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0. Algemeen 

De Stichting Knowledge for Children is statutair gevestigd te Wierden en heeft als KvK-

nummer 08149860. De Stichting zorgt voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 

op lagere scholen in Afrika (op dit moment Oeganda en Kenia) door het creëren van 

zelfredzaamheid. Zij doet dit door middel van een 3 stappen model: 

1. kopen van boeken samen met scholen via een co-investingsmodel, waarbij de 

plaatselijke bevolking bijdraagt aan de aanschaf van de boeken; 

2. trainen van de leerkrachten om effectief gebruik te maken van de boeken en 

interactief les te geven; 

3. ontwikkelen van leiderschap bij de lokale leiders van de scholen en zodoende dragen 

en versterken van de verantwoordelijkheid in de dorpen voor goed onderwijs. 

In Nederland worden daartoe inkomsten gegenereerd. In de landen in Afrika worden de 

programma’s effectief uitgezet en wordt ook lokaal inkomen geworven. 

 

1. Bestuur en operationeel management  

Het bestuur zet de beleidslijnen uit van de activiteiten van KforC in Nederland. Onder 

coördinatie van de Directeur Knowledge for Children Nederland en in samenwerking met de 

lokale besturen in Oeganda (de organisatie in Kenia wordt thans opgezet) voor de activiteiten 

aldaar. De landenorganisaties voeren vervolgens de activiteiten uit.  

 

1.1 Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestaat uit bestuursvoorzitter de heer Henk Gritter, verbonden aan KforC sinds 

januari 2018, de heer Michiel van Aarnhem, bestuurslid sinds september 2018, de heer Aldert 

Gritter, financieel bestuurder, verbonden aan KforC sinds 2011, mevr. Lebinh Luc, de heer 

Melle Tiel en de heer Frank Hulshorst (alle drie in 2019 toegetreden tot het bestuur van 

KforC).  

 

1.2 Bezoldiging bestuur 

De bestuursleden ontvingen voor hun activiteiten een vrijwilligersvergoeding, die als gift aan 

KforC werd teruggestort. In totaal is door de bestuursleden in 2019 € 6.801 als gift 

teruggestort. 

 

1.3 Operationeel management 

Het operationeel management vanuit Nederland is in samenwerking tussen mevrouw Anouk 

Ooms, de directeur (fulltime) en Mevrouw Maartje Pronk (van 1 februari tot 1 november, voor 

0,3 fte) tot stand gekomen. In Kenia is per 26-5 mevr. Maria Osterholt gestart om als 

coördinator Kenia de dagelijkse gang van zaken in Kenia te regelen.  

De dagelijkse financiële administratie in Nederland wordt verzorgd door de financiële 

bestuurder, de heer Aldert Gritter.  

 

2. Activiteitenverslag 2019 

In 2019 zijn de activiteiten van KforC in Oeganda en Kenia uitgevoerd. De activiteiten 

omvatten het 3 stappen-model wat de basis is van het programma van KforC in Afrika. Dit 3-

stappen model is  in Oeganda succesvol uitontwikkeld. Dit programma wordt in 3 jaar tijd op 

de scholen uitgerold. In 2019 waren in totaal 123 scholen actief bij het programma 

betrokken,  99 scholen in Oeganda en 24 in Kenia. De lokale organisatie in Oeganda heeft in 

2019 zelfstandig onder Oegandese leiding geopereerd.  

In Kenia is in 2019 een succesvol vervolg gegeven aan de bestaande samenwerking met de 

lokale partnerorganisatie waarbij zij getraind worden in de uitvoering van het 3-

stappenmodel. Daarnaast zijn in 2019 2 nieuwe lokale partnerorganisaties toegevoegd 

waarbij de eerste scholen reeds zijn geselecteerd, zodat ons 3 stappen programma met 3 

partnerorganisaties wordt uitgevoerd.   



De activiteiten in Kameroen konden nog niet weer worden opgestart door de politieke 

omstandigheden aldaar. Toezicht op het reilen en zeilen in de landen in Afrika werd gehouden 

door onze directeur, mevr. Ooms. 

 

De continuïteitsreserve is verlaagd tot € 25.913.  

3. Toekomstige ontwikkelingen 

In 2019 heeft de lokale organisatie in Oeganda zoveel mogelijk zelfstandig geopereerd. Bij de 

start bleek een ondersteunende rol nog wel vereist, zowel op het vlak van het aansturen van 

het team, het behalen van de resultaten als op het organiseren van lokaal inkomen. Hierop is 

in 2019 dan ook meer tijd geïnvesteerd dan oorspronkelijk verwacht waarbij deze investering 

zich in 2020 zou moeten uitbetalen. In Kenia is tijd besteed aan het inwerken van en de 

overdracht van de werkzaamheden aan de nieuwe coördinator. De inzet van onze directeur is 

daardoor voor ca 60% gericht geweest op het opereren in Afrika  en voor 40% op de 

activiteiten in Nederland. Met deze investeringen in beide landen zal de inzet van onze 

directeur in Afrika in 2020 naar verwachting verder kunnen afnemen. De aandacht voor 

fundraising in Nederland kan daardoor toenemen.  

In Oeganda is een nieuw 3 jaren plan 2020-2022 van kracht. Hierbij wordt het aantal actieve 

scholen bestendigd op gemiddeld 85 per jaar. Ons bereik van aantal scholen blijft groeien 

doordat meer en meer scholen ons programma succesvol afronden.  Op dit moment hebben 

50 scholen het programma succesvol afgerond hetgeen de aankomende 3 jaar zal 

verdubbelen naar ruim 100 scholen. Reden voor de bestendiging is enerzijds om de goede 

kwaliteit van het programma te kunnen blijven borgen en anderzijds om de lokale organisatie 

de gelegenheid te geven te groeien naar het realiseren van haar eigen bijdrage waarmee 

uiteindelijk 50% van de kosten van het programma wordt gedekt vanuit Oeganda zelf.  

In Kenia wordt het programma verder uitgerold in samenwerking met een drietal lokale 

partnerorganisaties onder leiding van de coördinator. Deze partnerorganisaties worden 

getraind en begeleid in een zelfstandige uitvoering van ons programma waarbij we in 2020 

verwachten te groeien naar 42 actieve scholen in ons programma. Tevens verwacht wordt dat 

de eerste scholen het programma succesvol gaan afronden eind 2020.  

In Kameroen duurt de politiek onrustige situatie helaas voort en deze wordt nadrukkelijk 

gevolgd. We hopen op een oplossing van de crisis, zodat ons programma op termijn weer kan 

worden opgestart. Het ligt echter niet in de lijn der verwachtingen dat dit in 2020 aan de orde 

zal zijn. In dat kader zal dan ook worden onderzocht of het 3-stappen KforC-model in een 

vierde land kan worden opgestart. 

 

Vastgesteld op  30 januari 2020 te Utrecht, 

 

H. Gritter, waarnemend voorzitter 

A.J. Gritter, penningmeester 

M. van Aarnhem, bestuurslid 

M. Tiel, bestuurslid 

L. Luc, bestuurslid 

 

 

 

 

 

 



Jaarrekening 
 

1. 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 2019 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 indien gedurende een jaar onvoldoende middelen binnengehaald worden. 

Uitgangspunt is een hoogte van ongeveer 25% van de jaarbegroting, zijnde ca € 50.000. Dit 

jaar bedraagt de continuïteitsreserve ca € 25.913, er is ingeteerd op de continuïteitsreserve. 

Daarnaast kunnen door het bestuur bestemmingreserves worden aangehouden voor 

aanwending aan een specifiek doel. Bestemmingsreserves betreffen m.n. het niet bestede 

deel van toegekende donaties voor specifieke projecten. Deze zijn over 2019 niet gevormd.  

 

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 in het verslagjaar ontvangen 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 2019  

De begin- en eindbalans over 2019 zien er als volgt uit: 

 

 

De bezittingen zijn, evenals de liquide middelen afgenomen met € 20.911. De 

continuïteitsreserve is afgenomen tot € 25.913. De overige schulden bedragen € 3.004. 

   

3. Staat van baten en lasten over 2019 

 

Er is een tekort ontstaan van € 21.154. 

 

 

 

 

 



 

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

Balansposten 

 

4.1 Activa: liquide middelen en vordering 

 

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 € 20.911 afgenomen.  

In totaliteit zijn de activa met € 20.911 afgenomen.  

 

4.2a  Passiva: reserves 

 

De continuïteitsreserve is afgenomen tot € 25.913, een daling van € 21.154. Een deel van 

de continuïteitsreserve is gebruikt voor het doen van lopende uitgaven. Het streven blijft een 

continuïteitsreserve aan te houden van ca € 50.000 waarmee de organisatie in Nederland een 

jaar kan blijven draaien zonder extra fondsen. 

De ontwikkeling van de continuïteitsreserve in tabelvorm weergegeven: 

 

 

 

 

 

4.2b Passiva: overige schulden 

 

Hoogte per 1-1-2019    € 2.760 

Hoogte per 31-12-2019   € 3.004 

 

Toename overige schulden  €    244 

 

De overige schulden zijn met € 244 toegenomen met name doordat de te betalen 

accountantskosten verhoogd zijn tot € 2.118. Daarnaast dient er minder loonbelasting betaald 

te worden in 2020 over december 2019 dan in 2019 over december 2018. 

 

In totaliteit zijn de passiva met € 20.911 afgenomen. 

 

 



 

4.3 Baten 

 

De volgende baten werden verkregen: 

 

 

 

 

De baten (ontvangsten) van Knowledge for Children Nederland bedroegen in het jaar 2019:  

€ 109.620. Hierbij zijn inbegrepen de bijdragen van Edukans (€ 20.000), die overmakingen 

van KforC naar Oeganda en Kenia met 50 % verhoogt. Deze bedragen worden, inclusief de 

bijdrage van KforC rechtstreeks door genoemde organisatie overgemaakt naar Oeganda en 

Kenia.  

Van SR te B is ontvangen 7500 euro voor één van de scholen in Oeganda. 

Via evenementen is een bedrag van € 4.357 aan bijdragen verkregen. 

De vrijwilligersvergoeding die wordt uitbetaald aan de bestuursleden is vrijwillig weer 

teruggestort. 

 

4.3  Lasten  

 

De volgende lasten werden gedragen in 2019: De lasten (uitgaven) over het jaar 2019 

bedroegen in totaal: € 130.223. Hier zijn de rechtstreekse betalingen door Edukans ad € 

20.000 aan Oeganda en Kenia in verwerkt. 

 

 

 

De verdeling van de uitgaven naar de verschillende onderdelen is gebaseerd op de 

tijdbesteding naar de verschillende componenten. 

Van het totaal aan kosten is € 89.022 aan programma’s en de ondersteuning daarvan 

besteed, € 12.035 aan bewustwording duurzame ontwikkeling, € 15.475 aan fondsenwerving 

en € 14.241 aan administratie/beheer.  



Er zijn dit jaar geen kosten gemaakt voor Kameroen omdat het gezien de politieke situatie 

nog steeds niet mogelijk is ons programma op de scholen weer te herstarten.  

In vergelijking met 2018 is er minder betaald aan Oeganda. Toch heeft dit niet geleid tot een 

tekort aan middelen en activiteiten in Oeganda om verschillende redenen:  

- eind van 2018 is een grote bijdrage vanuit Nederland overgemaakt aan de lokale 

organisatie waardoor een goede start in 2019 is gemaakt 

- de kosten voor de lokale organisatie in Oeganda zijn verlaagd omdat niet langer 

een Nederlandse Country Director in dienst is van de organisatie, die ook niet daar 

woonachtig is. In 2018 was sprake van dubbel management: een country director 

en een deputy country director. In 2019 is enkel sprake van een country director, 

de voormalige deputy country director. 

- nu de lokale organisatie zelfstandig wordt geleid vanuit Oeganda, wordt gewerkt 

aan het verhogen van het lokale inkomen. 

In Kenia is in 2019 het programma verder uitgerold. Er wordt thans met 3 partnerorganisaties 

samengewerkt op 24 scholen. In Kenia is de overheid gestart met het printen van boeken 

waardoor lange tijd geen boeken op de markt beschikbaar zijn geweest. De grootste 

kostenpost van de lokale organisaties in Afrika bestaat uit de uitgaven aan boeken. Deze 

kwamen pas in september en oktober beschikbaar op de gewone markt waardoor de uitgaven 

in 2019 beperkt zijn gebleven.  

De uitgaven in Oeganda en Kenia betreffen uitgaven voor het 3 stappen model, het personeel 

om de programma´s mee uit te kunnen voeren en het betrekken van de stakeholders in het 

basisonderwijs.  

De bruto personeelkosten bedroegen € 39.054, de sociale lasten bedroegen € 4.964 en de 

onkostenvergoedingen € 1.620. De kosten in Nederland in 2019 zijn hoger dan in 2018 komt 

doordat de Managing Director meer in Nederland is geweest, waardoor haar kosten en salaris 

hoger zijn.  

Onder diversen vallen met name de accountantskosten, salarisadministratie en bankkosten, 

de kosten van evenementen, het bezoek van twee bestuursleden aan Oeganda en Kenia en 

ondersteuning bij de fondsenwerving.  

 

5.  Saldo  

 

Over geheel 2019 hebben de operationele inkomsten en uitgaven geresulteerd in een tekort  

van  € 21.154. Hierdoor is ingeteerd op de continuïteitsreserve.  

 

6. Begroting 2020 

 

Voor 2020 wordt een aanmerkelijke verhoging van de inkomsten verwacht t.o.v. 2019, zoals 

blijkt uit onderstaande begroting:  

  

 



In 2019 is geïnvesteerd in gesprekken met nieuwe partijen: fondsenverstrekkers en bedrijven 

waarna meerdere voorstellen zijn ingediend welke bij honorering in 2020 voor een goede start 

zorgen. Daarnaast zal met speciale acties bij fondsenverstrekkers en bedrijven worden 

ingezet op het verkrijgen van extra inkomsten.  

Voor wat betreft de lasten is een stijging van de uitgaven met name voorzien in de 

programma’s, meer scholen zullen aan de programma’s gaan deelnemen, zowel in Oeganda 

als in Kenia. Vervolgens zal ook gestart gaan worden om in een nieuw land ons programma 

neer te zetten. 

Het begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven zal worden gebruikt om de 

continuïteitsreserve op het gewenste niveau te brengen. 

Vastgesteld op 30 januari 2020 te Utrecht, 

H. Gritter, waarnemend voorzitter

A.J. Gritter, penningmeester 

M. van Aarnhem, bestuurslid

M. Tiel, bestuurslid

L. Luc, bestuurslid



Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht 

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl 
www.withaccountants.nl
@withaccountants 

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 
KvK 28112484
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Stichting Knowledge for Children 

Prof. H. de Vrieslaan 7 

3571 GE  UTRECHT 

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur en raad van toezicht van Stichting Knowledge for Children te Utrecht. 

Wij hebben de in dit rapport (pagina 3-9) opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2019 

van Stichting Knowledge for Children beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 

met een balanstotaal van € 28.916 en de exploitatierekening over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 decem-

ber 2019 met een resultaat van € 20.603 positief 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 Richtlijn C1 voor ‘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. 
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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 Stichting 

Knowledge for Children per 31 december 2019 en van het resultaat over de periode 1 januari 2019 tot en met 

31 december 2019 in overeenstemming met Richtlijn C1 voor ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. 

 

Was getekend te Sliedrecht, 18 februari 2020. 

 

WITh accountants B.V. 

 

 

 

P. Alblas RA 


