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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 Kameroen, 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 een leiderschap bij de lokale leiders van de scholen, en zodoende de 

verantwoordelijkheid in de dorpen voor goed onderwijs te dragen en versterken. 

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 Managing Director Africa en in samenwerking met de lokale besturen in 

Oeganda en Kameroen (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 (waarnemend) bestuursvoorzitter de heer Henk Gritter, verbonden 

aan KforC sinds 2018, de heer Van Aarnhem, bestuurslid sinds september 2018 en de heer 

Aldert Gritter, financieel bestuurder, verbonden aan KforC sinds 2011. De oprichter, de heer 

Arnold Roozenbeek en bestuursvoorzitter tot 1-1-2018, de heer Wilco Wolfs zijn per 31-12-

2017 afgetreden. Vanaf 1 -1-2018 tot 1-7-2018 is mevrouw Ingrid Doezeman voorzitter van 

het bestuur geweest. 

 

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 € 4.200 als gift betaald. 

 

1.3 Operationeel management 

Het operationeel management vanuit Nederland is in samenwerking tussen mevrouw Jerica 

van Niekerk, de Coördinator Nederland (0,2 fte) en mevrouw Anouk Ooms, de Managing 

Director Africa (fulltime) tot stand gekomen. De dagelijkse financiële administratie wordt 

verzorgd door de financiële bestuurder, de heer Aldert Gritter.  

 

2. Activiteitenverslag 2018 

In 2018 zijn de activiteiten van KforC vooral in Oeganda uitgevoerd. De activiteiten omvatten 

het 3 stappen model zoals onder 0 aangegeven. Algemeen kort toegelicht. Het 3 stappen 

model is de basis van het programma van KforC in Afrika hetgeen in Oeganda succesvol is 

ontwikkeld. Dit programma wordt in 3 jaar tijd op de scholen uitgerold. In 2018 waren in 

totaal 98 scholen actief bij het programma betrokken. De lokale organisatie in Oeganda vierde 

haar 5-jarig bestaan in 2018. In deze 5 jaar hebben inmiddels 32 scholen het programma 

succesvol afgerond en heeft de lokale organisatie zich zodanig weten te ontwikkelen dat het 

per 2019 zelfstandig en volledig vanuit Oeganda gerund zal worden.  

De in 2017 gestarte pilot in Kenia is in 2018 succesvol afgerond. Daarbij is gekozen samen te 

werken met een lokale partnerorganisatie waarmee het 3 stappen model nu verder wordt 

uitgerold.  

 

 



In Kameroen konden wederom de activiteiten van KforC niet uitgevoerd worden door politieke 

omstandigheden in het gebied waar wij werkzaam waren. Dit heeft ertoe geleid dat de 

activiteiten van het 3 stappen model per 1 juli 2018 zijn gestaakt en de bijdrage aan KforC 

Kameroen per 31 december 2018 is gestopt.  

De continuïteitsreserve is verlaagd tot € 47.067. 

 

3. Toekomstige ontwikkelingen 

In 2018 heeft de Managing Director Africa zich ingezet om de organisaties in Afrika zoveel 

mogelijk zelfstandig te laten opereren en zodoende 75% van haar inzet aan Afrika besteed. 

Vanaf 2019 zal als gevolg daarvan een meer toeziende rol kunnen worden ingenomen 

waardoor meer tijd beschikbaar is voor de organisatie in Nederland. Per 2019 zal mevrouw 

Anouk Ooms dan ook in de functie van Managing Director, de leiding nemen over de 

organisatie in Nederland naast de supervisie over de lokale organisaties in Afrika.   

In Oeganda, neemt per 1 januari 2019 een Oegandese Country Director de leiding over de 

operationele organisatie aldaar. Daarnaast wordt qua aantal scholen een verdere toename 

verwacht.  

In Kenia wordt het programma, na de succesvolle pilot, nu verder uitgerold in samenwerking 

met meer lokale partnerorganisaties.  

In Kameroen wordt de politieke situatie nadrukkelijk gevolgd. Gehoopt wordt op een oplossing 

van de crisis, waarna het programma van KforC weer kan worden opgestart.  

Tot slot zal worden onderzocht of het 3-stappen KforC-model in een vierde land kan worden 

opgestart. 

 

Vastgesteld op 26 januari 2019 te Utrecht, 

 

H. Gritter, waarnemend voorzitter 

A.J. Gritter, penningmeester 

M. van Aarnhem, 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 2018 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. Dit omvat 

een hoogte van ongeveer 25% van de jaarbegroting, zijnde € 51.750. Dit jaar bedraagt de 

continuïteitsreserve ca € 47.067. 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 2018 niet gevormd, de reserves uit 2017 zijn gebruikt. 

 

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 2018  

De begin- en eindbalans over 2018 ziet er als volgt uit: 

 

 

De bezittingen zijn met  € 35.975 afgenomen. De liquide middelen zijn met € 34.225 

verlaagd. De vordering uit 2017 is geïnd. De continuïteitsreserve is verlaagd tot het niveau 

van € 47.067, het bestemmingsfonds is volledig gebruikt in 2018 en de overige schulden zijn 

met € 619 toegenomen. 

   

3. Staat van baten en lasten over 2018 

 

Er is een negatief resultaat behaald van € 36.594. 

 



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 € 34.225 afgenomen.  

 

De vordering van € 1.750 is verdwenen omdat het resterende deel van een toegezegde gift is 

betaald. 

In totaliteit zijn de activa met € 35.975 afgenomen.  

 

4.2a  Passiva: reserves 

 

De continuïteitsreserve is verlaagd tot € 47.067, een daling van € 4.683. 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: 

 
Daarnaast is het bestemmingsfonds ad € 31.911 volledig gebruikt in 2018. Door de lagere 

opbrengsten is deze reserve volledig gebruikt voor de uitvoering van de programma’s in 

Oeganda, Kenia en Kameroen. 

 

 

4.2b Passiva: overige schulden 

 

Hoogte per 1-1-2018    € 2.141 

Hoogte per 31-12-2018   € 2.760 

 

Toename overige schulden  €    619 

 

De overige schulden zijn met € 619 toegenomen doordat er meer loonbelasting alsnog 

betaald dient te worden in 2019 over december 2018 dan in 2018 over 2017. 

 

In totaliteit zijn de passiva met € 35.975 afgenomen. 



4.3 Baten 

 

De volgende baten werden verkregen: 

 

 
 

 

De baten (ontvangsten) van Knowledge for Children Nederland bedroegen in het jaar 2018:  

€ 121.775. Hierbij zijn inbegrepen de bijdragen van Edukans (€ 30.000) en Wilde Ganzen (€ 

2.500), die overmakingen van KforC naar Oeganda en Kenia met 50 % verhogen. Deze 

bedragen worden, inclusief de bijdrage van KforC rechtstreeks door genoemde organisaties 

overgemaakt naar Oeganda en Kenia.  

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

De adopties van scholen door particulieren zijn opgenomen onder giften andere instellingen, 

waar de meeste adopties zijn ondergebracht. 

Via evenementen is een bedrag van € 4.695 aan bijdragen verkregen. 

De vrijwilligersvergoeding die wordt uitbetaald aan de bestuursleden is vrijwillig weer 

teruggestort. 

 

4.3  Lasten  

 

De volgende lasten werden gedragen in 2018: 

 

 
       

 

De lasten (uitgaven) over het jaar 2018 bedroegen in totaal: € 158.369. Hier zijn de 

rechtstreekse betalingen door Edukans en Wilde Ganzen ad € 32.500 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 € 131.307 aan programma’s  en de ondersteuning daarvan 

besteed, € 9.241 aan bewustwording duurzame ontwikkeling, € 9.205 aan fondsenwerving en 

€ 8.614 aan administratie/beheer.  

De verlaging van het bedrag naar Kameroen ten opzichte van 2017 wordt veroorzaakt 

doordat de scholen voor het grootste deel van het jaar gesloten zijn geweest in verband met 

de politieke situatie. Het overgemaakte bedrag is met name bedoeld om de organisatie in 

stand te houden en zodoende een eventuele doorstart mogelijk te maken.  

In vergelijking met 2017 is er minder betaald aan Oeganda. Toch heeft dit niet geleid tot een 

tekort aan middelen en activiteiten in Oeganda om verschillende redenen:  

- Door de lokale organisatie in Oeganda is in 2018 een bedrag ontvangen van Wilde 

Ganzen waarbij de bijdrage van KforC Nederland reeds in 2017 was betaald,  

- er was sprake van een hoog startsaldo per 1-1-2018 waarop is ingeteerd en  

- de lokale bijdrage van de uitgeverijen en de scholen is hoger geweest hetgeen 

rechtstreeks voortvloeit uit het streven dat meer en meer middelen vanuit 

inkomen dat door de lokale organisatie wordt gegenereerd, worden bekostigd.  

Gecorrigeerd hiervoor is er ongeveer evenveel aan middelen besteed in Oeganda als in 2017.  

In Kenia is in 2018 verder gegaan met het programma in samenwerking met een lokale 

partnerorganisatie na de succesvolle afronding van de pilot. 

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 inkomsten en uitgaven van de lokale organisatie worden in Oeganda door 

geregistreerde accountants aldaar gecheckt en geaccordeerd. Voor Kenia is e.e.a. in de 

opstartfase. 

De bruto personeelkosten bedroegen € 34.453,08, de sociale lasten bedroegen € 6.659,76 en 

de onkostenvergoedingen € 1.800. De verhoging van kosten in Nederland in 2018 komt 

doordat ten opzichte van 2017 de Director Africa op basis van een fulltime contract het gehele 

jaar ten laste van KforC Nederland werkzaam is geweest, terwijl de Managing Director in 2017 

een half jaar in dienst is geweest. Onder diversen vallen met name de accountantskosten, 

salarisadministratie en bankkosten.  

 

5.  Saldo  

Over geheel 2018 hebben de operationele inkomsten en uitgaven geresulteerd in een tekort  

van  € 36.594.    

 

6. Financieel resultaat  

Aan rente over de bankrekeningen is in 2018 een bedrag ontvangen van € 0,16. 

 

 

7.  Saldo 

Na verwerking van het financieel resultaat een negatief saldo van € 36.594. Hierdoor is 

ingeteerd op de continuïteitsreserve en is het bestemmingsfonds volledig gebruikt.  

 

 

8. Begroting 2019 

 

Voor 2019 wordt een aanmerkelijke verhoging van de inkomsten verwacht, zoals blijkt uit 

onderstaande begroting:  

 



 
 

 

Naast fondsenwerving bij fondsenverstrekkers zal worden ingezet op bedrijven als nieuwe 

mogelijkheid voor fondsenwerving. Daarom is de indeling van de ontvangsten ook aangepast 

 

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 26 januari 2019 te Utrecht, 

 

H. Gritter, waarnemend voorzitter 

A.J. Gritter, penningmeester 

M. van Aarnhem, bestuurslid 
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ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

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 2018 van Knowledge for Children te Utrecht beoordeeld. 

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 met een balanstotaal van € 49.827 en de staat van 

baten en lasten over 2018 met een resultaat van € 36.594 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 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende 

RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. 

Was getekend te Sliedrecht, 6 februari 2019. 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA


