. De bouw van de dammen
is dit jaar afgerond. Tijdens het regenseizoen zijn ze volgestroomd. De overige activiteiten
zullen in 2021 worden uitgevoerd.
Uitgevoerde activiteiten Project ‘Droge Rivierbeddingen – Bron van Water:
Opstart fase:
In juni zijn de eerste bijeenkomsten georganiseerd om de
gemeenschap rond Ikombe te mobiliseren en uit te leggen
wat er de komende maanden allemaal moet gaat gebeuren
(zie afb. 2). Vanwege de corona maatregelen wordt besloten
zoveel mogelijk afstand te houden, mondkapjes te dragen en
afwisselend in kleine groepjes te werken.
De mensen zijn georganiseerd in zogenaamde self-help
groepen en officieel geregistreerd (zie afb. 3). Tijdens de
bijeenkomsten worden trainingen gegeven over wat het
inhoudt om een groep te zijn, hoe er bestuurt en samen
gewerkt kan worden en welke voordelen dit geeft.

Afb. 2 en 3: Opstartbijeenkomst en een officieel registratiecertificaat van Ngomani Self-Help Group.
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Locatiekeuze:
Samen met de gemeenschap wordt bepaald waar de dammen gebouwd gaan worden.
Belangrijk daarbij is dat de dam wordt gefundeerd op een rotslaag die dwars door de
bedding van het seizoensriviertje loopt (zie afb. 4).

Afbeelding 4: Projectlocatie Ivutini, dit wordt één van de plekken waar een dam gebouwd gaat worden.

Technisch onderzoek:
In juli is er een technisch onderzoek uitgevoerd
door een technisch ingenieur van het Ministerie
van Water en Irrigatie. Hij heeft de drie locaties
opgemeten waar dammen gebouwd kunnen
worden (zie afbeelding 5 en 6). Gegevens zijn
verzameld m.b.t. de gradiënt (afloop van de
rivierbedding voor de dammen), breedtes en
reeds bekende informatie over gemiddelde
stroomhoeveelheden. Op basis hiervan wordt
de hoogte, breedte en dikte van de dam
bepaald en geschat tot hoever de bedding
onder water wordt gezet (zie afbeelding 7).

Afbeeldingen 5 en 6: De technisch ingenieur meet een locatie in Mbakoni seizoensriviertje in.

Afbeelding 7: Doorsnedes van Ivutini seizoensriviertje waar Kwa Mutuku dam wordt gebouwd.
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Milieu effecten rapportage:
Gedurende de maanden juli en augustus is een
milieu effecten rapportage (MER) gemaakt voor beide
seizoensriviertjes. Deze is uitgevoerd door de NEMA
(National Environmental Management Authority).
Hierbij worden ook bijeenkomsten georganiseerd
voor beide self-help groepen van Ikombe. Hierin
worden de deelnemers getraind in diverse zaken om
het milieu en de natuur rond de seizoensrivieren te
beschermen. Onder andere over het voorkomen van
erosie en terughoudend gebruik van pesticiden nabij
de riviertjes omdat die het watermilieu kunnen
vervuilen (zie afbeeldingen 8 t/m 10).

Afbeelding 8 en 9: Bijeenkomsten m.b.t. milieubescherming.

Afb. 10: Opgeleverde MER-rapport.

Verzamelen materialen:
In juli is begonnen met het verzamelen van de benodigde materialen zoals stenen, gravel en
zand. Er is heel wat gegraven, gehakt, gebikt en getransporteerd om de materialen en het
water op de plaats van bestemming te krijgen (zie afb. 11-14). Zwaar werk dus!
Afbeelding 11-14: De groepsleden verzamelen materialen voor de bouw van de dammen.
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Ondertussen heeft NACODEV de benodigde materialen zoals cement, staal, hout, spijkers
en ijzerdraad gekocht (zie afb. 15-17).

Afb. 15-17: Uitladen van cementzakken en opslag in een schuur gehuurd door de groepsleden.

Constructie dammen:
In augustus is de constructie begonnen van de dammen onder begeleiding van een ervaren
bouwer. Eerst wordt een geul gegraven voor de fundering. Deze wordt opgevuld met stenen
en cement. Op de fundering wordt een houten mal gemaakt. Zand, gravel, cement en water
worden gemixt en samen met stenen in de mal gestort. Een metalen frame geeft hierbij extra
stevigheid.
Onderstaande foto’s (18 t/m 25) geven een overzicht van de werkzaamheden uitgevoerd aan
de drie dammen.

Afbeelding 18-21: Mixen van cement, leggen van fundering en bouw van de mal.
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Afbeelding 22-25: Het vullen van de mal met stenen, gravel, cement en staal. Daarna de afwerking.

Dammen stromen vol:
Gedurende het regenseizoen van oktober tot december 2020 zijn de dammen volgestroomd.
Een groot gedeelte van de rivierbedding is onderwater gezet, tot zo’n 100 meter ver (zie
afbeeldingen 26 t/m 30). Een hele voorraad water wat goed gebruikt kan worden in het
komende droge seizoen. De bewoners zijn erg blij met het resultaat!

Afbeeldingen 26 t/m 30: Alle drie de dammen zijn volgestroomd over een lengte van zo’n 100 meter.
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Nadat de bouw van de drie dammen klaar is
wordt door het Ministerie van Water, Irrigatie,
Milieu en Natuurlijke hulpbronnen een
‘completion certificate’ afgegeven. Dit geeft
aan dat de dammen goed en volgens de
regels zijn gebouwd.
Overige activiteiten:
De overige activiteiten zoals de trainingen, het
opzetten van de demo-tuinen met netkassen
en druppelirrigatie, het graven van de
waterputten, creëren van oeverbeschermingszones en het helpen van boeren om een
tuinbouwbedrijfje op te zetten zullen in 2021
plaatsvinden.
Meer informatie en foto’s over dit project vindt
u op onze website. U vindt hier bv een
projectenkaart met daarop de exacte locaties
van de dammen, bepaald d.m.v. GPSmapping.

Financiële uitgaven:
In 2020 is 16.995 euro voor het project ‘Droge Rivierbeddingen – Bron van Water’
ontvangen. Hiervan is inmiddels 13.775 euro overgemaakt. Het resterende bedrag van 3.220
euro zal begin volgend jaar worden overgemaakt voor de overige activiteiten die dan zullen
worden uitgevoerd.
Projectbezoek
Vanwege de coronapandemie was het helaas niet mogelijk naar Kenya af te reizen om de
huidige en voorgaande projecten te bezoeken. Daarentegen heeft het management team
van NACODEV erg hun best gedaan om alles zoveel mogelijk met foto’s vast te leggen.
Daarnaast hebben ze van alle aankoopbonnetjes foto’s gemaakt om de uitgaven te kunnen
verantwoorden.
Hopelijk is het volgend jaar weer mogelijk om de projectuitvoerders van NACODEV en de
Ikombe gemeenschap te ontmoeten en alle uitgevoerde activiteiten en resultaten te bekijken.
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1.5 Toekomst
In het project ‘Droge Rivierbeddingen – Bron van Water’ willen we graag 12 kleine
stuwdammen bouwen in seizoensriviertjes. Helaas hebben we alleen fondsen kunnen
werven voor 3 dammen. Daarom willen we in 2021 doorgaan met het werven van fondsen en
hopen we uiteindelijk alle 12 dammen te kunnen bouwen.
Hierdoor kunnen meer mensen in Ukambani beschikken over water. Water is namelijk een
eerste levensbehoefte en geeft mensen kansen om zichzelf verder te ontwikkelen.
Door meer dammen in één seizoensrivier te bouwen kunnen grotere gedeeltes van de
bedding onderwater gezet worden. Dit heeft een positief effect op de grondwaterstand zodat
nog langer water beschikbaar blijft in het droge seizoen. Deze werkwijze heeft zich in andere
riviertjes reeds bewezen.
Als bestuur zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet en hopen ook in 2021 de
doelstellingen van AgriNextLevel op een goede manier tot uitvoer te brengen.
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2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december van Stichting Agri Next Level

ACTIVA

31-12-2020
€

31-12-2019
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Liquide Middelen
Totaal Generaal

PASSIVA

0,00
========

3.000,20
========

6.898,84
========
_________
6.898,84
========

398,16
========
_________
3.398,36
========

31-12-2020
€

31-12-2019
€

EIGEN VERMOGEN
Stichtingsvermogen

3.667,75
========

3.387,00
========

3.231,09
========
_________
6.898,84
========

11,36
========
_________
3.398,36
========

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden
Totaal Generaal
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2.2 Staat van baten en lasten van Stichting Agri Next Level

2020
€

2019
€

.

BATEN
Giften particulieren
Giften stichtingen
Rentebaten

600,00
16.895,00
0,00

1.250,00
3.000,00
0,20
17.495,00

4.250,20

LASTEN
Projectkosten:
- Ukambani Wateropvang en Irrigatie
- Droge Rivierbeddingen – Bron van Water

0,00
16.995,00

4.628,98
0,00
16.995,00

Overige kosten:
- Hosting kosten website
- Bankkosten
- Reiskosten bestuursleden naar projecten
- Fondsenboek

48,12
*1) 171,13
0,00
0,00

Exploitatieresultaat

48,12
*2) 144,11
0,00
54,99
219,25

247,22

280,75
=======

- 626,00
=======

*1): Inclusief bankkosten m.b.t. geldtransfer naar projectlanden: 36,00 euro.
*2): Inclusief bankkosten m.b.t. geldtransfer naar projectlanden: 12,00 euro.
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4.628,98

2.3 Toelichting op de jaarrekening
2.3.1 Algemene toelichting
Aard van de activiteiten
Het verlenen van sociaal/maatschappelijke hulp aan achtergestelde groepen in minder
ontwikkelde landen, het bevorderen van de vermindering van armoede door duurzame
ontwikkeling en al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen voor de nominale
waarde.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het
jaar.
Exploitatieresultaat
De baten worden toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben en worden
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Onder baten wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar van derden ontvangen
giften en rente-opbrengsten.
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben en worden
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
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2.3.2 Toelichting op de balans
VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020
€

31-12-2019
€

Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen projectgelden
Nog te ontvangen rente

0,00
0,00
0,00
========

3.000,00
0,20
3.000,20
========

1.251,48
200,00
5.447,36
6.898,84
========

146,00
200,00
52,16
398,16
========

Liquide middelen
ING-Bank, betaalrekening
ING-Bank, spaarrekening
ASN-Bank, spaarrekening

EIGEN VERMOGEN

31-12-2020
€

31-12-2019
€

Stichtingsvermogen
Beginbalans
Exploitatieresultaat boekjaar
Eindbalans

3.387,00
280,75
3.667,75
========

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020
€

4.013,00
- 626,00
3.387,00
========

31-12-2019
€

Overige schulden
Nog te betalen aan projecten
Nog te betalen bankkosten

3.219,80
11,29
3.231,09
========
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0,00
11,36
11,36
========

3. Ondertekening
Wij verklaren dat het verslag met activiteiten en het financiële overzicht naar waarheid zijn
beschreven.
Plaats:

Lelystad

Datum:

30 juni 2021

Voorzitter:
A.J. van Tol

Secretaris:
J.C. Meerman

Penningmeester:
W.C. Adam
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