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0. Algemeen 
 
Knowledge for Children zorgt voor het verbeteren van het onderwijs op lagere scholen in 
Afrika (op dit moment Kameroen en Oeganda). Zij doet dit door: 
- het leveren van boeken op scholen via een co-investingsmodel, waarbij ook de 
plaatselijke bevolking bijdraagt aan de aanschaf van de boeken; 
- het trainen van de leerkrachten, met name om effectief gebruik te maken van de 
boeken; 
- het ontwikkelen van een leiderschapsprogramma om lokale leiders te vormen, die de 
verantwoordelijkheid in de dorpen voor goede scholen dragen en versterken. 
In Nederland worden daartoe inkomsten gegenereerd. In de landen in Afrika worden de 
programma’s effectief uitgezet en worden ook fondsen geworven. 
 
1. Bestuur en operationeel management  
Het bestuur zet de beleidslijnen uit van de activiteiten van KforC in Nederland, onder 
coördinatie van de Managing Director, en in samenwerking met de lokale besturen in Oeganda 
en Kameroen voor de activiteiten aldaar. De landenorganisaties voeren vervolgens de 
activiteiten uit.  
 
1.1 Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat uit: 
Bestuursvoorzitter: de heer Wilco Wolfs, verbonden aan KforC sinds 2006; 
Bestuurder, portefeuille secretariaat: mevrouw Jerica van Niekerk, verbonden aan KforC sinds 
2008; 
Bestuurder, portefeuille financiën: de heer Aldert Gritter, verbonden aan KforC sinds 2011.   
 
1.2 Bezoldiging bestuur 
Twee bestuursleden ontvangen voor hun activiteiten een vrijwilligersvergoeding van € 1500, 
die als gift aan KforC wordt teruggestort. 
 
1.3 Operationeel management 
Het operationeel management wordt verzorgd door de heer Arnold Roozenbeek. Hij had in 
2016 een dienstbetrekking van 0,9 fte bij KforC.  Voor een half jaar is er een coördinator 
Nederland is dienst geweest voor 0.9 fte. Deze heeft zich, naast programma’s en fondsen 
beziggehouden met bewustwording van duurzame ontwikkelingssamenwerking in Nederland. 
De dagelijkse financiële administratie wordt verzorgd door de financiële bestuurder, de heer 
Aldert Gritter.  
 
2. Activiteitenverslag 2016 
In 2016 zijn de programma’s van KforC in Oeganda uitgebreid. Er zijn thans 85 scholen 
verbonden aan het KforC-programma. In Kameroen zijn 132 scholen verbonden aan de 
programma’s van KforC.  
 
3. Toekomstige ontwikkelingen 
Voor de toekomst wordt een verdere uitbreiding van de activiteiten in Oeganda voorzien. In 
Kameroen wordt een stabilisatie van de activiteiten voorzien. In Afrika zal worden onderzocht 
of het 3-stappen KforC-model van toegevoegde waarde kan zijn in Kenia en daar kan worden 
uitgerold. 
 
Utrecht, 18 april 2017 
W.Wolfs, voorzitter 
A.J. Gritter, penningmeester 



 
Jaarrekening 
 

0. Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 
 
Algemene grondslagen 
 
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C1 “Organisaties-zonder-winststreven” 
van de Raad voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. De jaarrekening is 
opgesteld in euro’s.  
 
Vergelijkende cijfers 

 
De cijfers over 2016 zijn waar nodig aangepast om vergelijkbaarheid mogelijk te maken 
met het verslagjaar. 
 
Grondslagen van waardering 
 
Algemene grondslagen van waardering 
 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
 
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 
 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn 
opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een 
voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Reserves en fondsen 
 
De continuïteitsreserve is gericht op het in stand houden van de organisatie in Nederland 
en in Afrika bij het gedurende een jaar onvoldoende middelen kunnen binnenhalen. Als 
hoogte ziet het bestuur op termijn een hoogte van 25 % van de jaarbegroting, zijnde € 
50.000. Daarnaast kunnen door het bestuur bestemmingreserves worden aangehouden voor 
aanwending aan een specifiek doel.  
 
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden voor het doel waarvoor deze ter 
beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties voor 
specifieke projecten. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Grondslagen van resultaatbepaling 
 
Algemene grondslagen van resultaatbepaling 
 
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten 
en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor 
vermelde waarderingsgrondslagen. 
 
Baten 

 
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Giften in 
natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 
 
Lasten 
 
Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente- 
opbrengsten en –lasten. 
 
2. Balans per 31 december 2016  

De begin- en eindbalans over 2016 zijn: 

        1-1-2016  31-12-2016 

Activa 

Liquide middelen    bank  € 22.915  € 28.093 

 

Passiva 

Overige schulden 
- nog te betalen accountantskosten    €   1.567  €   2.835 
- nog te betalen loonbelasting    €   1.432 
 
Reserves 
- continuïteitsreserve      € 19.916  € 25.258 
 
Totaal passiva      € 22.915  € 28.093 
 

De liquide middelen zijn met € 5.178 afgenomen. De overige schulden zijn met € 164 
toegenomen, de continuïteitsreserve is per saldo met € 5.342 verminderd. 

 
 
 
       



 
 
 
 
 
3. Staat van baten en lasten over 2016 
 

    2016   2015 
Baten   € 190.638     € 225.003 
Lasten      € 195.991      € 215.971 

        
Saldo   - € 5.353  €     9.032 
Financiële baten en lasten       €       11     €        35 
Totaal saldo   - € 5.342   €   9.067 

   

 

4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten  

Balansposten 
 
4.1 Activa: liquide middelen 
 
Onderstaand worden de liquide middelen weergegeven: de saldi van de bankrekeningen en 
kassaldo aan het begin en het eind van het jaar, evenals het verschil tussen beide saldi: 

 

Het saldo op de lopende bankrekeningen is met € 5.178 afgenomen.  
 
4.2a  Passiva: overige schulden 
 
Hoogte per 1-1-2016    € 2.835 
 
Hoogte per 31-12-2016    € 2.999 
 
Vermindering overige schulden  € 1.268 
De overige schulden, de reservering voor nog te betalen de accountantskosten, zijn met  
€ 1.268 afgenomen doordat er nog slechts voor één jaar (2016) betaald hoeft te worden in 
plaats van 2 in 2015 (nl 2014 en 2015). De loonbelasting over december 2016 dient in 2017 
nog betaald te worden. 
 
4.2b Passiva: continuïteitsreserve 
 
De continuïteitsreserve is per saldo afgenomen van € 25.258 naar € 19.916, een 
vermindering van € 5.342. 
 
In totaal zijn de passiva met € 5.178 afgenomen. 
 



 
 
 
 
4.3 Baten 
De volgende baten werden verkregen: 
 

 
 
De baten (inkomsten) van Knowledge for Children Nederland bedroegen in het jaar 2016:  
€ 173.763. Hierbij zijn opgeteld de bijdragen van Wilde Ganzen (€ 12.500) en Cordaid (€ 
4.375), die enkele bijdragen van KforC naar Kameroen en Oeganda met 50 % respectievelijk 
25 % verhogen. Deze bedragen worden, inclusief de bijdrage van KforC rechtstreeks door 
genoemde organisaties overgemaakt naar Kameroen en Oeganda. In totaal is daardoor nog  € 
16.875 ontvangen, waardoor de totale inkomsten € 190.638 bedroegen in 2016.  
Er zijn scholen geadopteerd voor een totaalbedrag van € 9.455. 
De vrijwilligersvergoeding die wordt uitbetaald aan de bestuursleden wordt door 2 
bestuursleden vrijwillig weer teruggestort, zodat er per saldo geen materiële beloning is voor 
die bestuursleden. 
 
4.3  Lasten  
De volgende lasten werden gedragen in 2016: 
 

       
 
 
De verdeling van de uitgaven van de managing director, van de coördinator Nederland en van 
de vrijwilligersvergoeding is gebaseerd op de tijdbesteding naar de verschillende 
componenten. 



 De lasten (uitgaven) over het jaar 2016 bedroegen in totaal: € 178.952. Hier dienen de 
betalingen door Cordaid en Wilde Ganzen ad € 16.875 te worden bijgeteld, zodat de totale 
uitgaven € 195.827 hebben bedragen. 
Aan Kameroen zijn betalingen gedaan tot een bedrag van € 40.119. Hier is de bijdrage van 
Wilde Ganzen aan toegevoegd. In deze kosten zijn o.a. opgenomen de reiskosten van de 
country-director naar en van Kameroen. De verantwoording over de uitgaven 2016 in 
Kameroen is in het jaarverslag van Knowledge for Children Kameroen opgenomen. 
Voor Oeganda is een bedrag besteed van € 70.634. Hier is de bijdrage van Cordaid aan 
toegevoegd. Verder zijn ook hier de reiskosten van de country-director opgenomen van en 
naar Oeganda. Tevens geldt hier dat de uitgaven 2016 in Oeganda in het jaarverslag van 
Knowledge for Children Oeganda zijn opgenomen.  
 
De uitgaven in Kameroen en Oeganda betreffen uitgaven voor de schoolboekenprojecten, het 
trainingsprogramma voor leerkrachten, het leiderschapsprogramma en het personeel om 
e.e.a mogelijk te maken. De uitgaven worden zowel in Kameroen als in Oeganda door 
accountants aldaar gecheckt en geaccordeerd. 
De vrijwilligersvergoeding die wordt uitbetaald aan de bestuursleden wordt door twee 
bestuursleden weer teruggestort, zodat er voor hun geen materiële beloning is. 
Van het totaal aan kosten is € 154.431 aan programma’s besteed, € 8.011 aan 
bewustwording duurzame ontwikkelingssamenwerking en € 19.234 aan fondswerving. 
 
In 2016 is tot en met mei een coördinator Nederland in dienst geweest, die aan alle aspecten 
heeft gewerkt. Onder diversen vallen met name de accountantskosten, naast bankkosten en 
salarisadministratie.  
 
5.  Saldo  
Over geheel 2016 hebben de operationele inkomsten en uitgaven geresulteerd in een tekort 
van  € 5.342. Hierbij zijn, zoals aangegeven, de in bijdragen van Wilde Ganzen en Cordaid ad 
€ 16.875 meegenomen. 
 
6. Financieel resultaat  
Aan rente over de bankrekeningen is in 2016 een bedrag ontvangen van €11. 
 
7.  Negatief saldo 
Na verwerking van het financieel resultaat met het overschot resulteert een negatief saldo  
van € 5.342. Dit bedrag is in mindering gebracht op de continuïteitsreserve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Begroting 2017 
 
Voor 2017 wordt een stijging van de inkomsten verwacht en een toename van de financiering 
van de activiteiten in Afrika, zoals blijkt uit onderstaande begroting:  
 

 
 
Voor wat betreft de uitgaven is een stijging van de uitgaven met name voorzien in de 
programma’s : 
 

 
 
Ter vergelijking het uitgaven nivo van 2016 hieronder. 
 
 

 



Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Kenmerk: Fake tekst

Geachte heer/mevouw, 

Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume 
volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum 
harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus 
a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur 
maximus, quiatur magnim que modiciam eum am esedis res re magnis volecea vendi des doluptat 
volorer .

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest 
quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda 
que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be-
ratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis 
ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.

Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui ten-
derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, 
solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.
Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut 
aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis 
etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que 
verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum 
rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. 
Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet. 
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Stichting Knowledge for Children 

Prof. Hugo de Vrieslaan 7 

3571 GE  UTRECHT 

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Knowledge for Children 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Knowledge for Children te Utrecht beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 met een balanstotaal van € 22.915 en de staat van 

baten en lasten over 2016 met een resultaat van € 5.342 negatief met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw 

dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-

winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 

als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij 

hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 

2400 "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 

geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te

concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van

zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen 

bij functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens 

alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die 

uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de 

jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Knowledge for

Children per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende 

RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. 

Was getekend te Sliedrecht, 19 mei 2017. 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA


