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Inleiding
Dit is het jaarverslag 2012 van de Stichting Atos Foundation.
Medewerkers van ICT bedrijf Atos Nederland kunnen donateur worden door via hun salaris
maandelijks een bedrag over te laten maken naar de Atos Foundation, tot voor kort bekend als Derde
Wereld Fonds Atos (afgekort DWF).
Het bestuur van de Atos Foundation financiert met dit geld diverse projecten in ontwikkelingslanden.
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Samenvatting
Dit jaar stond in het teken van de naamsverandering van Derde Wereld Fonds Atos Origin naar Atos
foundation. In 2011 heeft Atos Origin de ICT activiteiten van Siemens overgenomen en hierbij is ook
de naam van het bedrijf aangepast: van Atos Origin naar Atos.
Ook ik 2012 hebben we weer een groot aantal project aanvragen gekregen en deels gehonoreerd. We
hebben 6 projecten kunnen steunen, voor een totaalbedrag van € 38.500,00.
De aard van de projecten was ook dit jaar weer divers.

Stichting Atos Foundation

27 december 2013

4 van 11

Jaarverslag 2012
versie: v1.0

3

documentnummer: AF-JV-2012

Geschiedenis van het DWF
In 1982 is een aantal medewerkers van BSO gestart met het inzamelen van geld onder collega’s ten
behoeve van projecten in derde wereld landen. Van begin af aan zijn deze projecten hoofdzakelijk
gericht op onderwijs en gezondheidszorg voor kinderen. De omvang van de bedragen die jaarlijks
uitgegeven konden worden, nam in de loop der tijd gestaag toe. BSO werd Origin en Origin werd Atos
Origin en de verschillende directies hadden er een goede gewoonte van gemaakt, het door de
medewerkers gedoneerde bedrag te verdubbelen.
Hier is de directie eind 2002 mee gestopt, wegens de slechte economische omstandigheden toen in
de ICT branche.

Stichting Atos Foundation

27 december 2013

5 van 11

Jaarverslag 2012
versie: v1.0

4

documentnummer: AF-JV-2012

Gesteunde projecten
Project criteria:
 De nadruk ligt op projecten die ten goede komen aan de kinderen in de derde wereld waarbij
de aandacht vooral uitgaat naar onderwijs en gezondheidszorg.
 De projecten moeten gemanaged worden door een betrouwbare organisatie voor
ontwikkelingshulp, die ook borg staat voor een goede projectuitvoering.
 Gelden worden ook alleen naar de bankrekening van Nederlandse organisaties overgemaakt en
niet naar privé -personen.
 Projecten moeten bij voorkeur duidelijk afgebakend zijn zodat de donateurs kunnen zien waar
zij als medewerkers van Atos Origin, concreet aan bijdragen.
 Projecten moeten een duurzaam en structureel karakter hebben.
 In principe worden geen projecten gesteund die gericht zijn op individuele kinderen.
 Projecten die zijn aangedragen door collega’s van Atos hebben een lichte voorkeur.
Een overzicht van de gesteunde projecten in 2012:
Project Nr en korte beschrijving

Organisatie

Bedrag

project 12.01 bijdrage voor Claire Lafleur en klas.

Bernardus college Exploration

2.000,00

project 12.13 Bijdrage voor schoolmeubilair
Sathankulam
project 12.07 Bijdrage voor autisme project in
Peru
project 12.03 Bijdrage voor brailleapparatuur
Togo
project 12.17 Bjdrage voor bouw
consultatiebureau in Terokh
project 12.22 Bijdrage voor begeleiden
schoolkinderen in India

Stichting Aid India

9.000,00

STICHTING ABRAZOS

10.000,00

FOUNDATION RESOURCE CENT
(Force)
Stichting Petite Cobi

11.700,00

Stichting Leprazending

3.800,00

2.000,00

Voor een uitgebreid verslag van deze projecten kunt u terecht op www.atosfoundation.nl.
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Bijzondere projecten
In 2012 is er geen bouwreis geweest, dit jaar zijn wel de voorbereidingen gestart voor de reis naar
Cambodja begin 2013.
Wel is er een IT-reis geweest naar Bangladesh. Een viertal Atos-medewerkers is naar Bangladesh
geweest om daar training te geven aan medewerkers van kleine IT-startup. Het was een
kennisuitwisseling op het gebied van software-architectuur en softwareontwikkeling. Met deze
kennisoverdracht werd een begin gemaakt met een project dat ten behoeve van een
biodieselfabrikant in Malawi zou worden uitgevoerd. In het najaar van 2012 is een aantal
softwaremodules door de IT-partner in Bangladesh naar volle tevredenheid van de klant in Malawi
uitgevoerd. Met dit project geeft de Atos Foundation invulling aan het streven om kleinere ITbedrijven in ontwikkelingslanden te ondersteunen met kennis, werk en inkomen.
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Meer informatie
Op het intranet van Atos staat informatie speciaal voor onze donateurs binnen het bedrijf.
Op onze site www.atosfoundation.nl staat uitgebreide informatie over de stichting en haar
projecten.
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Bestuurssamenstelling
Op 1







januari 2012 bestond het bestuur uit:
Willem Hoekstra, voorzitter
Annemie Mannaerts, secretaris
Dirk van Tellingen, penningmeester
Hans Blom, lid
Ton Hofstede, lid
Taruna Ugahary, lid

Ton Hofstede heeft helaas het bestuur verlaten vanwege te drukken werkzaamheden.
Op 31 december 2012 bestond het bestuur uit:
 Willem Hoekstra, voorzitter
 Annemie Mannaerts, secretaris
 Dirk van Tellingen, penningmeester
 Hans Blom, lid
 Taruna Ugahary, lid
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Donateurs
Het aantal donateurs is het licht blijven dalen, eind 2012 waren dat er 631.
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Financieel overzicht 2012
De bestuursleden zijn medewerkers van het ICT bedrijf Atos en ontvangen voor hun werkzaamheden
voor Atos Foundation geen vergoedingen.
Inkomsten
Begin sado's
Donaties
Kerstcadeau medewerkers 2011
Giften Cambodja

27.161,82
34.726,41
2.362,50
36.014,00

Rente bank

100.536,12

Uitgaven
Gesteunde projecten
Bouwreis Cambodja
IT reis Bangladesh
Administratiekosten

-38.500,00
-16.155,00
-2.423,42
-535,71

Notariskosten
Totaal uitgaven
Batig saldo 31 december 2012

9.1

271,39

Totaal inkomsten

-1.762,39
-59.376,52
41.159,60

Toelichting op de financiën
Donaties
Donaties komen van de maandelijkse giften van collega’s en van de een kleine groep die via een
maandelijkse incasso bijdraagt.
Kerstcadeau
In 2012 konden medewerkers kiezen uit een aantal cadeau mogelijkheden, een daarvan was het
bedrag schenken aan de Atos Foundation en dat deden diverse collega’s.
Giften Cambodja
De deelnemers aan de bouwreis naar Cambodja hadden diverse sponsoracties opgezet om het
bouwproject te ondersteunen.
Gesteunde projecten
Bijna al het geld dat via de donateurs binnenkomt, gaat naar de gesteunde projecten.
Bouwreis
Het merendeel van de uitgaven voor de bouwreis zijn in 2013 gedaan.
IT-reis
De uitgaven van de IT reis vallen eigenlijk onder de gesteunde projecten.
Administratiekosten
Dit zijn de kosten voor KvK, website, kosten ABN/AMRO
Notariskosten
Vanwege de naamswijziging hebben we eenmalig nieuwe statuten moeten laten opmaken, door een
extern notariskantoor, hierbij werden we ondersteund door een medewerker van de afdeling Atos
Legal.
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