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Inleiding - oprichting van de Stichting 
Dit is het achtste jaarverslag van Stichting Molenaars Kinderfonds. De Stichting is opgericht 
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).  
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.  
 
Bart en Freeke hebben eind jaren ’80 drie jaar in een hospitaal in Kameroen gewerkt. 
Destijds werden zij geïnspireerd door het Liliane Fonds, dat de medische zorg voor 
gehandicapte kinderen mogelijk maakte en in sommige gevallen een beroepsopleiding voor 
deze kinderen. In 2008 gaf een royale gift via een patiënt van Bart de aanzet tot de 
oprichting van het Molenaars Kinderfonds.   
 
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. Het RSIN / fiscaal nummer is: 8195.29.825. Door de ANBI-status profiteren onze 
donateurs en wijzelf van een gunstig fiscaal regime voor schenkingen en erfenissen/legaten. 
 

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, les- en spelmateriaal 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 bekijken wij elke aanvraag 
kritisch en beoordelen wij deze aan de hand van een lijst van vooraf vastgestelde criteria. 
Eventueel vragen wij nadere inlichtingen ter ondersteuning van ons besluit. Een goedkeuring 
van een aanvraag kan vergezeld gaan van specifieke voorwaarden en wij vragen altijd 
(tussen)verslagen en financiële verantwoording.  
 
Korte lijnen vinden wij belangrijk, zowel naar de projecten als naar onze sponsors. In 
principe wordt ieder project (op eigen kosten) bezocht door onszelf of betrouwbare mensen 
om ons heen. 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. Als we eenmaal aan 
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een project gedoneerd hebben, volgen we de verdere ontwikkelingen van de organisatie 
met als doel een duurzame relatie op te bouwen. 
 

Bestuur en andere betrokkenen 
Het bestuur bestaat uit: 
Freeke Molenaar-Nanninga (voorzitter), orthopedagoge 
Christel Lammers (secretaris), pedagogische achtergrond 
Evert van Aardenne (penningmeester), bedrijfseconoom 
Martin de Rooij (lid), technische en bouwkundige expertise 
 
Het fonds wordt met raad en daad terzijde gestaan door: 
Bart Molenaar (mede-initiatiefnemer), waarnemend huisarts en tropenarts; 
Gérard Siebert die ondersteunend is bij website beheer 
Kees van 't Padje die ondersteunend is bij de secretariële organisatie 
 
Het bestuur heeft in 2016 keer 6 keer vergaderd. Vaste onderwerpen hierbij waren besluiten 
over aangevraagde steun voor nieuwe en bestaande hulpprojecten, evaluatie van door ons 
gesteunde projecten, nieuwtjes op allerlei gebied, fondsenwerving, externe communicatie 
(zoals nieuwsbrieven en website) en interne procedures.  
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 publicaties 
op het gebied van particulier initiatief en wisselen wij ervaringen uit met andere 
vergelijkbare initiatieven.  
 
Daarnaast zijn wij aangesloten bij Partin, een koepelorganisatie voor kleinschalige 
particuliere initiatieven, waarvoor tot voor kort geen enkele organisatie zich inzette. Partin 
werkt aan het verwerven van concrete voordelen voor haar deelnemers, zoals 
belangenbehartiging, kennisdeling, nuttige workshops, goedkope diensten en samenwerking 
tussen de aangesloten initiatieven.  
 
 

Toelichting  gesteunde projecten in 2016 
De bedragen zijn per project vermeld in de toelichting bij de resultatenrekening 
 

Nepal 

Naar aanleiding van de verschrikkelijke aardbevingen in Nepal in 2015 ontvingen wij vele 
spontane donaties, speciaal bestemd voor hulp aan de getroffen gebieden. Wij hebben het 
totaalbedrag van deze donaties verdubbeld en dit bedrag geschonken aan de Duitse 
organisatie Carisimo e.V. Van het bedrag kunnen 2 gezinnen een nieuw onderkomen krijgen. 
Carisimo is een Duitse vereniging voor algemeen nut die sinds 2007 hulpprojecten voor 
Nepal initieert en begeleidt. De huidige projecten zijn onder meer 2 kindertehuizen, een 
school, een vrouwencoöperatie en een weeshuis. Sinds de aardbevingen is Carisimo 
daarnaast zeer actief in de noodhulp en wederopbouw in enkele zwaar getroffen regio’s.  
Bij de kindertehuizen wordt samengewerkt met de organisatie CFO Nepal in de persoon van 
Dr. Olga Lasota, die hiervoor in Nepal de leiding heeft. Bart en Evert hebben Olga en haar 
kindertehuizen leren kennen tijdens hun reis in 2011 naar Nepal en zijn zodoende ook met 
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Carisimo in contact gekomen. Naar onze mening biedt Carisimo gerichte, directe hulp in 
gebieden waar dat echt nodig is. 
 
In het dorp Mulabari in het district Nuwakot, één van de ergst getroffen gebieden, bouwt 
Carisimo 147 nieuwe huizen met een speciale bouwwijze met zandzakken, hout en 
golfplaten. Dit is een duurzame en vooral aardbevingsbestendige bouwwijze, die door 
internationale bouwexperts is ontwikkeld. Daarnaast is de bouwwijze relatief eenvoudig en 
goedkoop. De bouw kan door de lokale bewoners worden uitgevoerd, waarbij families elkaar 
helpen bij de bouw van een huis. Carisimo zorgt hierbij voor de materialen en 
kennisoverdracht en verwacht dat op termijn deze bouwwijze breed toegepast zal worden 
en wellicht een bestaansgrond voor Nepalezen zal bieden. Een huisje van ongeveer 12 
vierkante meter geeft onderdak aan één gezin. Onze donatie maakt de bouw van twee 
huisjes mogelijk voor het bedrag van € 1500,-. 

 

 
 

Filipijnen 
Ook dit jaar hebben wij (voor de vierde keer) het project van de stichting Let’s Care 
financieel geholpen. Deze stichting werkt al langere tijd op de Filipijnen en voert projecten 
uit die betrekking hebben op de opvang, traumaverwerking en educatie van misbruikte en 
mishandelde kansarme kinderen in de Filipijnen. Daarnaast bieden ze blijvende verbetering 
in hun woon- en werksituatie aan. Op de Filipijnen is door de stichting de ‘Let Us Care 
Foundation inc.’ opgericht. Op die manier worden de projecten ter plekke door locale staf 
gerund. 

Het doel van het project is de jongens van de straat te halen en in de schoolbanken te 
brengen. Met onderwijs, begeleiding en het doen van activiteiten leren de jongens kennis en 
vaardigheden die hen op het goede toekomstspoor zetten. Dit project is ‘community based’, 
wat wil zeggen dat de kinderen in de gemeenschap blijven wonen en dus niet 24 uur per dag 
begeleid worden. De familie van de jongens wordt ook begeleid bij de opvoeding van de 
kinderen door 2x per maand een huisbezoek te brengen. Verder wordt er 4x per jaar een 
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ouderbijeenkomst georganiseerd, waar (opvoedkundige) problemen besproken worden. Het 
project wordt ter plekke gerund door locale staf met Erna Vinkers als projectdirecteur. De 
jongens worden geselecteerd en begeleid door maatschappelijk werkers uit Dao. Het doel 
van het project is ervoor te zorgen dat deze jongens een formele educatie, 
alfabetiseringsproject of vaktrainingen (of een combinatie hiervan) volgen. Naast de 
begeleiding van schoolwerk zijn er ook in de afgelopen jaren activiteiten voor de jongens 
georganiseerd op het gebied van sport en creativiteit.   

In 2015 hadden van de 14 jongens uit Dao op het eiland Panay 12 jongens het jaar met goed 
resultaat doorlopen. Eén jongen was verhuisd en was in zijn nieuwe woonplek naar school 
gegaan. En één jongen was uitgevallen uit het programma. Voor 2016 hebben we opnieuw 
geld vrijgemaakt om dit keer uit San José 10 jongens bij de lagere schoolopleiding en 6 
jongens, die ondertussen naar de onderbouw van de middelbare school zijn doorgeschoven, 
te ondersteunen.  

Dit jaar woonde Erna Vinckers vooral in Nederland om de 'fundraising' steviger neer te 
zetten en manieren te zoeken om het project zelfvoorzienend te maken. Er gaan nu 
regelmatig studenten en vrijwilligers naar het project om stage te lopen. Hiervoor betalen 
deze jongeren een vergoeding, die het project ten goede komt. Zo is in maart 2016 er een  
Nederlandse vrijwilliger actief. Hij is een jeugdwerker en doet veel activiteiten, sport en spel 
met de kinderen en traint tevens de staf hoe zij activiteiten kunnen oppakken en hoe ze de 
activiteiten en interventies spannend en leerzaam kunnen houden. 

Uit de Filipijnen ontvangen wij regelmatig gedetailleerde verslagen van het project. Hieruit 
blijkt dat er erg goed en nuttig werk wordt gedaan. Wij hebben de afspraak met Erna 
gemaakt om het project voor het komend schooljaar (2017 tot 2018) nog één keer te 
ondersteunen, zodat zij zich vooral bezig kan houden met de opbouw van vaste inkomsten 
voor het project. 
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Panama 
 
Ook dit jaar konden er weer een heleboel kinderen deelnemen aan het zomerkamp in 
Panama georganiseerd door de Stichting van Padre Roberto met behulp van vrijwilligers uit 
diverse landen. Het zomerkamp is onderhand een begrip geworden voor de ouders en 
kinderen die in de buurt van Santiago, Panama, wonen. Omdat de ouders meestal geen 
middelen hebben om activiteiten met de kinderen te doen, gaan er veel kinderen naar het 
zomerkamp. Dit jaar waren er rond de 150 kinderen present.  
De kinderen konden kiezen uit een groot aanbod, waaronder sport, muziek, Engelse les en 
creatieve activiteiten. Bij de creatieve activiteiten maakten de kinderen eigen kleding en op 
de laatste dag gingen ze deze kleding showen voor het publiek van vrijwilligers en ouders. De 
afsluiting is altijd een groot feest met muziek, hapjes en optredens.  
Het Molenaars Kinderfonds heeft ook dit jaar weer het eten en drinken gefinancierd voor de 
kinderen en vrijwilligers die deelnemen aan het zomerkamp. Leuk om de foto’s te zien en de 
blije gezichten van de kinderen die een fijne en leerzame vakantie hebben gehad! 
 

 
 
Kenia 
In het voorjaar van 2015 hebben wij een aanvraag gehonoreerd van Stichting Kidshare in 
Haarlem. Stichting Kidshare sticht ondermeer scholen op het platteland van Kenia en werkt 
daarin nauw samen met partnerorganisatie African Divine Church (ADC) in Kenia. ADC is een 
kerk met ongeveer 1 miljoen leden in Kenia, Oeganda en Tanzania en zeer actief op 
maatschappelijk gebied. Geschat wordt dat 70% van hun leden tot de allerarmsten behoort: 
mensen die leven van minder dan 1,25 dollar per dag. Onderwijs is voor ADC een speerpunt: 
zij zetten zich in om de armste kinderen, in dorpen waar geen school is, kwaliteitsonderwijs 
te bieden. Stichting Kidshare steunt vanuit Nederland projecten van African Divine Church in 
Kenia en gezamenlijk zijn er al diverse scholen gesticht. 
 
Er is een school gebouwd in het dorp Gambaragai. Dit dorp ligt zeer afgelegen op het 
platteland van West-Kenia, ongeveer 30 kilometer ten noordoosten van de stad Kisumu. Er is 
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geen weg naar het dorp. De dichtstbijzijnde school is ver weg. Bovendien is het terrein, 
vooral in de regentijd, moeilijk begaanbaar. Omdat het dorp zo geïsoleerd ligt, had de 
bevolking zelf het initiatief genomen om een kleuterschool te starten, die inmiddels goed 
draait. De ouders in het dorp hebben de hulp ingeroepen van ADC en inmiddels hebben ze 
samen een klaslokaal gebouwd. Daarna komt de overheid over de brug met het betalen van 
leerkrachten en het afbouwen van de school. Zo kan er in dit dorp een vliegwiel van 
positieve veranderingen in gang gezet worden. 
 
Het project omvatte de drie resterende klaslokalen met toiletten, meubilair en leermiddelen. 
Als er 4 klaslokalen zijn, krijgt de school een officiële registratie van het ministerie van 
onderwijs. Dat betekent dat de overheid budgetten ter beschikking zal stellen voor 
leermaterialen en leerkrachten. Stichting Kidshare had voor dit dorp een actie gehouden op 
de Koningin Emmaschool in Haarlem. Ook is een bijdrage ontvangen van een 
vermogensfonds en heeft de stichting Wilde Ganzen een bijdrage toegezegd. Het Molenaars 
Kinderfonds heeft het ontbrekende bedrag, ongeveer een kwart van het totale budget, 
betaald. 
In juli 2016 ontvingen wij het verheugende bericht van de Stichting Kidshare dat het nieuwe 
schoolgebouw officieel is geopend. 

      

Het schoolgebouw bijna af…..                            ….iedereen in afwachting van de opening 

Servië 
Het project in het kinderopvangcentrum Zmaj in Belgrado heeft een vervolg gekregen. 
In de zomer van 2016 hebben Wim en Gordana Halm in het kinderhuis een aantal deuren en 
kozijnen laten vervangen . 
 
Zmaj is een tehuis voor kinderen van alle leeftijden die niet adequaat beschermd en 
verzorgd worden in een normale gezinssituatie. Het huidige Servische beleid is erop gericht 
dat kinderen korter dan voorheen in weeshuizen of instituten verblijven. De kinderen in dit 
opvangcentrum Zmaj blijven maximaal een half jaar en gaan dan zo snel mogelijk terug naar 
het gezin (als daar de situatie genormaliseerd is), familie of pleegouders. 
De tijd dat de kinderen hier wonen is best heftig. De kinderen komen naar het tehuis vanuit 
een crisissituatie. Ze dragen soms traumatische ervaringen met zich mee en hebben 
stoornissen in hun gedrag. Een veilige omgeving is dan een eerste vereiste.  
Maar de situatie was anders. De opgenomen kinderen konden zo bij elkaar de slaapkamers 
binnen lopen, omdat de deuren kapot waren ten gevolge van vernielingen die sommige van 
de kinderen zelf hadden aangericht. De zwakkere (en jongere) kinderen voelden zich onveilig 
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ten opzichte van de sterkere kinderen. Deze situatie bestond al jaren zo en er was geen geld 
in de eigen organisatie voor goed afsluitbare deuren die ook tegen een stootje kunnen.   
 
Voor € 2671,- euro hebben wij 8 deuren met scharnieren en deurlijsten laten vervangen. 
In oktober 2016 zijn Freeke en Bart met Wim en Gordana op bezoek geweest in het 
kinderopvangcentrum Zmaj om het resultaat te zien. De deuren zagen er goed uit. De 
afwerking liet wat te wensen over, dus hier heeft Wim Halm de timmerman nog op 
aangesproken. Ook dat is nu in orde. 
 
We werden uiteraard verwelkomd door het bestuur van het kindertehuis en de directeur 
van de overkoepelende organisatie, de heer Bracek Yerkovisc. Hij heeft ons verteld over de 
opvang van kinderen in Belgrado en de geldstromen die hier mee gemoeid zijn. Er is binnen 
deze organisatie in totaal plek voor 528 kinderen en er wordt daarnaast veel hulp in de 
thuissituaties gegeven. 
Freeke heeft nog kennis gemaakt met een collega jeugdpsychologe, die veel over de 
opvangsituatie, de kinderen en de contacten met familie kon vertellen. Alle kinderen uit de 
opvang gaan naar school, liefst naar het reguliere onderwijs in de buurt. Schoolvervoer 
wordt, indien nodig, geregeld. In de opvang is ook een klaslokaal voor die kinderen, die nog 
nooit onderwijs genoten hebben of die door situatie / gedrag (nog) niet naar het reguliere 
onderwijs kunnen. Op dit moment zit er bijvoorbeeld een Roma-jongen van 8 jaar in de 
opvang, die nog nooit op school is geweest. Hij leert eerst de beginselen van lezen, schrijven 
en rekenen in de kinderopvang. Als dit wat beter gaat, zou hij naar school kunnen. 
Voor de tieners vinden er programma's plaats over drugsgebruik, HIV, life style, seksualiteit 
(er zij veel tienerzwangerschappen tussen de 14 - 18 jaar) en health care. 
 
Ook hebben we de Servische connectie tussen ons kinderfonds en het kindercentrum Zmaj  
in levende lijve ontmoet: de Heer Momo Naumovitz. Hij  is al 15 jaar jeugdhulpverlener in 
Zmaj en al jaren bevriend met Wim en Gordana via de moeder van Gordana. 
Het was een leerzame en vruchtbare reis. 

 
                                               kamer zonder deur(kapot) en na plaatsen nieuwe deur  



 

 9 

Indonesië 
 
In mei 2016 kregen we een aanvraag van Stichting Meraih Bintang uit Valkenburg. Hun doel 
is het helpen van kansarme kinderen, kwetsbare ouderen en de gemeenschap in 
Pangandaran, West-Java. Pangandaran is op 17 juli 2006 getroffen door een alles 
verwoestende tsunami, die over een breedte van 40 kilometer aan land is gekomen. Behalve 
dat er veel doden te betreuren waren, is er ook heel veel schade aangericht. De toegezegde 
gelden voor de wederopbouw zijn helaas niet op de plaats van bestemming aangekomen. In 
de regio is nog geen (tijdelijke) opvang voorziening voor kinderen, terwijl er wel een 
behoefte is. Hierbij kan het gaan om weeskinderen, mishandelde kinderen of kinderen die 
verlaten zijn door hun ouders. Of kinderen uit één-ouder gezinnen, waarbij de ouder 
(voorlopig) een baan buiten de regio heeft.   
Vanuit de gemeenschap is de vraag gekomen voor de bouw van een kinder(t)huis. 
 
De stichting Meraih Bintang  is  actief in Pangadaran sinds 2010.  
Van de 5 bestuursleden wonen 3 bestuursleden in Nederland en 2 bestuursleden in 
Pangandaran zelf. Dit betekent dat de lijnen heel erg kort zijn: ze hoeven niet te werken met 
een externe zuster organisatie in het land waar ze actief zijn, maar hebben er zelf 2 mensen 
zitten die de projecten begeleiden en uitvoeren. Alle projecten die ze doen worden 
overigens door de gemeenschap aangedragen.  
 
In 2012 heeft de stichting een kleuterschool opgezet. Daarnaast hebben ze een "sponsor een 
kind" project van de grond gekregen. Inmiddels heeft de school een officiële schoolstatus 
gekregen van de regering. 
Meraih Bintang heeft gekozen voor helpen realiseren van het plan Rumah Bina Budi : een 
kleinschalige opvang voor kinderen met vaste verzorgers in een rustige, vredige, traditioneel 
Javaanse sfeer. In Rumah Bina Budi  kunnen 24 kinderen een veilig onderkomen vinden.  
Het Molenaars Kinderfonds heeft bijgedragen aan de bedden en matrassen voor dit (t)huis. 
De bedden zijn uit duurzaam hout door lokale timmermannen vervaardigd. 
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Sri Lanka 
In 2014 financierden wij een kas voor verbouwing van groenten voor het Home of Hope in 
Sri Lanka. Sindsdien ontvingen wij verheugende berichten. José van Nunspeet schreef ons 
begin 2015 dat de groentekas was neergezet. Firma Rijk Zwaan zorgde voor de zaden en de 
eerste bonen waren al snel geoogst. 
 
Later kregen we wederom positieve berichten. De kinderen van het Home of Hope zijn 
enthousiast bezig zijn met verbouwen van groenten in de kas. Ze hebben er echt plezier in 
en leren zo hoe ze groenten kunnen verbouwen. En als ze later Home of Hope moeten 
verlaten, kunnen ze met deze kennis hun eigen groentetuin aanleggen. Voor Home of Hope 
betekent het weer een stapje in de richting van  zelfvoorziening. 
 

En begin 2017 kregen we opnieuw een bericht:   

"Het is een inspirerende periode geweest op Home of Hope. De kerstdagen met de kinderen 
van het Revalidatiecentrum en de kinderen van HOH waren gezellig . Het was tevens het 
afscheid van de studenten/vrijwilligster die vanaf September hun stage hebben gelopen bij 
HOH. Dank voor jullie inzet. Op zijn “Srilankaans” hebben zij het kerstfeest meegemaakt. 
Wat er met de donatie van het Molenaarskinderfonds is gebeurd: vlak voor de feestdagen 
werd in de buurt een farmersmarket gehouden. HOH heeft daar voor het eerst eigen 
producten kunnen verkopen. De kinderen helpen volop mee in de groentetuin en de kas. 
Als je naar de ontwikkeling op HOH kijkt, zie je dat de meisjes steeds meer opkomen voor 
zichzelf en gelijkwaardig worden aan de jongens wat hun inbreng betreft. 
Het Revalidatiecentrum bestaat 5 jaar! Wie had ooit gedacht dat we zo’n enorme groei 
zouden doormaken. Van 1 kindje per week naar 300 kinderen in de maand." 

Mede door de kas is Home of Hope redelijk zelfvoorzienend geworden. De kinderen werken 

in de weekenden mee en verder is er hulp van volwassenen in de tuin. 
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Nieuwe projecten 
Er zijn weer diverse nieuwe aanvragen voor ondersteuning binnen gekomen. Voor meer 
informatie over nieuwe projecten kunt u af en toe kijken op onze website: 
www.molenaarskinderfonds.nl  en op onze facebook pagina via: 
www.facebook.com/molenaarskinderfonds   
 

Donateurs en fondsenwerving 
Op onze bankrekening heeft het fonds weer vele giften ontvangen, zowel van nieuwe 
donateurs als van oude bekenden. Alle donateurs worden hierbij nogmaals hartelijk 
bedankt. Wij zullen er steeds voor zorgen dat het geld goed besteed wordt. 
 
Wij proberen onze bestaande en potentiële donateurs zo goed mogelijk op de hoogte te 
houden via onze website, facebook en nieuwsbrieven. Onze website wordt voortdurend 
bijgewerkt met verhalen en foto’s van alle nieuwe ontwikkelingen. Hierbij krijgen wij nu 
ondersteuning van Gérard Siebert. Verder volgen veel mensen onze activiteiten inmiddels 
ook op Facebook en met hen deelt Freeke onze meest recente bezigheden en 
overdenkingen bij project-aanvragen.    
 
 

 

http://www.molenaarskinderfonds.nl/
http://www.facebook.com/molenaarskinderfonds
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
JAARREKENING ZEVENDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2016 – 31 DECEMBER 2016 
 
Resultatenrekening over de periode 1 januari 2016 - 31 december 2016 

Getallen tussen haakjes zijn negatief 
 
Balans per 31 december 2016  

Noot 2016 2015

ACTIVA

Liquide middelen

     Rabobank rekening courant 757,86€                   1.806,38€               

     Rabobank rekening doelreserveren 9 62.721,18€              74.697,01€             

     Alex vermogensbeheer geldrekening 7 1.237,86€                675,26€                  

     Alex vermogensbeheer effectenrekening 7 99.760,02€              101.432,17€           

Totaal activa 164.476,92€            178.610,82€           

PASSIVA

Eigen vermogen 10 164.476,92€            178.610,82€           

Totaal passiva 164.476,92€            178.610,82€           

 
 
Toelichting op de jaarrekening 
 
Algemeen 
Inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het boekjaar waarin de daadwerkelijke bij- 
of afschrijving op de bankrekening plaatsvindt. Een uitzondering hierop wordt gevormd door 
de kosten van Alex Vermogensbeheer. De beheerskosten voor het 4e kwartaal en de 
jaarlijkse prestatievergoeding, die na afloop van het boekjaar in rekening worden gebracht, 
worden aan het betreffende boekjaar toegerekend. Zie ook noot 7. 
 
Noten 
1. Individuele donaties 

Dit betreft éénmalige en periodieke giften, in het boekjaar ontvangen.  

Noot 2016 2015

INKOMSTEN

Individuele donaties 1 1.973,48€              4.555,50€             

Inkomsten uit acties 2 - 461,48€                

Rente 3 695,17€                 2.026,11€             

Positief resultaat portefeuille vermogensbeheer 7 - 2.555,21€             

Terugontvangen bronbelasting 8 405,00€                 

Totaal inkomsten 3.073,65€              9.598,30€             

UITGAVEN

Projecten volgens doelstelling 4 15.873,00€            22.906,94€           

Fondsenwerving 5 - 542,52€                

Beheer en administratie 6 225,00€                 149,48€                

Negatief resultaat portefeuille vermogensbeheer  7 1.109,55€              -

Totaal uitgaven 17.207,55€            23.598,94€           

RESULTAAT     (14.133,90)€          (14.000,64)€          
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 

JAARREKENING ZEVENDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2016 – 31 DECEMBER 2016 
 
Toelichting op de jaarrekening (vervolg) 
 
Noten 
2. Inkomsten uit acties 
Er zijn dit jaar geen acties voor fondsenwerving geweest. 
 
3. Rente 
Dit betreft op 1 januari 2016 ontvangen rente op de rekening Doelreserveren van de 
Rabobank. Aan het eind van het boekjaar was de rente op deze rekening 0,2% per jaar. De 
sterke daling van de rente-inkomsten is voor het grootste deel toe te schrijven aan het 
lagere rentetarief.   
 
4. Uitgaven projecten volgens doelstelling 
Stichting Carisimo,  
   2 aardbevingsbestendige huizen, Nepal    €    1.500,-- 
Stichting Let’s Care, project jongens,  Filippijnen   €    3.830,-- 
Stichting Meraih Bintang,  
   inrichting kindertehuis Indonesië    €    4.872,-- 
Weeshuis Servië, vervanging kozijnen en deuren  €    2.671,-- 
Summer School Program, Padre Roberto, Panama  €    3.000,--  
   

                                                                                                        €  15.873,00 
 

5. Uitgaven fondsenwerving 
Er waren dit jaar geen specifieke uitgaven voor fondsenwerving 
 
6. Uitgaven beheer en administratie 
Dit betreft bankkosten en bijdrage Partin (koepelorganisatie voor kleinschalige particuliere 
initiatieven).  
 
7. Vermogensbeheer 
In 2014 is bij Alex Vermogensbeheer een vermogensbeheerrekening geopend en  hierop is in 
2014 € 100.000 gestort in twee gelijke tranches. De vermogensbeheerrekening is gestart na 
ontvangst van een substantieel bedrag uit de nalatenschap van Mevrouw Stigter-van ’t Sant. 
De financiële zekerheid die voortkomt uit deze erfenis en uit onze trouwe donateurs is een 
basis voor de continuïteit van het fonds en inspireert ons ons werk voort te zetten. Maar wij 
zijn nu ook in staat door een iets andere bril naar de toekomst te kijken. Hoewel ‘sociaal 
rendement’ hoog in ons vaandel staat, te bereiken door het geld zo snel mogelijk in te zetten 
voor goede projecten, zullen wij blijven vasthouden aan de zorgvuldige afweging die tot nu 
toe altijd aan onze hulpverlening vooraf is gegaan. Ons doel is ons vermogen in stand te 
houden, totdat het wordt aangewend. Hiertoe staat thans een deel op spaarrekening en  
wordt een deel defensief belegd. Met Alex Vermogensbeheer is een defensief 
beleggingsprofiel (laagste risicocategorie) afgesproken voor dit deel van ons vermogen. 
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 

JAARREKENING ZEVENDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2016 – 31 DECEMBER 2016 
 
Toelichting op de jaarrekening (vervolg) 
 
De beheerskosten bedragen 1% per jaar over het beheerd vermogen plus een 
prestatievergoeding van 10% van het eventueel behaalde positieve rendement. Over 2016 
was het rendement op het beheerde vermogen 1,1 % negatief, inclusief kosten. De 
beheerskosten bedroegen € 1.007,03 en de prestatievergoeding was nihil vanwege het 
negatieve rendement. Het getoonde resultaat is na aftrek van deze kosten. In het verslagjaar 
hebben geen dotaties of onttrekkingen aan de vermogensbeheerrekening plaatsgevonden. 
 
8. Terugontvangen bronbelasting 
Dit betreft in 2014 en 2015 ingehouden Nederlandse dividendbelasting bij de beleggingen bij 
Alex Vermogensbeheer, die bij de Belastingdienst kon worden teruggevraagd omdat de 
stichting niet belastingplichtig is.  
Voor 2014: € 130,-- 
Voor 2015: € 275,-- 
 
9. Rabobank rekening Doelreserveren 
Dit is een gewone spaarrekening zonder extra verplichtingen of beperkingen en met extra 
rentevergoeding, beschikbaar voor ondermeer verenigingen en stichtingen 
 
 
10. Eigen vermogen 
Eigen vermogen begin boekjaar: € 178.610,82   
Resultaat boekjaar:        -/-   €   14.133,90 
Eigen vermogen ultimo boekjaar: € 164.476,92  


