Jaarverslag 2021
Stichting Agri Next Level
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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 2021 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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Kaart 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 dat jaar
zijn er drie kleine stuwdammen gebouwd in twee seizoensriviertjes (zie tabel 1, en het
jaarverslag van 2020) nabij het dorpje Ikombe in Kenya (zie kaart 1).
In 2021 zijn de overige activiteiten, die bij de bouw van deze drie dammen horen, uitgevoerd.
Het gaat om trainingen op het gebied van waterbeheer, dry land farming en milieubescherming, activiteiten m.b.t. bescherming van de oevers, het opzetten van demonstratietuinen waar de projectdeelnemers leren groentes te verbouwen, de bouw van vier
waterputten met handpomp en het assisteren van boeren bij het opzetten van een eigen
tuinbouwbedrijfje.
Het project is inmiddels geëvalueerd en een eindverslag is naar de sponsors gestuurd.
Daarnaast zijn er in 2021 fondsen beschikbaar gekomen voor de bouw van nog eens vier
dammen. Ook deze vier zijn inmiddels gebouwd (zie tabel 1). De bijbehorende agrarische
activiteiten zullen in 2022 uitgevoerd worden.
Hieronder volgt een foto overzicht van de activiteiten.
Trainingen
In totaal zijn er 9 trainingen gegeven. Deze vonden plaats nabij de dammen of bij de
boerderijen. De onderwerpen liepen uiteen van ‘capacity building’, ‘organic farming’,
waterbesparende teeltmethodes tot het aanleggen van een drip systeem en het bijhouden
van productiegegevens om de winst te kunnen uitrekenen.
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Demo-plots
Bij elk van de drie in 2020 gebouwde dammen is een demonstratietuin aangelegd. Deze
bestaat uit een ‘net-house’ en een drip irrigatiesysteem. Hier leren de projectdeelnemers
groenten te verbouwen, onder begeleiding van een agricultural extension officer.

De groenten worden geoogst voor eigen gebruik of om te verkopen.
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Kennisuitwisseling
De projectdeelnemers bezochten ook voormalige projectdeelnemers in andere gebieden. Deze
boeren zijn al langer bezig om groenten te verbouwen nabij eerder gebouwde dammen. Zij kunnen de
nieuwe deelnemers over hun ervaringen vertellen. Daarnaast hebben zij ook een bezoek gebracht
aan het agrarische onderzoeksinstituut KALRO Katumani in Machakos.

Waterputten met handpomp
Er zijn in totaal 4 waterputten gegraven, waarop een handpomp is geplaatst, voor schoon drinkwater.
Twee nabij de dammen in het plaatsje Ikombe en twee nabij eerder gebouwde dammen in Ikalaasa.
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Opzetten tuinbouwbedrijfjes
Het uiteindelijke doel van alle trainingen is dat de boeren, nu er water beschikbaar is, zelf
een eigen tuinbouwbedrijfje opzetten. Zij worden daarbij begeleidt door de agricultural
extension officer die hun boerderijen bezoekt en ter plekke training en advies geeft. In totaal
zijn 37 boeren een tuinbouwbedrijfje gestart.

Daarnaast wordt het water ook gebruikt voor andere activiteiten die inkomen genereren,
zoals het maken en verkopen van bakstenen en om melkkoeien water te geven.
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Creëren oeverbeschermingzones
Om de landbouwgronden en oevers van de seizoensriviertjes nabij de dammen te
beschermen tegen erosie worden er oeverbeschermingszones aangelegd. Hier wordt de
natuurlijke vegetatie met rust gelaten en bomen geplant. Daarnaast wordt hier ook olifantsgras (napiergrass) verbouwd. De wortels van dit gras houden de grond vast. Tegelijkertijd
kan het gras geoogst worden en aan de koeien gevoerd worden. De zone wordt afgebakend
door een geul te graven die eventueel afspoelend grond opvangt. Voor alle activiteiten zijn
verschillende gereedschappen gekocht zoals schoppen en kruiwagens.
Di
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Bouw dammen
In 2021 zijn er vier dammen bijgebouwd, zie tabel 1. Twee daarvan zijn begin 2022 afgerond.
Het meeste werk wordt door de projectdeelnemers zelf uitgevoerd, onder begeleiding van
een ervaren bouwer, waaronder het verzamelen van zand en stenen.
Voor de fundering wordt een geul gegraven bij voorkeur waar in de ondergrond een rotslaag
de rivierbedding kruist. Met behulp van een houten mal wordt de dam gebouwd en
verstevigd met staal.
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Tabel 1: Overzicht van gebouwde dammen nabij Ikombe.
Village Seasonal river
Self-Help Group
Name dam
Ikombe Ivutini
Kiundwani SHG
Kwa Muteti
Kwa Katumo
Kwa Mutuku
Ndekya SHG
Kwa Ndele
Kyambuni
Mbagoni
Ngomani SHG
Kwa Mbevo
Malivini

Year construction
2020
2021
2020
2021
2021
2021
2020

Tijdens het eerstvolgende regenseizoen zijn de dammen volgestroomd.

De overige activiteiten die bij de bouw van deze vier dammen behoren, zoals de trainingen,
het opzetten van de demo-tuinen, het creëren van oeverbeschermingszones en het helpen
van boeren om een tuinbouwbedrijfje op te zetten zullen in 2022 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.
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Financiële uitgaven:
In 2021 is 19.700 euro voor het project ‘Droge Rivierbeddingen – Bron van Water’
ontvangen. Hiervan is inmiddels 14.952 euro overgemaakt. Het resterende bedrag euro zal
begin volgend jaar worden overgemaakt voor de overige activiteiten die dan zullen worden
uitgevoerd.

Projectbezoek
Vanwege de coronapandemie was het helaas ook dit jaar niet mogelijk naar Kenya af te
reizen om de huidige en voorgaande projecten te bezoeken. Het management team van
NACODEV heeft daarom erg zijn 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.
Inmiddels is er een bezoek gepland voor juni 2022.

1.5 Toekomst
In het project ‘Droge Rivierbeddingen – Bron van Water’ willen we graag 12 kleine
stuwdammen bouwen in seizoensriviertjes. Tot nu toe hebben we fondsen kunnen werven
voor 7 dammen. Daarom willen we in 2022 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 2022 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

31-12-2021
€

31-12-2020
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Liquide Middelen
Totaal Generaal

PASSIVA

0,00
========

0,00
========

8.652,03
========
_________
8.652,03
========

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

31-12-2021
€

31-12-2020
€

EIGEN VERMOGEN
Stichtingsvermogen

3.892,84
========

3.667,75
========

4.759,19
========
_________
8.652,03
========

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

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

2021
€

2020
€

.

BATEN
Giften particulieren
Giften stichtingen
Rentebaten

500,00
19.700,00
0,00

600,00
16.895,00
0,00
20.200,00

17.495,00

LASTEN
Projectkosten:
- Droge Rivierbeddingen – Bron van Water

19.709,29

16.995,00
19.709,29

Overige kosten:
- Hosting kosten website
- Bankkosten
- Reiskosten bestuursleden naar projecten
- KvK Uittreksel

72,60
*1) 185,32
0,00
7,70

Exploitatieresultaat

48,12
*2) 171,13
0,00
0,00
265,62

219,25

225,09
=======

280,75
=======

*1): Inclusief bankkosten m.b.t. geldtransfer naar projectlanden: 48,00 euro.
*2): Inclusief bankkosten m.b.t. geldtransfer naar projectlanden: 36,00 euro.
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16.995,00

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.

12

2.3.2 Toelichting op de balans
VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021
€

31-12-2020
€

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

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

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

1.252,03
200,00
7.200,00
8.652,03
========

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

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

EIGEN VERMOGEN

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Stichtingsvermogen
Beginbalans
Exploitatieresultaat boekjaar
Eindbalans

3.667,75
225,09
3.892,84
========

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021
€

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

31-12-2020
€

Overige schulden
Nog te betalen aan projecten
Nog te betalen bankkosten

4.747,95
11,24
4.759,19
========
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3.219,80
11,29
3.231,09
========

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

Lelystad

Datum:

30 juni 2022

Voorzitter:
A.J. van Tol

Secretaris:
J.C. Meerman

Penningmeester:
W.C. Adam
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