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0. Algemeen
De Stichting Knowledge for Children is statutair gevestigd te Wierden en heeft als KvKnummer 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 voor de activiteiten van KforC in Nederland en voor de
activiteiten aldaar onder coördinatie van de Directeur Knowledge for Children Nederland en in
samenwerking met de lokale besturen in Oeganda en Kenia (in ontwikkeling). De lokale
organisaties voeren vervolgens de activiteiten uit.
1.1 Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit de heer R. de Graaf verbonden aan KforC sinds 2021, de heer Melle
Tiel, secretaris, verbonden aan KforC sinds 2019 en de heer Aldert Gritter, financieel
bestuurder, verbonden aan KforC sinds 2011.
1.2 Bezoldiging bestuur
De bestuursleden ontvingen voor hun activiteiten in verband met corona slechts deels een
vrijwilligersvergoeding. Deze is in alle gevallen als gift aan KforC teruggestort. In totaal is
door de bestuursleden in 2021 € 1.700 ontvangen en als als gift teruggestort.
1.3 Operationeel management
Het operationeel management vanuit Nederland is in 2021 uitgevoerd door de heer Arnold
Roozenbeek (0,6 fte tot 1-7-2021, daarna voor 0,2 fte tot eind 2021). De dagelijkse financiële
administratie in Nederland wordt verzorgd door de financiële bestuurder, de heer Aldert
Gritter.
2. Activiteitenverslag 2021
Ook het jaar 2021 werd overheerst door de corona pandemie. Helaas zijn de programma’s
daardoor slechts ten dele uitgerold. Knowledge for Children Oeganda heeft hier desondanks
flexibel op meerdere manieren op ingespeeld.
Ten eerste is het Livelihood project met nieuwe funding voortgezet in het eerste half jaar van
2021. Het project is tijdens de lockdown in 2020 op een creatieve en innovatieve manier
ontwikkeld. De insteek was om in plaats van naar scholen naar de dorpen te gaan om
interactieve onderwijsmaterialen en leesboeken te verstrekken aan de kinderen en hun
ouders. Hiermee hebben wij mooie resultaten kunnen boeken in verschillende dorpen in het
Lwengo district om de leescultuur te verbeteren.
Ten tweede zijn er trainingen aan leraren gegeven. De scholen in Oeganda zijn voor een korte
periode open geweest voor de examenklassen, maar na een korte periode opnieuw dicht
gegaan. Door het team van Knowledge for Children in Oeganda is deze korte openingstijd
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goed gebruikt om de leraren op alle actieve scholen verschillende trainingen uit ons “Quality
Education” trainingsprogramma naar behoefte aan te bieden. Dit heeft er ook voor gezorgd
dat wij de binding met de scholen hebben weten te behouden en versterken.
Ten derde zijn in november en december weer veel ouderorganisaties bezocht rondom de
scholen. Dit ter voorbereiding van de heropening van de scholen in januari 2022. Hier hebben
wij onze gebruikelijke trainingen weer kunnen oppakken. Bovendien hebben wij weer de
eerste nieuwe boeken op de scholen kunnen introduceren en de inspiratie voor lezen door
middel van onze “bookdrops” ervaren.
De eigen organisatie in Oeganda en de partners in Kenia zijn niet meer bezocht vanuit
Nederland, maar de aansturing en afstemming is online goed geweest. De relatie met de
directeur in Nederland is daardoor ook goed gebleven en versterkt. In Kenia hebben wij
helaas mede door de Covid lockdowns zeer beperkt kunnen werken met onze partners.
Doordat een aantal fondswervingsactiviteiten in Nederland niet kon worden uitgevoerd tijdens
Corona is er in eerste instantie minder geld binnen gekomen. Aangezien er wel
boekenleveranties aan scholen waren gedaan, werden er wel kosten gemaakt. Ook met onze
partner Brick by Brick was afgesproken om gezamenlijk boeken te kopen voor scholen. Ook
dit is gerealiseerd. Om dit allemaal door te laten lopen is via een inzamelingsactie onder
particulieren door het bestuur ca € 23.000 opgehaald. Daarnaast zijn door het bestuur
contacten aangeboord waarmee zowel in Nederland als in Oeganda meerjarige donaties met
grotere partijen konden worden afgesproken. Zo heeft een bank in Oeganda zich bereid
verklaard om enkele scholen (in eerste instantie één) te gaan sponsoren. Onze directeur heeft
daarnaast ook weer via aan aantal bekende fondsen donaties verkregen.
Door scherp op de kosten te letten zijn de uitgaven omlaag gebracht (directeur als zzp-er
verbonden en dienstverband teruggebracht tot 0,2 fte in de laatste maanden van 2021). De
tijdelijke fondsenwerver die in 2019 was aangesteld heeft begin 2021 zijn verbintenis
opgezegd. Mede door corona zijn er door hem geen fondsen in 2021 binnengekomen.
Door al deze acties ziet de financiële toekomst er weer wat rooskleuriger uit en is de
continuïteitsreserve iets verhoogd tot € 11.775.
3. Toekomstige ontwikkelingen
2022 zal in het teken komen te staan van het heropstarten van de programma’s in Oeganda
en Kenia door het heropenen van de scholen. De eerste activiteiten hiervoor zullen
plaatsvinden in januari 2022 en zijn reeds uitgevoerd. Wij willen de scholen graag weer
verder kunnen faciliteren om onze schoolboeken en leiderschapsprogramma’s aan te bieden
na wederom een jaar van Covid.
Daarnaast hebben wij een partner gevonden die ons wil ondersteunen bij het verkrijgen van
leesboeken. Hiermee willen wij verder bouwen op onze activiteiten tijdens de Covid lockdown
om de leescultuur te blijven ontwikkelen. Wij kunnen met deze leesboeken ook weer
gebruikmaken van nieuwe Mobile Library Boxes op de scholen zelf. De huidige boxes werden
altijd gebruikt op school, maar tijdens COVID hebben wij deze boxes ingezet om thuis (voor)
te lezen in de families en gemeenschappen. Vanaf 2022 zullen de boxes zowel op school als in
de gemeenschappen ingezet worden.
Onze directeur en oprichter, de heer Roozenbeek, heeft elders een baan gevonden en gaat
ons verlaten. Als opvolger is de heer T. Obers aangesteld. Hij zal in februari 2022 beginnen.
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Vastgesteld op 8 februari 2022 te Utrecht,
A.J. Gritter, financieel bestuurder
M. Tiel Groenestege, bestuurslid
R. de Graaf, bestuurslid
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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 2020 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 € 25.000. Dit
jaar bedraagt de continuïteitsreserve ca € 11.775, de continuïteitsreserve is licht gestegen.
Het bestemmingsfonds voor projecten in Oeganda is verlaagd. Deze betreft m.n. 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 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 renteopbrengsten en –lasten.
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2. Balans per 31 december 2021
De begin- en eindbalans over 2021 zien er als volgt uit:

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.

3. Staat van baten en lasten over 2021

Er is een tekort ontstaan van € 4.602.
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4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Balansposten
4.1a

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 € 9.241 afgenomen.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
4.1b Activa: nog te ontvangen
In 2021 is door het bestuur een crowdfundingsactie onder particulieren opgezet. Van het
daarmee opgehaalde bedrag resteert nog een bedrag van € 5.287 als te ontvangen in 2022.
In totaliteit zijn de activa met € 3.954 afgenomen.
4.2a

Passiva: reserves

Het bestemmingsfonds voor projecten in Oeganda van € 11.045 is volledig gebruikt in 2021.
Voor 2022 is bestemd € 4.400, waarmee de bestemmingsfonds is afgenomen met
€ 6.645. Met dit voor 2022 toegezegde geld worden de programma’s op één van de scholen
in 2022 gefinancierd.
Voor het doen van lopende uitgaven is de continuïteitsreserve niet gebruikt. Het saldo is met
€ 2.013 toegenomen. Het streven is een continuïteitsreserve aan te houden van ca € 25.000
waarmee de organisatie in Nederland een jaar kan blijven draaien zonder extra fondsen.
Ondanks het wederom moeilijke coronajaar is de reserve iets toegenomen.
De ontwikkeling van de continuïteitsreserve in tabelvorm weergegeven:

4.2b

Passiva: overige schulden

Hoogte per 1-1-2021
Hoogte per 31-12-2022

€ 1.621
€ 2.299

Toename overige schulden

€

678
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De overige schulden over 2020 (accountantskosten) zijn weliswaar in 2021 betaald , maar per
1-1-2022 resteert als schuld de nog te betalen accountantskosten over 2021. De korting die
over 2020 is gegeven, is niet voor het accountantsrapport 2021 verkregen.
In totaliteit zijn de passiva met € 3.954 afgenomen.
4.3

Baten

De volgende baten werden verkregen:

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.
4.3

Lasten

De lasten (uitgaven) over het jaar 2021 bedroegen in totaal: € 73.872.

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
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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.
Onder de diversen kosten ad € 2.849 vallen met name de kosten voor de accountant en de
bankkosten.
5.

Saldo

Over geheel 2021 hebben de operationele inkomsten en uitgaven geresulteerd in een tekort
van € 4.602. Doordat de bestemmingsreserve is verminderd is de continuïteitsreserve met
€ 2.013 toegenomen.

6.

Begroting 2022

Voor 2022 wordt een verhoging van de inkomsten verwacht t.o.v. 2021, zoals blijkt uit
onderstaande begroting:

In 2022 treedt in de loop van het jaar naar verwachting weer een verbetering in, omdat de
impact van de coronapandemie op de geldverstrekkers zal afnemen. Verder zal er hopelijk
geld worden gegenereerd via één of meer evenementen.
Van belang hier is tevens te melden, dat in Oeganda een bank bereid is gevonden om één
school te subsidiëren, mogelijk meer. Hier wordt voldaan aan de al jaren ingezette doelstelling
dat in de landen in Afrika zelf ook geld moet worden binnengehaald om zo de gewenste
essentiële zelfredzaamheid te realiseren.
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Voor wat betreft de lasten zal er naar verwachting weer een stijging van de uitgaven zijn
doordat de scholen in de loop van 2022 weer meer open zullen gaan en de programma’s (ook
in Kenia) weer gaan draaien. Door de overdracht naar de nieuwe directeur zullen de zzpkosten voor een paar maand dubbel lopen, waardoor deze kosten iets hoger zullen uitvallen
dan in 2021.
Een eventueel verschil tussen ontvangsten en uitgaven zal worden gebruikt om de
continuïteitsreserve op het gewenste niveau te brengen.

Vastgesteld op 8 februari 2022 te Utrecht,
A.J. Gritter, financieel bestuurder
M. Tiel Groenestege, bestuurslid
R. de Graaf, bestuurslid
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ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Stichting Knowledge for Children
Prof. H. de Vrieslaan 7
3571 GE UTRECHT

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Knowledge for Children te Utrecht
Wij hebben de in dit rapport (paragraaf 1-5 op pagina 5-9) opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op
31 december 2021 van Stichting Knowledge for Children beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2021 met een balanstotaal van € 18.474 en de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2021
tot en met 31 december 2021 met een resultaat van € 4.602 negatief (tekort) 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.
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 2020 en van het resultaat over de periode 1 januari 2020 tot en
met 31 december 2020 in overeenstemming met Richtlijn C1 voor ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’.
Was getekend te Sliedrecht, 25 februari 2022.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA
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