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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 voor de activiteiten van KforC in Nederland en, 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, als bestuurslid verbonden 
aan KforC sinds 2018, de heer Michiel van Aarnhem, bestuurslid sinds 2018, de heer Aldert 
Gritter, financieel bestuurder, verbonden aan KforC sinds 2011, mevr. Lebinh Luc, verbonden 
aan KforC sinds 2019 en de heer Melle Tiel, eveneens verbonden aan KforC sinds 2019.  
 
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 2020 € 3.740 als gift teruggestort. 
 
1.3 Operationeel management 
Het operationeel management vanuit Nederland vanaf 15 maart 2020 uitgevoerd door de heer 
Arnold Roozenbeek (0,6 fte). Per 31 maart heeft mevrouw Anouk Ooms de organisatie 
verlaten. In Kenia was tot eind februari mevr. Maria Osterholt in Kenia werkzaam. Daarna is 
zij teruggekeerd naar Nederland en tijdelijk gestopt per 1-9-2020 als gevolg van de 
coronapandemie.  
De dagelijkse financiële administratie in Nederland wordt verzorgd door de financiële 
bestuurder, de heer Aldert Gritter.  
 
2. Activiteitenverslag 2020 
Het jaar 2020 kan gekenschetst worden als het jaar waarin flexibel is omgesprongen met 
allerlei onverwachte ontwikkelingen. Eerst was er het opzeggen per eind 2019 van mevr. 
Ooms. Gelukkig heeft na een sollicitatieprocedure de vroegere algemeen manager en 
oprichter weer de taak van directeur op zich genomen.  
Vervolgens heeft de coronacrisis ons danig parten gespeeld. In Afrika zijn de scholen in 
Oeganda en Kenia stil komen liggen, waardoor de programma’s niet konden worden uitgerold. 
De organisaties in Kenia en Oeganda konden niet meer worden bezocht, wat door het vertrek 
van de algemeen manager wel zeer gewenst was geweest. Gelukkig is er via internet veel 
contact geweest en zijn de contacten van de directeur met het bestuur en het team in 
Oeganda hernieuwd en versterkt. 
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Een aantal fondswervingsactiviteiten kon niet worden uitgevoerd omdat gezamenlijke 
bijeenkomsten op de geplande momenten niet door konden gaan. Ook anderszins liepen de 
inkomsten door de coronapandemie terug. Door scherp op de kosten te letten zijn de uitgaven 
omlaag gebracht (directeur niet meer in loondienst maar als zzp-er verbonden en 
dienstverband teruggebracht tot 0,6 fte).  
 
Daarnaast heeft de nieuwe directeur, als oprichter van de stichting, de tijd dat de scholen 
dicht zijn goed gebruikt om samen met het bestuur in Nederland en met de organisaties in 
Oeganda en Kenia de afgelopen jaren te evalueren en voor uit te kijken. Dit heeft geleid tot 
een nieuw strategisch beleidsplan voor de komende 3 jaren gemaakt waar de geleerde lessen 
in terugkomen. In dit plan komen ook aanscherpende activiteiten naar voren om de lokale 
ownership van communities verder te vergroten.  
 
De tijdelijke fondsenwerver die in 2019 was aangesteld heeft in nauwe samenwerking met de 
nieuwe directeur gezorgd voor inkomsten uit diverse fondsen. De inkomsten uit fondsen zijn 
de afgelopen jaren teruggelopen en dit behoeft verbetering. Er zijn nieuwe netwerken 
verkend en passende fondsen benaderd. Met nieuwe inzichten is er een meer interactieve 
werkwijze geïnitieerd waarmee we nieuwe partners willen enthousiasmeren om samen met 
ons vanuit Nederland de communities in Oeganda en Kenia te ondersteunen.   
 
In Oeganda zijn de basisscholen gesloten vanaf maart 2020 door COVID19. Gelukkig zijn de 
scholen ondertussen wel weer open voor groep 8 vanaf 15 oktober 2020, maar dit is alleen 
om examens te kunnen maken. 
Door onze goede contacten met de lokale overheid mochten wij naar de communities/dorpen 
(families) in plaats van naar scholen om interactieve onderwijsmaterialen en leesboeken te 
verstrekken aan de kinderen en hun ouders. Voor Knowledge for Children werd als organisatie 
een uitzondering gemaakt waarbij alle COVID beschermingsvoorwaarden in acht werden 
genomen.  
Dit zogeheten Livelihood projekt is tijdens de lockdown op een creatieve en innovatieve 
manier ontwikkeld en is na de zomer van september t/m december uitgerold. Hierdoor 
hebben wij 40 families en 150 kinderen kunnen bereiken tijdens deze pilot. 
  
Wij krijgen ook goede feedback vanuit het veld van ouders, leraren en lokale overheid: 
“Knowledge for Children is zichtbaar, flexibel, onderscheidend en betrokken”.  
 
Door het geheel van lagere opbrengsten en lagere kosten is per saldo de continuïteitsreserve 
verlaagd tot € 9.762. 

3. Toekomstige ontwikkelingen 
2021 zal in het teken komen te staan van het heropstarten van de programma’s in Oeganda 
en Kenia. Wanneer en hoe dat kan gebeuren valt op dit moment nog niet te zeggen, maar de 
verwachting is in het voorjaar van 2021. Wij willen de scholen graag weer kunnen faciliteren 
om onze schoolboeken en leiderschapsprogramma’s aan te bieden na een jaar van Covid. 
 
Vlak voor de kerst hebben wij mooi ander nieuws gekregen. Het bestuur in Oeganda heeft in 
het kader van zelfredzaamheid een donatie binnengehaald van € 40.000. Met dit geld kan in 
het eerste half jaar van 2021 de verdere uitrol van het bovengenoemde Livelihood project in 
de communities gefinancierd worden. Hiermee bereiken wij 120 families en 1000 kinderen in 
3 dorpen in plaats van in 1 dorp in de pilotfase in 2020. 

Doordat de scholen in Oeganda sinds eind vorig jaar weer open zijn voor groep 8 (alleen 
examens) kunnen wij ook weer gebruikmaken van onze Mobile Library Boxes tijdens COVID. 
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De boxes werden gebruikt op school, maar wij gaan er in dit project extra de focus op leggen 
om deze boxes in te zetten om thuis (voor)lezen in de families en communities te stimuleren.  

Verder gaan wij invulling geven aan ons nieuwe strategische beleidsplan dat in 2020 is 
opgesteld. Een voorbeeld is dat wij meer nadruk willen leggen op het genereren van 
inkomsten door de communities na het afronden van ons 3-jarig programma. Met deze zelf 
verworven gelden kan de community o.a. andere (lees)boeken aanschaffen en op den duur 
oudere vervangen zonder financiële bijdragen vanuit Nederland. 

Hiertoe gaan wij in de eerste helft van 2021 een project opzetten om op 3 scholen een 
kippenfarm te starten. Wij willen starten met kippenfarms, omdat dit een goed voorbeeld is 
hoe tegen lage kosten en gelieerd aan een school inkomsten gegenereerd kunnen worden. 
Ook naar andere inkomensgenerende projecten die mogelijk succesvol voor ons kunnen zijn 
zal gezocht worden.  

Een ander onderdeel dat we in 2021 verder gaan verkennen is de strategie van de Oegandese 
overheid om af en toe schoolboeken beschikbaar te stellen aan scholen. Hoewel de intentie 
van de overheid mooi nieuws is, blijkt de praktijk hierbij vaak weerbarstig. Het biedt ons 
echter de mogelijkheid om te kijken wat dit voor onze activiteiten betekent en hoe wij ons 
hiermee kunnen verhouden en onze rol/focus hierop kunnen bepalen. 
 
Als laatste, maar niet onbelangrijk, gaat het bestuur in Nederland bezien hoe de 
fondsenwerving vanuit Nederland meer duurzaam opgezet kan worden. Wij willen meer 
particulieren en bedrijven langjarig aan ons binden als partners om zelfredzaam onderwijs 
mogelijk te maken. 
 
 
 
Vastgesteld op 15 februari 2021 te Utrecht, 
 
H. Gritter, voorzitter 
A.J. Gritter, penningmeester 
M. van Aarnhem, bestuurslid 
M. Tiel, bestuurslid 
L. Luc, 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 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 € 9.762, er is aanmerkelijk ingeteerd op de 
continuïteitsreserve. Wel is een bestemmingsfonds gevormd voor projecten in Oeganda. 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 rente- 
opbrengsten en –lasten. 
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2. Balans per 31 december 2020  

De begin- en eindbalans over 2020 zien er als volgt uit: 

 

De bezittingen zijn, evenals de liquide middelen afgenomen met € 6.488.  Er is een 
bestemmingsfonds voor projecten in Oeganda gevormd van € 11.045. De 
continuïteitsreserve is afgenomen tot € 9.762. Aan overige schulden resteerden de nog te 
betalen accountantskosten van € 1.621. 

 

3. Staat van baten en lasten over 2020 

 

Er is een tekort ontstaan van € 5.105. 
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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 € 6.488 afgenomen.  
In totaliteit zijn daarmee ook de activa met € 6.488 afgenomen.  
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
 
4.2a  Passiva: reserves 
 
Er is een bestemmingsfonds gevormd voor projecten in Oeganda van € 11.045, waar meer 
geld voor is ontvangen dan is uitgegeven. Daarnaast is voor het doen van lopende uitgaven 
de continuïteitsreserve voor een deel gebruikt, zodat een saldo resteert van € 9.762, een 
daling van € 16.151. 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, maar door het moeilijke coronajaar is dit streven niet gehaald. 
De ontwikkeling van de continuïteitsreserve in tabelvorm weergegeven: 
 

 
 
 
 
4.2b Passiva: overige schulden 
 
Hoogte per 1-1-2020    € 3.004 
Hoogte per 31-12-2020   € 1.621 
 
Afname overige schulden   € 1.383   
De overige schulden zijn weliswaar in 2020 afgelost , maar per 1-1-2021 resteert als schuld 
de nog te betalen accountantskosten.  
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In totaliteit zijn de passiva met € 6.488 afgenomen. 
 
4.3 Baten 
 
De volgende baten werden verkregen: 
 

 
 
 
De baten (ontvangsten) van Knowledge for Children Nederland bedroegen in het jaar 2020:  
€ 62.645. Deze zijn met name ontvangen van fondsen. Niet meer inbegrepen is de bijdrage 
van Edukans, deze organisatie gaat organisaties in de landen ter plaatse ondersteunen. De 
Country Director Oeganda van Knowledge for Children Oeganda heeft nu in Oeganda 
rechtstreeks contact. Door de corona-perikelen zijn de ontvangsten dit jaar met 43 % 
afgenomen. Zo konden geplande evenementen geen doorgang vinden en zijn er geen 
bezoeken van scholen naar Oeganda geweest, waar meestal ook geld voor wordt opgehaald. 
Daarnaast moesten twee grotere fondsen helaas hun portfolio door Corona reduceren en 
doordat wij pas een jaar met ze samenwerkten hebben ze besloten te focussen op andere 
meerjarige partnerships waar ze al ruim 10 jaar actief zijn.  
Van SR te B is ontvangen 7500 euro voor één van de scholen in Oeganda. De 
vrijwilligersvergoeding die wordt uitbetaald aan de bestuursleden is vrijwillig weer 
teruggestort. 
 
4.3  Lasten  
 
De lasten (uitgaven) over het jaar 2020 bedroegen in totaal: € 67.750.  
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De lasten zijn t.o.v. 2019 met 49 % gedaald. Doordat de scholen grotendeels dicht zijn 
geweest (vanaf maart 2020) is er veel minder aan de programma’s besteed. De lasten zijn 
met name geweest het in stand houden van de organisaties in Nederland en Oeganda. In 
Kenia en Oeganda zijn wel de programma’s opgestart en trainingen gegeven voor leraren en 
leiders. De Nederlandse medewerker in Kenia is naar Nederland teruggekeerd en is per 31-9-
2020 uit dienst gegaan.   
 
De kosten van de directievoering zijn verlaagd door het dienstverband van de nieuwe 
directeur (oprichter van de stichting) te verlagen tot 0,6 fte. Bovendien is hij als zzp-er in 
dienst gekomen, hetgeen de kosten verder verlaagd heeft. Zo zijn, naast de verminderde 
programma-kosten ook de overige kosten aangepast aan de lagere inkomsten.  
 
Van het totaal aan kosten is € 42.058 aan programma’s en de ondersteuning daarvan 
besteed, € 6.849 aan bewustwording duurzame ontwikkeling, € 16.109 aan fondsenwerving 
en € 2.734 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.  
De bruto personeelkosten bedroegen € 31.088, de sociale lasten van de in loondienst zijnde 
medewerkers bedroegen € 1.870 en de onkostenvergoedingen € 270.  
Onder de diversen kosten ad € 2.734 vallen met name de kosten voor de accountant, de 
salarisadministratie en de bankkosten.  
 
5.  Saldo  
 
Over geheel 2019 hebben de operationele inkomsten en uitgaven geresulteerd in een tekort  
van  € 5.105. Hierdoor is ingeteerd op de continuïteitsreserve.  
 
6. Begroting 2021  
 
Voor 2021 wordt een verhoging van de inkomsten verwacht t.o.v. 2020, zoals blijkt uit 
onderstaande begroting:  
  

 

 
 
 
In 2021 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 particulieren zal worden 
getracht een grotere bijdrage te krijgen.  
Van belang hier is tevens te melden (zie ook paragraaf 3, toekomstige ontwikkelingen), dat 
KforC Oeganda er in is geslaagd om een bedrag van € 40.000 aan inkomsten te genereren. 
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Hier wordt voldaan aan de al jaren ingezette doelstelling dat in de landen in Afrika zelf ook 
geld moet worden binnengehaald, de zo essentiële zelfredzaamheid. 
Voor wat betreft de lasten zal er naar verwachting weer een stijging van de uitgaven zijn 
doordat de scholen in de loop van 2021 weer meer open zullen gaan en de programma’s weer 
verder gaan draaien.  

Een eventueel verschil tussen ontvangsten en uitgaven zal worden gebruikt om de 
continuïteitsreserve op het gewenste niveau te brengen.  

Vastgesteld op 15 februari 2021 te Utrecht, 

H. Gritter, voorzitter
A.J. Gritter, penningmeester
M. van Aarnhem, bestuurslid
M. Tiel, bestuurslid
L. Luc, bestuurslid
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Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht 

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

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 
KvK 28112484

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 (pagina 5-9) opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2020 van 

Stichting Knowledge for Children beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 met een 

balanstotaal van € 22.428 en de staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 

2020 met een resultaat van € 5.105 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 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, 8 april 2021. 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA




