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Voorwoord Freeke 
We gaan dit jaar het tiende jaar van onze stichting in. Een moment om bij stil te staan. Wat 
begon als een enthousiast plan van een groepje vrijwillige filantropen, financieel gesteund 
door twee krachtige zelfstandige vrouwen, Nel de Waard en Jeane Stigter, is uitgegroeid tot 
een volwaardige stichting. Met weinig inspanning qua fondsenwerving, maar wel door ons 
verhaal aan mensen te vertellen, groeit gestaag de groep mensen die in ons geloven en onze 
stichting een warm hart toedragen. Dank jullie wel, mooie mensen, want door jullie toedoen 
zijn wij ieder jaar weer in staat voor een groep kinderen wereldwijd iets bij dragen aan 
betere leefomstandigheden en meer levensvreugde. Dat is een mooie en dankbare taak. 
En misschien zijn wij maar een licht briesje die de molen even doet draaien in een 
woelige,donkere storm van het leven. Voor die kinderen die wij met z'n allen kunnen 
bereiken, is dit briesje een essentiële ademsvleug in hun leven, die net dat verschil maakt. 
Het verschil dat mensen die het goed hebben hen ook zien staan, dat zij er in deze wereld 
toe doen. Dat ze een kans kunnen grijpen, die een wezenlijke wending in hun leven kan 
voortbrengen. En dat verschil maakt u!!!  
 

Inleiding - oprichting van de Stichting 

Dit is het negende 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. 
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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 
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 2017 keer 5 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 2017 
De bedragen zijn per project vermeld in de toelichting bij de resultatenrekening. 
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Namibië 
Stichting Beautiful Kidz is actief als voorvechter van het kleuteronderwijs in Namibië. 
Kleuteronderwijs is erg belangrijk als  goede basis om de lagere school te kunnen doorlopen.  
In mei 2017 kregen we opnieuw een aanvraag van deze stichting. Het Molenaars 
Kinderfonds heeft al eerder activiteiten van deze stichting ondersteund en hun inzet voelt bij 
ons gedreven en betrouwbaar. Familieleden van Bart en Freeke hebben de projecten in 
Windhoek en Ovitoto bezocht tijdens hun vakanties en zij waren onder de indruk. 
 
Okandjira is een dorp centraal gelegen in het uitgestrekte dunbevolkte district Ovitoto. 
Beautiful Kidz is daar bezig met een broodbakkerij, een groenteproject en een 
watervoorziening, allemaal om de zelfredzaamheid te vergroten. In dit dorp is een 
kleuterschool waar 60-80 kleuters onderwijs genieten.  Aangezien deze school voor een 
groep kinderen te ver weg ligt, heeft Beautiful Kidz in overleg met de locale autoriteiten en 
de chief (het dorpshoofd) een satellietschool  gerealiseerd in Okamuina, een klein dorp op 
het platteland. Deze school bestaat uit 3 containers: 1 voor de huisvesting van leerkrachten 
en 2 leslokaaltjes. Hier kunnen 25-35 kindertjes kleuteronderwijs krijgen. Wij hebben met 
onze stichting de inrichting mede gefinancierd. De school is gestart met 17 kleuters. 
Onze financiële bijdrage bedroeg 1200 euro, waarbij ook rekening is gehouden met de extra 
groei die verwacht wordt bij de start van het schooljaar in januari 2018.  
 

 
opening nieuwe kleuterschool Okamuina 
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Filippijnen 
Dit is het vijfde en daarmee laatste jaar dat wij het project van de stichting Let’s Care 
financieel hebben 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 
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. Naast de 
begeleiding van schoolwerk zijn er ook in de afgelopen jaren activiteiten voor de jongens 
georganiseerd op het gebied van sport en creativiteit.   

Met onze ondersteuning hebben we dit laatste jaar bijgedragen aan de opvang van 13 
jongens in de leeftijd van 6-12 jaar uit San José. Hun achtergrond is dat zij verwaarloosd zijn, 
geen onderwijs volgen, overdag op straat rondhangen of werken in de kinderarbeid. Ze zijn 
gemotiveerd om deze kans te pakken. Uit de Filipijnen ontvangen wij regelmatig 
gedetailleerde verslagen van het project. Hieruit blijkt dat de jongens nu onderwijs volgen en 
de begeleidingsklassen van Let's Care bezoeken. In april verwachten wij de eindrapportage 
van het afgelopen schooljaar. 

Erna Vinkers is bezig naar manieren te zoeken om het project zelfvoorzienend te maken. 
Afgelopen jaar waren ze voor 13% zelfvoorzienend en de bedoeling is dat dit percentage 
jaarlijks stijgt. Er gaan  regelmatig studenten en vrijwilligers naar het project om stage te 
lopen. Hiervoor betalen deze jongeren een vergoeding, die het project ten goede komt. 
Daarnaast zijn er nu diverse winkels in Nederland waar Let's Care Jewelry te koop is. De 
sieraden zijn lokaal geproduceerd.  Adressen kunt u op de website van Let's Care vinden 
onder lopende projecten.  Een ander inkomens genererend project is 'Travel en Excursies', 
waarbij je als vakantieganger diverse excursies kunt boeken en tevens het project kunt 
bezoeken. Er wordt  zelfs in overleg een weekprogramma op maat gemaakt voor individuen 
of kleine groepen. En de Ecofarm die bij het Home for Girls is opgezet, voorziet voor een 
groot deel in de voedselvraag van dit huis. Het overschot wordt verkocht en levert weer geld 
op voor het project. 
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"brain-spelletjes" 

Malawi 
Stichting Byounique wil ervoor zorgen dat kansarme kinderen in Malawi niet in 
aanraking komen met justitie, maar juist een goede toekomst kunnen opbouwen. 
Zij heeft daarbij 3 hoofddoelen: 
• Voorkomen dat kinderen en jongeren in Malawi in aanraking komen met politie 
en justitie; 
• Zorgen dat kinderen en jongeren bij wie dit wel gebeurt goed behandeld worden 
volgens (inter-)nationale wetgeving 
• Zorgen dat kinderen en jongeren die in aanraking komen met justitie via 
rehabilitatieprojecten alsnog een goede toekomst op kunnen bouwen. 
 
Met betrekking tot dit laatste punt heeft Byounique ons benaderd om de opzet van een 
nieuw HALT project te ondersteunen. Met een HALT-traject biedt Byounique een concreet 
alternatieve straf voor kinderen die met politie en justitie in aanraking zijn gekomen. Dit 
traject is een effectieve jeugdstrafrecht-maatregel die uiteindelijk het beste resultaat voor 
alle betrokkenen oplevert en daarmee bijdraagt aan een beter jeugdrechtsysteem.  
Het door ons ondersteunde project is een pilot die loopt van juli 2017 t/m augustus 2018 en 
bestaat uit 3 HALT-trajecten  in Chikwawa en 3 HALT-trajecten Bangula (beiden Zuidelijk-
Malawi). De doelgroep bestaat uit kinderen die voor het eerst een klein delict plegen, hun 
ouders /familie, leerkrachten, jeugdgroepen, wijkpolitie, andere kernpersonen in wijken, 
medewerkers politie, justitie en maatschappelijk werk. Het traject bevat een programma 
voor de delictplegers gericht op gedragsverandering en daarnaast heeft het project nog een 
grotere uitstraling via voorlichting op school en in de wijk, trainings bijeenkomsten voor 
ouders, politie, justitie en maatschappelijk werk en bewustwording via media-activiteiten.. 
 
Naar onze mening heeft Byounique sinds haar oprichting in 2011 al vele goede activiteiten 
ontplooid en is zij ook goed geworteld in de lokale samenleving. 
Het Molenaars Kinderfonds heeft voor ruim 65% bijgedragen aan de kosten van dit project. 
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Halt-sessie 

 
Nepal 

Stichting Mountain Child Care is een sociale onderneming die gelooft in de kracht van jonge 

mensen en dat wanneer zij die aanboren, de wereld daar beter van wordt. Ze organiseert 

persoonlijk leiderschapsprogramma’s in de Himalaya; professioneel, zorgvuldig en 

gepassioneerd. Dat doet ze voor Nepalese jongeren zonder ouders en Nederlandse scholen, 

scholieren en studenten die hun drijfveren willen onderzoeken. Ze zet haar expertise in om 

hen tijdens een persoonlijk leiderschapszesdaagse in Nepal te laten ontdekken wat voor hen 

werkelijk van waarde is in werk en leven. Het gebruik van de overweldigende natuur en 

innovatieve technieken als Theory U, Motiverende Gespreksvoering, Co-Active® coaching, 

Psychodrama en Rots en Water, werkt duurzame gedragsverandering in de hand. Voor de 

Nepalese deelnemers is de zesdaagse trektocht, een QuestTrek®, de start van een intensief 

coachingstraject met oriëntatiedagen en trainingen, dat na één tot drie jaar wordt afgesloten 

met een stage of betaalde baan. 

Enkele jaren geleden heeft het Molenaars Kinderfonds de eerste volledig Nepalese QuestTrek 

(zonder Nederlandse begeleiding) gefinancierd. Dit jaar financieren we een stukje van de 

nazorg. De begeleiding in de eerste maand na de QuestTrek is intensief. Juist dan, als de 

jongeren kraakhelder weten wie ze zijn en wat ze willen en terug worden geplaats in hun 

eigen leefomgeving, is het prettig om door een professional begeleid te worden bij de 

gedragsverandering die ze voorstaan. Dit is namelijk de periode waarin ze spreekwoordelijke 

beren op hun weg tegenkomen. Facebook, ongewenste ‘vrienden’ en studiedruk. Ook dan 

komt het er op aan om hun toekomstplan, wat ze tijdens de questtrek hebben 

opgeschreven, te gaan vertalen in concrete stappen met een tijdsplanning. Hieraan heeft het 

Molenaars Kinderfonds 5000,- euro bijgedragen. 
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Zuid-Afrika 
Laura en Piet Schoeman zijn in 2003 buiten het stadje Oudtshoorn gaan wonen en hebben 
daar een boerenbedrijf. Op hun land troffen zij veel kwetsbare, arme gezinnen door gebrek 
aan scholing en banen. Kleuterscholen in Zuid-Afrika zijn over het algemeen privé-scholen en 
dus niet gratis. Dit betekent dat kinderen van arme gezinnen geen kleuteronderwijs volgen. 
Als ze vervolgens op de openbare (gratis) basisschool komen, missen ze een aantal 
vaardigheden om dit onderwijs succesvol te doorlopen.  
 
Nu woonde er een jonge vrouw op het terrein van Laura en Piet die goed kon leren en de 
opleiding tot lerares heeft gedaan. Zij vroeg in 2012 aan Laura of ze een kleuterschool mocht 
starten in een stal van de boerderij. Aangezien een kleuterschooltje ook altijd een grote 
wens van Laura was geweest, overlegde ze met Piet. Dit leidde tot de bouw in 2013 van een 
kleuterschool op hun terrein.  
De kleuters uit de omgeving  worden met een busje opgehaald voor de lessen.   
Laura: "Als we mensen aan hun lot overlaten, blijven de negatieve gevolgen van armoede 
bestaan. We investeren liever in de mensen zodat hun leven minder kwetsbaar wordt ." 
Dankzij gemotiveerde leerkrachten stromen er ieder jaar meer kinderen naar de "pre-skool" 
oftewel kleuterschool die de naam Vreugdevoetjies draagt. 
Omdat de school inmiddels een vergunning heeft, geeft de regering een bijdrage per kind. 
Maar dat is niet voldoende om extra kosten te dekken.  Zeker niet de kosten van de bouw 
van een extra lokaal nu het huidige schoollokaal te klein is voor het aantal kinderen.  
 
In het najaar van 2017 is het Laura en Piet gelukt een extra lokaal te bouwen dankzij 
fondswerving. Het Molenaars Kinderfonds heeft een bijdrage geleverd voor de realisatie 
hiervan. Eind 2017 ontvingen we blije berichten en foto's.  
 

 
het nieuwe lokaal in gebruik 
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Nieuwe projecten 
 
Doordat steeds meer projecten van ons bestaan weten, krijgen we een enorme hoeveelheid 
aanvragen binnen. Het is niet altijd makkelijk hier een selectie uit te maken. Dit leidt 
herhaaldelijk tot inhoudelijke gesprekken over onze doelstelling en datgene waar wij als 
fonds belang aan hechten. Zo blijven wij het belangrijk vinden dat de projecten lokaal 
gedragen worden. En als het project is opgestart met buitenlandse hulp, dan vinden wij het 
belangrijk dat er een exit strategie wordt nagestreefd, zodat hulp leidt tot het krachtiger 
maken van mensen en het overdragen van verantwoordelijkheid. 
U kunt onze nieuwe projecten volgen via onze website www.molenaarskinderfonds.nl 
 

 
Donateurs en fondsenwerving 
Het is hartverwarmend en stimulerend voor ons om te zien dat het fonds dit jaar weer vele 
giften heeft 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 worden wij 
ondersteund door Gérard Siebert. Verder volgen veel mensen onze activiteiten inmiddels 
ook op Facebook. Hier deelt Freeke onze meest recente bezigheden en overdenkingen bij 
project-aanvragen. In 2017 heeft zij helaas de Facebookpagina niet bij kunnen houden. In 
2018 is het de bedoeling dat zij haar overdenkingen weer oppakt. Daarnaast  zullen we dit 
informatiekanaal ook als blog gaan gebruiken voor mensen die onze projecten bezoeken en 
tijdens dit bezoek hun ervaringen willen delen.  
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
JAARREKENING ACHTSTE  BOEKJAAR 1 JANUARI 2017 – 31 DECEMBER 2017 
 
Resultatenrekening over de periode 1 januari 2017 - 31 december 2017 

Getallen tussen haakjes zijn negatief 
 
Balans per 31 december 2017  

Noot 2017 2016

ACTIVA

Liquide middelen

     Rabobank rekening courant 255,72€                   757,86€                  

     Rabobank rekening doelreserveren 9 46.093,56€              62.721,18€             

     Alex vermogensbeheer geldrekening 7 2.473,36€                1.237,86€               

     Alex vermogensbeheer effectenrekening 7 102.303,09€            99.760,02€             

Totaal activa 151.125,73€            164.476,92€           

PASSIVA

Eigen vermogen 10 151.125,73€            164.476,92€           

Totaal passiva 151.125,73€            164.476,92€           

 
 
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 2017 2016

INKOMSTEN

Individuele donaties 1 3.418,86€             1.973,48€             

Inkomsten uit acties 2 - -

Rente 3 272,38€                695,17€                

Positief resultaat portefeuille vermogensbeheer 7 3.778,57€             -

Terugontvangen bronbelasting 8 255,00€                405,00€                

Totaal inkomsten 7.724,81€             3.073,65€             

UITGAVEN

Projecten volgens doelstelling 4 20.641,25€           15.873,00€           

Fondsenwerving 5 - -

Beheer en administratie 6 434,75€                225,00€                

Negatief resultaat portefeuille vermogensbeheer  7 - 1.109,55€             

Totaal uitgaven 21.076,00€           17.207,55€           

RESULTAAT     (13.351,19)€          (14.133,90)€          
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 

JAARREKENING ZEVENDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2017 – 31 DECEMBER 2017 
 
Toelichting op de jaarrekening (vervolg) 
 
Noten 
2. Inkomsten uit acties 
Er zijn dit jaar geen speciale acties voor fondsenwerving geweest. 
 
3. Rente 
Dit betreft op 1 januari 2017 ontvangen rente op de rekening Doelreserveren van de 
Rabobank. Aan het eind van het boekjaar was de rente op deze rekening 0,01% % per jaar 
(vrijwel nihil). De sterke daling van de rente-inkomsten is voor het grootste deel toe te 
schrijven aan het lagere rentetarief.   
 
4. Uitgaven projecten volgens doelstelling 
Beautiful Kids Namibia,  
   Bijdrage inrichting schooltje     €    1.200,-- 
Stichting Let’s Care, project jongens,  Filippijnen   €    4.230,-- 
Stichting Byounique,  
   Bijdrage HALT trajecten Zuid Malawi   €    4.625,-- 
Mountain Child Care, kosten natrajecten Nepal  €    5.000,-- 
Vreugdevoetjies, bijdrage uitbreiding school Zuid Afrika €    5.586,25  
   

                                                                                                        €  20.641,25 
 

5. Uitgaven fondsenwerving 
Er waren dit jaar geen specifieke uitgaven voor fondsenwerving 
 
6. Uitgaven beheer en administratie 
Dit betreft bankkosten, bijdrage Partin (koepelorganisatie voor kleinschalige particuliere 
initiatieven), kosten van een vergadering, ondersteuning bij onze website en kosten Kamer 
van Koophandel (Legal Entity Identifier).  
 
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 2017 – 31 DECEMBER 2017 
 
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 2017 
was het rendement op het beheerde vermogen 3,74 %, na aftrek kosten. De beheerskosten 
bedroegen € 1.041,81 en de prestatievergoeding was € 293,89. 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 2016 ingehouden Nederlandse dividendbelasting bij de beleggingen bij Alex 
Vermogensbeheer, die bij de Belastingdienst kon worden teruggevraagd omdat de stichting 
niet belastingplichtig is.  
 
9. Rabobank rekening Doelreserveren 
Dit is een gewone spaarrekening zonder extra verplichtingen of beperkingen en 
oorspronkelijk met extra rentevergoeding, beschikbaar voor ondermeer verenigingen en 
stichtingen. Thans is de rentevergoeding op deze rekening vrijwel nihil. 
 
 
10. Eigen vermogen 
Eigen vermogen begin boekjaar: € 164.476,92  
Resultaat boekjaar:        -/-   €   13.351,19 
Eigen vermogen ultimo boekjaar: € 151.125,73   


