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Inleiding - oprichting van de Stichting 

 
Dit is het tweede jaarverslag van Stichting Molenaars Kinderfonds. Stichting Molenaars 
Kinderfonds (de ‘Stichting’ of het ‘Fonds’) is opgericht door Bart en Freeke Molenaar – 
Nanninga bij akte verleden voor notaris A.P. Roem te De Rijp op 27 mei 2008. Het doel van 
de Stichting is: het verlenen van financiële steun voor medische en humanitaire projecten in 
zowel binnen- als buitenland (artikel 2.a  van de statuten).  
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder 
nummer 37142036. Door de Belastingdienst  is aan de Stichting de status van Algemeen Nut 
Beogend Instelling (ANBI) verleend met ingang van het jaar 2008, beschikking nummer 
57354. Door de ANBI-status profiteren onze donateurs en wijzelf van een gunstig fiscaal 
regime voor schenkingen en erfenissen/legaten. 
Met de oprichting werd invulling gegeven aan een al langer gekoesterde wens van Bart en 
Freeke Molenaar - Nanninga (huisarts en orthopedagoge) uit De Rijp, Noord Holland om 
actief bij te dragen aan de verbetering van omstandigheden van kinderen, waar ook ter 
wereld. Een royale gift via een patiënt van Bart gaf de aanzet tot de oprichting van het fonds.   
 
Doelstelling en werkwijze 
Wij willen de omstandigheden waarin kinderen opgroeien verbeteren waar dat nodig is. Wij 
richten ons op beginnende en lopende projecten ter ondersteuning van kinderen en hun 
ouders, waar ook ter wereld. Hierbij valt te denken aan bestaande initiatieven die behoefte 
hebben aan additionele fondsen om iets te realiseren, zoals de bouw of verbetering van een 
school of kindertehuis, lesmateriaal of verbetering van de leefomgeving van kinderen en hun 
ouders. Daarnaast kunnen wij hulp in natura organiseren, zoals het trainen van leerkrachten 
en gezondheidswerkers, het geven van adviezen of het sturen van goederen. Ook kunnen wij 
de fondsenwerving voor een initiatief organiseren, door bijvoorbeeld een sponsoractie op 
touw te zetten. 
 
Wij proberen een werkelijke toegevoegde waarde te leveren en alleen daar te ondersteunen 
waar een echte hulpvraag is en in principe op projectbasis. In het belang van een 
verantwoorde aanwending van het geld van onze donateurs stellen wij ons kritisch op naar  
de ondersteunde en te ondersteunen projecten. Korte lijnen vinden wij belangrijk, zowel 
naar de projecten als naar onze sponsors. In principe wordt ieder project door onszelf 
bezocht, op eigen kosten. Wij stellen onszelf altijd goed op de hoogte van de voortgang van 
projecten en de besteding van onze steun en wij delen deze informatie zo goed mogelijk met 
onze donateurs, via persoonlijke contacten, de website en onze nieuwsbrief. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit: 
Freeke Molenaar-Nanninga (voorzitter), orthopedagoge 
Christel Lammers (secretaris), pedagogische achtergrond 
Evert van Aardenne (penningmeester), bedrijfseconoom 
 
Het fonds wordt met raad en daad terzijde gestaan door: 
Bart Molenaar (mede initiatiefnemer), waarnemend huisarts en tropenarts 
Martin de Rooij, technische en bouwkundige expertise  
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Het bestuur heeft in 2010 acht keer vergaderd. Vaste onderwerpen hierbij waren voortgang 
en evaluatie van hulpprojecten, mogelijke nieuwe projecten, nieuwtjes op allerlei gebied, 
fondsenwerving, interne procedures en externe communicatie, zoals onze folder en website.  
Naast actieve betrokkenheid bij onze projecten en fondsenwerving houden wij ons ook bezig 
met het vergroten van onze kennis op relevante terreinen. Naast het feit dat ieder van ons 
op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in haar/zijn eigen vakgebied, lezen wij vakbladen 
op het gebied van particulier initiatief en wisselen wij ervaringen uit met andere 
vergelijkbare initiatieven. In oktober zijn Bart en Evert naar de NCDO Wilde Ganzendag in 
Amersfoort geweest en hebben zij aldaar nuttige presentaties en workshops gevolgd.   
 

Projecten 
 
Nepal 
Begin 2010 hebben we een tweede geldbedrag ter waarde van 4172 euro kunnen 
overmaken naar onze contactpersoon Steve Williamson. Hij heeft daarmee alle kosten 
kunnen betalen die nodig waren voor de bouw van het drinkwatersysteem voor de dorpen 
Mundu en Shindum in het Langtangdal in Nepal. Door het Langtangdal loopt een rivier waar 
veel vrouwen hun water uit halen, maar waar ook de dieren in baden en hun behoeften in 
doen. Om dit water te zuiveren, wordt het gekookt. Maar dit leidt tot ontbossing van de 
vallei. En vaak wordt het niet goed gekookt. Door vervuild drinkwater hebben veel kinderen 
en zwakkere ouderen diarree. Dit leidt tot ziekte en sterfte. Het door Steve gebouwde en 
door ons gefinancierde systeem biedt een oplossing. 
In mei 2010 zijn Evert en Bart naar Nepal gegaan om de voortgang van het project te 
beoordelen. Zij hebben het eerste (twee jaar eerder door Steve gebouwde) waterproject 
goed in werking gezien en de aanleg van het huidige project in wording. Steve heeft de 
zaken bijzonder degelijk aangepakt en de locale bevolking goed weten te betrekken bij het 
project. Eén maand na hun bezoek was ook dit project operationeel.  Tijdens hun tocht 
hebben Bart en Evert diverse relaties ter plaatse aangeknoopt, inzicht gekregen in de noden 
op medisch en educatief gebied, en ook veel met elkaar en anderen gefilosofeerd over 
effectieve hulpverlening. Met Steve wordt verder gepraat over een mogelijk vervolg op het 
waterproject. 
 
El Bale, Panama 
Christel heeft in 2009 het afgelegen Indianengebied El Bale in Panama bezocht. Onze 
contactpersoon daar is Padre Roberto González. Deze bevlogen priester heeft in en rond El 
Bale een enorm stuk opbouwwerk verricht op het gebied van infrastructuur, 
landbouwprojecten, scholing en gezondheidszorg. Padre Roberto heeft het Molenaars 
Kinderfonds gevraagd om een sportveld met dug outs mede te financieren. De aanleg van dit 
sportveld is in 2010 gestart en werd dit jaar voltooid. De rotsachtige ondergrond leverde de 
nodige problemen op met de egalisatie en de afwatering, die echter door de aannemer 
vakkundig werden opgelost. De lagere schoolkinderen en de jongeren van de lagere 
landbouwschool, die alleen tijdens vakanties terug naar huis kunnen, hebben nu een fijne 
sport- en ontmoetingsplek voor na schooltijd. De bedoeling is, dat er om het sportveld een 
park wordt aangelegd. Hiermee wordt een centrale ontmoetingsplaats gerealiseerd voor het 
gebied rond El Bale. Padre Roberto was in november in Nederland en hij heeft 
gerapporteerd en ons foto’s laten zien over de voortgang. 
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Pushkar 
De Belgische Dieter Bolsens  is 14 jaar enthousiaste trekker van een school  voor kansarme 
kinderen in Pushkar. Wij hebben de school in 2010 ondersteund met een geldbedrag van 
1985 euro, zodat zij een buitengalerij met afdak konden bouwen, de tuin konden opknappen 
en een speeltoestel ter plaatse konden laten bouwen. Dit tot groot enthousiasme van de 
kinderen. Wij gaan er van uit dat deze mogelijkheid tot ontspanning zal bijdragen aan een 
goed leerklimaat. Freeke en Bart zijn eind 2010 naar een presentatieavond in België geweest 
waar Dieter een filmpje van de bouw van dit project heeft getoond. Dit filmpje is ook te zien 
via onze website. 
 
Polen 
Freeke en Christel hebben een kindertehuis en een buitenschoolse opvang in Polen bezocht 
om er kleding, speelgoed en diverse andere bruikbare spullen heen te brengen en de 
financiering van engelse les en computerles te regelen. Dit transport hebben zij verzorgd 
voor Stichting Kindertehuizen Polen (www.kindertehuizenpolen.nl), waarvan Olaf Roeloffs  
contactpersoon is. Deze stichting zet zich al jaren in om het lot van kinderen in moeilijke 
situaties in Polen te verbeteren. In de kindertehuizen wonen kinderen met diverse 
achtergronden: kinderen die misbruikt zijn, kinderen met psychiatrische problemen, 
kinderen van ouders met drankproblemen, kinderen waarvan de ouders naar het westen zijn 
getrokken om geld te verdienen. Polen is een land in opkomst, waar in de afgelopen jaren 
een stuk welvaart zichtbaar is geworden, maar waar in kleine dorpen op het platteland ook 
nog steeds een stukje schrijnende armoede  is. Wij kijken nu naar verdere naar 
mogelijkheden om, in samenwerking met de stichting, een bijdrage te leveren aan de 
verbetering van omstandigheden van kinderen in Polen.  
 

Fondsenwerving 
 
Folder, website en nieuwsbrief 
De basis voor onze fondsenwerving is onze folder en de website. De folder was al in 2009 
gereed gekomen en in 2010 heeft Willemien Molenaar, dochter van Bart en Freeke, de 
website www.molenaarskinderfonds.nl vervolmaakt.. De website bevat mooie verhalen en 
fotoreportages over onze projecten en ontmoetingen in Nepal en Panama. Ook vindt u hier 
alle andere gegevens over het fonds en hoe u een donatie kunt doen. In november hebben 
wij aan al onze donateurs onze eerste nieuwsbrief gestuurd. 
 
Benefietmiddag voor Panama 
Padre Roberto was in november in Nederland  Wij hebben op 14 november een benefietdag 
in Westgraftdijk kunnen houden, waar hij bij aanwezig was om te vertellen over zijn werk. 
Het koor Freedom heeft gezongen en zanger René de Boer wist de zaal te enthousiasmeren. 
Daarnaast zorgde de catering voor de inwendige mens. De opbrengst van deze dag was 
1889,50 euro. 
 
Donaties 
Op onze bankrekening en tijdens de benefiet mochten wij het afgelopen jaar weer vele 
giften ontvangen. Alle gulle gevers worden hierbij nogmaals hartelijk bedankt. Wij zullen er 
steeds voor zorgen dat het geld goed besteed wordt. 
 

http://www.molenaarskinderfonds.nl/
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
 
JAARREKENING TWEEDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2010 – 31 DECEMBER 2010 
 
 
Resultatenrekening over de periode 1 januari 2010 - 31 december 2010. 
 

 

 
 
Balans per 31 december 2010  
 
ACTIVA

Liquide middelen

     Rabobank rekening courant 94,87€                  

     Rabobank bedrijfstelerekening 35.613,73€           

Totaal activa 35.708,60€           

PASSIVA

Eigen vermogen 7 35.708,60€           

Totaal passiva 35.708,60€           

 
 
 
(Bedragen tussen haakjes zijn negatief) 
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
 
JAARREKENING TWEEDE BOEKJAAR 1 JANUARI  – 31 DECEMBER 2010 
 
 
Toelichting 
 
Algemeen 
Alle inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het boekjaar waarin de daadwerkelijke 
bij- of afschrijving op de bankrekening plaatsvindt.  
 
Individuele donaties 
Dit betreft éénmalige en periodieke giften, in het boekjaar ontvangen 
 
Inkomsten uit acties 
Dit betreft de benefiet voor Panama 14 november 2010; donaties, opbrengsten collecte 
Protestante Gemeente en opbrengsten verkoop       
                                        
Rente 
Dit betreft op 1 januari 2010 ontvangen rente op de Rabobank bedrijfstelerekening 
 
Uitgaven projecten volgens doelstelling 
Stichting Kindertehuizen Polen: bijdrage benzinekosten €       306,12 
Waterproject Mundu en Shindum, Nepal, tweede fase €    2.072,-- 
Bijdrage Sportveld El Bale,  Panama    €    4.000,-- 
           €    6.378,12 
Uitgaven fondsenwerving 
Dit betreft uitsluitend kosten voor de Benefiet voor Panama: inkoop verkochte producten, 
drukwerk en portokosten voor flyers, advertentiekosten, bloemen voor de vrijwilligers en 
attenties voor de gasten uit Panama 
 
Uitgaven beheer en administratie 
Dit betreft bankkosten, portokosten, inkt voor onze printer, jaarlijkse kosten Kamer van 
Koophandel, representatiekosten, webhosting en een vaktijdschrift 
 
Eigen vermogen 
Eigen vermogen begin boekjaar:    €  37.305,97 
Resultaat boekjaar:      €  (1.597,37) 
Eigen vermogen ultimo boekjaar:    €  35.708,60 
 
 
 
(Bedragen tussen haakjes zijn negatief) 


