Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Knowledge for Children
0 8 1 4 9 8 6 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Hugo de Vrieslaan 7, 3571 GE, Utrecht
0 6 4 8 9 2 1 2 5 3

E-mailadres

info@knowledgeforchildren.org

Website (*)

www.knowledgeforchildren.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 6 1 6 0 8 9 2

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Uganda, Kameroen
0 . 2
1 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

1. De stichting heeft ten doel: het vergroten van de onderwijsmogelijkheden in
Kameroen en Oeganda, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van
leermiddelen zoals schoolboeken, het overbrengen van kennis en het verbeteren van
de leescultuur.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Wij verbeteren het onderwijs en de leescultuur samen met scholen. Scholen kunnen
zich aanmelden voor een van de Knowledge for Children programma's. Na een
zorgvuldige selectie werken we samen met de scholen op basis van co-investing.
Scholen worden getraind om de lokale community te activeren, en met deze
community zorg te dragen dat 50% van de benodigde fondsen (voor bijvoorbeeld
schoolboeken) worden geworven door de lokale community.
Knowledge for Children draagt zorg voor trainingen zodat de scholen en de community
zich ontwikkelen op leiderschap en het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
Een K4C programma duurt maximaal 3 jaar, waarna wij verwachten dat de school een
stap heeft gezet in zelfvoorzienendheid en kwaliteit.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Fondsen worden geworven bij particulieren (o.a. door middel van events), bedrijven
(partnerships), stichtingen, vermogensfondsen en eventuele andere institutionele
fondsen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden voornamelijk besteed aan doelrealisatie in Oeganda en

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.knowledgeforchildren.org/over-ons/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuursleden vervullen hun functie vrijwillig. Zij maken aansprak op de wettelijk

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie de jaarverslagen via onderstaande link.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.knowledgeforchildren.org/resultaten/

Kameroen via de K4C programa's. Daarbij wordt een continuiteitsreserve
aangehouden op een spaarrekening. Ook worden kosten gemaakt voor beheer &
administratie, voorlichting en fondsenwerving.

Open

vastgestelde vacatie/vrijwilligersvergoeding.
De directeur en eventuele werknemers werken op freelance basis voor een
marktconform uurtarief.

Open
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Balans

Balansdatum

3 1

– 1 2

Activa

31-12-2021

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
0

€

13.187

+
€

22.428

+
€

18.474

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

9.762

Bestemmingsfondsen

€

4.400

€

11.045

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€

18.474

22.428

€

2.299

+
€

+

11.775

22.428

+
€

€

+

9.762

€

€

5.287

€

11.775

1.621

+
18.474

+
€

22.428

De bezittingen zijn afgenomen met € 3.954, de liquide middelen met € 9.241 Het bestemmingsfonds voor projecten in Oeganda is afgenomen met €
6.645. De continuïteitsreserve is toegenomen met € 2.013 tot € 11.775. Aan overige schulden resteerden de nog te betalen accountantskosten van € 2.299.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

25.910

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€ 62.367999999999995

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

€

Overige baten

€

Som van de baten

€ 69.26899999999999

€

5.900

25.91

€

5.9

36.458

€

54.060

+

+

6.901

+

€

+

+
59.96

€

2.685

€

62.645

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

Voorlichting en bewustwording

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

61.675

42.058

€
€

3.700

6.849

Anders, namelijk (vul hier in)

€
Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

+

€

+

65.375

€

48.907

€

5.648

€

16.109

Kosten beheer en administratie

€

2.849

€

2.734

Som van de lasten

€

73.872

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€ -4.603000000000009

€ -5.104999999999983

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

+

€ 67.74999999999999

De baten (ontvangsten) van Knowledge for Children Nederland bedroegen in het jaar
2021:
€ 69.270. Deze zijn grotendeels van fondsen ontvangen. Daarnaast is door het bestuur
een crowdfundingsactie op touw gezet, waarmee € 22.747 is binnengehaald. Mede
daardoor zijn de ontvangsten in 2021 met € 6.625 gestegen t.o.v. 2021 tot € 69.270.
De vrijwilligersvergoeding die wordt uitbetaald aan de bestuursleden is vrijwillig weer
teruggestort.
De lasten zijn t.o.v. 2020 met ca 10 % gestegen. Ondanks het feit dat de scholen
grotendeels dicht zijn geweest (een korte periode voor examenklassen geopend) zijn er
wel boeken aan scholen geleverd. Tevens zijn er bij bezoeken aan scholen en
gemeenschappen trainingen gegeven in de open lucht. Vervolgens omvatten de lasten
het in stand houden van de organisaties in Nederland en Oeganda. De kosten van de
directievoering zijn verlaagd door het dienstverband van de nieuwe directeur (oprichter
van de stichting) te verlagen tot 0,2 fte in de laatste maanden van 2021. Ook van de
fondsenwerver is afscheid genomen, door corona zijn zijn resultaten fors achter
gebleven bij de verwachtingen.
Met deze ingrepen zijn de overige kosten verlaagd.
Van het totaal aan kosten is € 61.675 aan programma’s en de ondersteuning daarvan
besteed, € 3.700 aan bewustwording duurzame ontwikkeling, € 5.648 aan
fondsenwerving en € 2.849 aan administratie/beheer.
In Kameroen woedt nog steeds de onafhankelijkheidsstrijd, waardoor het nog steeds
niet mogelijk is ons programma op de scholen weer te herstarten.
https://www.knowledgeforchildren.org/resultaten/
Open
Onder de diversen kosten ad € 2.849 vallen met name de kosten voor de accountant
en de bankkosten.

