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Voorwoord  

Als nieuwe voorzitter mag ik u het jaarverslag 2020 van het Molenaars Kinderfonds presenteren.  

Begin van het jaar was het zover. Freeke had er drie bestuurstermijnen van enthousiast leiderschap 

opzitten. We zijn haar bijzonder dankbaar dat ze zoveel inspiratie aan ons heeft gegeven. Nog voor het 

uitbreken van de COVID-pandemie, hielden we een bestuursweekend. Freeke droeg het voorzitters-

stokje over aan echtgenoot Bart. Daarenboven gaf Freeke een donatie aan het fonds om kracht bij te 

zetten aan haar geloof in de zin van de activiteiten van het Molenaarskinderfonds. Ze blijft zelf 

bestuurslid en ook nog hoofdredactrice van onze website. 

 

Zoals Freeke vorig jaar terugblikte op de impact die we leverden, zo kan ik nu iets zeggen over de 

aantallen aanvragen die de revue passeerden. Sinds de aanvang in 2008 hebben wij een totaal van 59 

projecten gesteund. Elke ingediende aanvraag wegen we zorgvuldig en dat betekent dat er ook 

projecten afvallen: in totaal werden 52 projectaanvragen afgewezen. In 2020 werden 6 van de 10 

aanvragen gehonoreerd. 

 

Door de COVID-pandemie waren we in 2020 genoodzaakt drie van de vijf keer te vergaderen via internet. 

Helaas hebben we onze plannen om een 12,5 jarig lustrum te vieren vanwege de beperkingen moeten 

laten varen. 

 

Wat betreft de bestuurssamenstelling zijn er meer ontwikkelingen geweest. Onze dochter Hanna heeft 

interesse aangegeven om warm te draaien voor het bestuur en zij zal tevens op zoek gaan naar 

geïnteresseerde generatiegenoten. Mocht zij tot het bestuur toetreden, dan stopt Freeke helemaal met 

bestuurlijke taken. Op het einde van 2020 nam Christel afscheid van ons bestuur na 12 jaren van trouwe 

dienst. Naast secretaris was zij onder meer onze vaste contactpersoon voor het meerjarenproject in 

Panama met Padre Roberto, welke zij ook heeft bezocht in 2019. Evert blijft doorgaan met o.a. de 

penningen te beheren, zoals u in bijgaand zorgvuldig financieel jaarverslag wederom kunt lezen. Martin 

blijft in het bestuur, ook al heeft hij afgelopen najaar grote zorg gehad samen met zijn zwangere eega 

Lisanne. 

 

We voelen ons gesteund door u als (trouwe) donateurs om door te gaan.  

Laten we met goede hoop het nieuwe jaar 2021 ingaan! 

 

Voorzitter Bart Molenaar 
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Inleiding - oprichting van de Stichting 

Dit is het twaalfde 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 Oudemirdum 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 financierde. 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 die 

in het land zelf niet verkrijgbaar zijn. 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 
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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 zoveel mogelijk de verdere 

ontwikkelingen van de organisatie met als doel een duurzame relatie op te bouwen. 

Bestuur en andere betrokkenen 

Het bestuur bestond in 2020 uit: 

Bart Molenaar (voorzitter), waarnemend huisarts en tropenarts; 

Christel Lammers (secretaris), pedagogische achtergrond 

Evert van Aardenne (penningmeester), bedrijfseconoom 

Martin de Rooij, technische en bouwkundige expertise 

Freeke Molenaar-Nanninga, orthopedagoge 

 

Het fonds wordt met raad en daad terzijde gestaan door: 

Gérard Siebert die ondersteunend is bij website beheer 

Kees van 't Padje die ondersteunend is bij de secretariële organisatie 

Hanna Molenaar contractmanager weg- en waterbouw en geïnteresseerde 

 

Het bestuur heeft in 2020 diverse keren vergaderd, zoals al gezegd veelal online vanwege de Corona 

beperkingen. 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. Partin werkt aan het verwerven van concrete voordelen voor haar deelnemers zoals 

belangenbehartiging, kennisdeling, nuttige workshops, goedkope diensten en samenwerking tussen de 

aangesloten initiatieven.  



4 

 

Toelichting  gesteunde projecten in 2020 

De bedragen zijn per project vermeld in de toelichting bij de resultatenrekening. 

 

Uitbreiding van een basisschool New Era in Migori, Kenia 

In ons jaarverslag van 2019 heeft u al iets over dit project kunnen lezen. Via contact met PUM-expert in 

de gezondheidszorg Frits van Es, komt ons fonds in contact met Jaël en Milicent Marera twee bevlogen 

leerkrachten die een basisschool in Migori zijn gestart. Deze basisschool is mede opgezet door een 

Nederlandse onderwijzeres met wie wij ook contact hebben gezocht. 

 

Ontstaan van de school 

De bedoeling was om alleen met kleuters en onderbouw te starten met de gedachte dat ze een 

dusdanige basiskennis aan de kinderen zouden geven, dat de kinderen vervolgens makkelijk door zouden 

kunnen stromen naar de bovenbouw van een andere lagere school. Dit betekende 3 jaar kleuterschool, 

waar kinderen vanaf 3 jaar terecht kunnen. En dan 3 basisklassen voor leerlingen vanaf 6 jaar. Dit paste 

binnen het onderwijssysteem van Kenia en met deze klassen had de school recht op erkenning. De 

school is in 2011 met 3 kleuters gestart en in 2019 heeft de school 268 leerlingen. Jaël en Millicent runnen 

de school met passie en vragen van de ouders een bijdrage naar draagkracht. Zo betalen rijkere ouders 

iets extra’s om ook armere kinderen onderwijs te kunnen laten volgen.  

Afbeelding 1: overzicht bestaande school 

Afbeelding 2: ruimte voor nieuwe klaslokalen 
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Door een wijzigend beleid van de regering, moet de school nu echter aan de regel voldoen, dat de 

leerlingen het hele schooltraject moeten kunnen doorlopen op een basisschool. Dit betekent dat de 

school uitgebreid moet worden met 3 bovenbouw klassen. Verder is een semipermanent klaslokaal (van 

golfplaten) van New Era afgekeurd door de inspectie. In dit lokaal zaten twee kleutergroepen. 

  

Frits heeft de school bezocht, de klassen en 

kinderen gezien en hoe de situatie nu is. Door 

de huidige wetgeving is er behoefte aan land 

om de school te kunnen uitbreiden, aan de 

bouw van tenminste 4 extra klaslokalen, aan 

extra sanitaire voorzieningen en aan een 

grotere keuken. Verder bestaat de 

administratie van de school nu nog uit een 

tafeltje buiten onder een afdakje. Ook hiervoor 

zouden ze graag een geschikte ruimte maken. 

Door de toename van het aantal leerlingen 

willen ze aansluiting op het drinkwaternet of 

een beter drinkwatersysteem aanleggen. 

 

Na verder onderzoek en antwoorden op diverse vragen onzerzijds, besluiten we om in ieder geval de 

school te ondersteunen bij de aankoop van het land, waarbij we ze vragen zelf voor 10% van de kosten 

zorg te dragen. In februari 2020 hebben we 4500,- euro overgemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4: huidige administratie en rechts het semipermanente gebouw.  

Op de achtergrond het gekochte land 

Afbeelding 3: blije gezichten in school 



6 

 

In het najaar van 2020 hebben we besloten om verdere financiële ondersteuning te bieden. Het 

semipermanente klaslokaal is afgebroken en op die plek is een nieuw lokaal gerealiseerd. Tevens is aan 

de voorkant van dit lokaal een kleine lerarenkamer en een kantoortje voor de hoofdonderwijzeres 

gebouwd. Zo is er een rustige plek om met ouders van gedachten te wisselen, docentenvergaderingen te 

houden en kan de administratie goed opgeborgen worden. Tevens is er een nieuw sanitair blok gebouwd. 

Deze investering kostte ruim 8000 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5: het nieuwe lokaal in aanbouw 

Afbeelding 6: nieuw klaslokaal 
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Een ICT-leerondersteuningsproject in Kenia 

Ook dit project stond reeds in ons vorige jaarverslag aangekondigd. Vanuit het MKF is er in het najaar 

van 2019 een persoonlijk gesprek geweest met Joost Dam, de oprichter van DEAN. Stichting DEAN 

(Digital Education Africa Network) uit Hilversum heeft zich jarenlang bezig gehouden met computers en 

lespakketten voor scholen in Afrika. Met name in Tanzania en later ook in Oeganda hebben ze hier 

uitgebreide ervaring mee.  

 

DEAN was sinds 2001 voornamelijk actief op het gebied van technische ondersteuning van digitale 

middelen zoals laptops en computers. In 2006 is in Afrika alle 2e hands aangeleverde hardware in de ban 

gedaan vanwege het dumping schandaal in Ghana. Zodoende kwamen NGO organisaties in een negatief 

daglicht te staan, zo ook DEAN in Tanzania en Oeganda.  Inmiddels kopen de Afrikaanse landen in de 

regel hardware in hun eigen land en zijn ook de batterijen van de computers verbeterd, waardoor er 

minder last is van de geregelde elektriciteitsuitval. 

 

DEAN heeft zich nu meer gericht op de manier van gebruiken van computerinformatie. De mondiale 

digitale arbeidsmarkt van de 21e eeuw heeft behoefte aan (jonge) mensen die kennis kunnen toepassen. 

Joost wil met DEAN de kinderen en hun leerkrachten middels digitale middelen hiervoor vaardigheden 

aanreiken. De opbrengst kan zijn dat de leerlingen meer kennis krijgen over instrumentele bediening, 

wat helpt om creatief te leren denken, effectiever te communiceren, meer samen te werken en zelf 

problemen op te lossen. 

Afbeelding 7: de docentenkamer 
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In 2020 wil Stichting Dean graag in Kenia een pilot doen met 12 scholen, waarbij meer interactief 

gewerkt gaat worden en leerlingen zelf, met behulp van computerprogramma's leren eigen oplossingen 

te vinden. De huidige moderne maatschappij in Kenia maakt steeds meer gebruik van computers en 

kennis van het gebruik hiervan draagt bij aan de kans op een baan in de toekomst.  

 

Joost heeft 12 scholen in Kenia benaderd die zelf aan een aantal basale voorwaarden voldoen, n.l. 

beschikken over gebouwen met toiletten en niet lekkende daken, met tafels, met elektriciteit en… met 

computers die in Kenia zelf zijn aangeschaft. In deze pilot zullen de leerkrachten en leerlingen 18 

maanden ondersteuning krijgen. De scholen worden met maximaal 20 laptops/computers aangesloten 

op een server door DEAN ontwikkeld: ElimuPi server en leren zodoende werken in een beveiligde 

intranet omgeving. 

 

Afbeelding 8: leerling met tablet tijdens een themadag 
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Voor ons als Molenaars Kinderfonds was het een uitdaging om ditmaal te overwegen steun te geven aan 

kinderen die al meer kansen hebben in Afrika, terwijl er om hen heen ladingen kinderen zijn die niet eens 

naar school kunnen gaan. Toch gaven wij ook al eens kansen in eigen land (Amsterdam) aan kinderen 

voor verbeterde naschoolse ondersteuning middels financieren van computers, maar dat waren juist de 

kansarme kinderen in een economisch rijk land als Nederland. Joost was heel openhartig en gaf aan dat 

er ongetwijfeld kansrijke kinderen vertrekken naar het  buitenland, maar de meeste kinderen zullen in 

eigen land blijven en sommigen van hen zullen mogelijk op leidende posities terechtkomen. 

Wij hebben besloten voor 1 school de kosten van de pilot te financieren. 

 

 

Schoolbenodigdheden in Pangandaran, Java, Indonesië 

Op het eiland Java ligt aan de zuidkust de vissersplaats Pangandaran. In dit gebied is weinig 

werkgelegenheid en de vernietigende tsunami in 2006 heeft desastreuze gevolgen voor de bewoners 

gehad en ervoor gezorgd dat het gebied weer helemaal opnieuw opgebouwd moest worden. 

 

De stichting Meraih Bintang, die hier actief is, zet zich in voor scholingsmogelijkheden voor kansarme 

kleuter- en basisschoolkinderen. In 2016 heeft het Molenaars Kinderfonds deze organisatie ook geholpen 

bij de inrichting van een tehuis voor kinderen die geen familie meer hadden en nergens geadopteerd 

konden worden (zie eerdere verhalen op de website). 

Afbeelding 6: graven van het latrine gat en 

gebruik van de aarde om stenen te maken 

Afbeelding 10: het nieuwe toiletgebouw met aan de 

achterkant 3 meisjestoiletten 
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In mei van dit jaar ontvingen we het bericht dat door de coronacrisis de ouders praktisch niets meer 

verdienden. In Indonesië is geen vangnet van de overheid: geen werk = geen inkomen = geen eten (laat 

staan geld voor onderwijs). Dit zou ten koste gaan van de toelating tot scholing voor de kinderen. Het 

schooljaar start daar medio juli en van de kinderen wordt verwacht dat ze  schooluniformen, een paar 

schoenen, een rugzak en schoolbenodigdheden kunnen aanschaffen en registratiekosten voor school 

kunnen betalen. We hebben besloten om € 5.525 te doneren voor het aanschaffen van 

schoolbenodigdheden en het betalen van registratiekosten voor 65 kansarme kinderen die naar de lagere 

school gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: nieuwe schooltassen 

Figuur 12: voorbeeld basisschool set 
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Op 10 november ontvingen we het volgende bericht: “Gelukkig 

zijn de lagere middelbare en lagere scholen sinds afgelopen 

maandag weer van start mogen gaan in desa Pananjung (waar 

onze lagere school ligt) en Pangandaran village. De scholen in 

andere subdistricten van Pangandaran alsmede de hogere 

middelbare scholen en kleuterscholen zijn nog steeds gesloten. 

Uiteraard moeten we wel voldoen aan de strenge normen met 

betrekking tot corona, zoals maximaal 15 leerlingen per klas per 

keer. We helpen verder daar waar we kunnen door bijvoorbeeld 

wifi toegankelijk te maken in ons skills center voor alle scholieren 

in de buurt onder supervisie van een van onze leraressen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona-ondersteuning in Cochabamba, Bolivia 

In juni 2020 ontvingen wij een mail van Laurie IJzerman, voorzitter van Casa de la Alegría in Bolivia. Het 

ging om een aanvraag voor noodhulp: voedsel, hygiëne-middelen en medicijnen voor kinderen en 

jongeren die opgevangen worden in drie huizen van de Stichting. Casa de la Alegría betekent letterlijk: 

het Huis van de Vrolijkheid. 

 

Deze jonge stichting stimuleert en faciliteert kinderen en jongeren in Cochabamba, een stad in Bolivia, 

om trots te worden en eigenwaarde te krijgen. Er wordt gewerkt met kwetsbare kinderen en jongeren 

die in dit land misbruik, agressie en/of mensenhandel hebben meegemaakt. Tijdens wekelijkse 

workshops wordt o.a. aandacht besteed aan traumaverwerking, omgaan met agressie en seksuele 

voorlichting. Maar ook wordt er veel plezier gemaakt en leren de kinderen en jongeren weer vertrouwen 

te krijgen in elkaar en in hun omgeving, zodat ze sterker en weerbaarder de wereld in kunnen.                

Figuur 13: veilig werken in de klas 

Figuur 14: 1e klas 2020/2021 coronaproof 
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Casa de la Alegría biedt ook onderdak aan kinderen en jongeren die bijvoorbeeld tijdelijk niet thuis 

kunnen wonen, omdat het er niet veilig voor hen is. De impact van de corona-crisis op de kinderen en 

jongeren in Bolivia is enorm. Er is maandenlang een complete lockdown geweest, waarbij werken en dus 

inkomen vergaren niet mogelijk is. Dit heeft vooral voor de kinderen en pubers en hun families uit de 

armere gebieden van Cochabamba grote gevolgen. Zij zijn door al hun voorraden heen, kunnen niet 

werken en hebben momenteel steeds meer last van voedsel- en medicijnentekort. 

 

Vanwege de zeer problematische achtergrond van de kinderen en jongeren in Casa de la Alegría kan een 

gebrek aan psychologische begeleiding hun vooruitgang ernstig verstoren. Daarom zijn de workshops en 

lessen zoveel mogelijk doorgegaan via digitale psychologische ZOOM-sessies. Door deze hulp aan te 

bieden, kon er voorkomen worden dat de meest risicovolle jongeren een terugval kregen in hun trauma’s 

en daarmee een stap terug zouden zeten in de bereikte ontwikkeling. 

Al enkele jaren eerder is er contact geweest tussen het 

Molenaars Kinderfonds en  Casa de la Alegría. Deze 

organisatie is voor ons dus geen onbekende. Deze keer 

hebben we besloten om gehoor te geven aan de 

noodkreet van Laurie IJzerman.  We hebben voor 4000 

euro noodhulp gefinancierd voor 3 locaties waar de 

kinderen en jongeren wonen en/of begeleiding krijgen 

en voor de families van deze jongeren. Als er voldaan 

wordt aan de basisbehoeften, zoals voedsel, zijn 

kinderen/jongeren beter in staat om te leren en zich te 

ontwikkelen. 

Figuur 15: voedselpakketten staan klaar 

Figuur 16: Mauricio krijgt een voedselpakket 
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Corona ondersteuning in Namibië 

In april van dit jaar kregen we een noodkreet vanuit Namibië voor humanitaire hulp. De ons bekende 

stichting Beautiful Kidz die zich daar inzet voor scholing van kinderen stond nu voor een grimmig 

scenario door de pandemie. De scholen dicht, de ouders geen inkomen, de kinderen zelfs geen voedsel. 

 

Zo schreef Jennieke Kafuka van stichting Beautiful Kidz aan ons: “Op dit moment besteden wij € 625,- per 

week aan voedselpakketten. Deze pakketten worden wekelijks verdeeld over 75 families in Okamuina, 

Okandjira (Ovitoto) en Katutura (Windhoek). Daarnaast begint de winter bijna en de meeste gezinnen zullen 

geen extra geld hebben om dekens en warme kleding te kunnen kopen.” 

Aangezien we goede ervaringen hebben met deze organisatie en hen meerdere malen hebben 

ondersteund (o.a. in Okamuina en Ovitoto), besloten we om tegemoet te komen aan hun noodkreet voor 

humanitaire hulp en hebben ze van ons 2000 euro ontvangen. 

 

Op 7 september ontvingen we het volgende bericht: 

“Het team in Namibië verzette enorm veel werk. De wekelijkse voedselpakketten helpen absoluut en ze 

proberen de kinderen zoveel mogelijk bezig te houden met huiswerk en allerlei activiteiten die ze thuis 

kunnen doen. Het team geeft counseling waar nodig en probeert er zoveel mogelijk voor iedereen te zijn. 

Gelukkig horen ze, naast alle zorgen die er zijn, ook veel positieve getuigenissen. 

De regering heeft besloten om vanaf 7 september alle scholen weer te openen, omdat ze inziet dat de schade 

van de lockdown veel groter is dan de schade van het virus zelf. Deze keer gaan alle klassen weer van start. 

De kinderen in de leeftijden van 9 tot 15 jaar zijn sinds maart niet meer naar school geweest. De anderen 

slechts een paar weken in deze periode. Veel van hen hebben ook geen online schoolwerk kunnen doen, 

omdat men in de townships en de kleine dorpjes geen internet, elektriciteit, computers of smartphones 

heeft.” 
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Donateurs en fondsenwerving  

Zoals u in het financiële jaarverslag kunt zien, hebben wij dit jaar vele donaties mogen ontvangen. Naast 

geld van particuliere donateurs ontvingen we ook van de wereldwinkel in Balk, die is opgeheven, een 

donatie ter ondersteuning van het project in Migori. Fantastisch dat we dankzij u allen weer een aantal 

mooie projecten hebben kunnen ondersteunen. 

 

Dit jaar hebben we door de corona pandemie wereldwijd met uw steun zowel in Namibië als Bolivia 

humanitaire hulp gegeven. Door deze gerichte hulp kon de educatieve hulp van Beautiful Kidz en de 

psychologische hulp van Casa de la Alegría doorgang vinden.  

 

Verder zult u in het financiële jaarverslag zien, dat dit afgelopen jaar een groot bedrag aan projecten is 

gespendeerd. Dit heeft te maken met het feit dat twee projecten die in het najaar van 2019 zijn 

aangevraagd, in 2020 gefinancierd zijn.  

 

We hadden het idee om voor ons 12,5 jarig bestaan een mooi evenement te organiseren, om u allen te 

bedanken en u een inkijkje in ons werk te geven. Daarnaast wilden we ook iets aan fondswerving doen. 

Dit alles is helaas door de coronacrisis niet door gegaan.  
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
JAARREKENING TWAALFDE  BOEKJAAR 1 JANUARI 2020– 31 DECEMBER 2020 
 
Resultatenrekening over de periode 1 januari 2020 - 31 december 2020 

Getallen tussen haakjes zijn negatief 
 
Balans per 31 december 2020  

Noot 2020 2019

ACTIVA

Liquide middelen

     Rabobank rekening courant 97.922,92€              112.143,46€           

     Rabobank rekening doelreserveren 9 33.658,89€              33.655,52€             

     Binck bank vermogensbeheer geldrekening 7 132,50€                   133,82€                  

     Binck bank vermogensbeheer effectenrekening 7 - -€                        

Totaal activa 131.714,31€            145.932,80€           

PASSIVA

Eigen vermogen 10 131.714,31€            145.932,80€           

Totaal passiva 131.714,31€            145.932,80€           

 
 
 
Toelichting op de jaarrekening 
 
Algemeen 
Inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het boekjaar waarin de daadwerkelijke bij- 
of afschrijving op de bankrekening plaatsvindt.  
 
 
 
 
 

Noot 2020 2019

INKOMSTEN

Individuele donaties 1 15.775,00€           12.209,00€           

Inkomsten uit acties 2 - 1.297,00€             

Rente 3 3,37€                    4,51€                    

Positief resultaat portefeuille vermogensbeheer 7 - 6.326,51€             

Terugontvangen bronbelasting 8 - 563,00€                

Totaal inkomsten 15.778,37€           20.400,02€           

UITGAVEN

Projecten volgens doelstelling 4 29.617,84€           8.310,00€             

Fondsenwerving 5 - -

Beheer en administratie 6 379,02€                692,15€                

Totaal uitgaven 29.996,86€           9.002,15€             

RESULTAAT     (14.218,49)€          11.397,87€           
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 

JAARREKENING TWAALFDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2020 – 31 DECEMBER 2020 
 
Toelichting op de jaarrekening (vervolg) 
 
Noten 
1. Individuele donaties 
Dit betreft éénmalige en periodieke giften, in het boekjaar ontvangen.  

  
2. Inkomsten uit acties 
Er waren in het verslagjaar geen acties 
       
3. Rente 
Dit betreft op 1 januari 2020 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).  
 
4. Uitgaven projecten volgens doelstelling 
 
Oruba Sustainable Development Corporation (Kenia) 
   -Aankoop grond voor uitbreiding schooltje   €    5.073,10 
Digital Education Africa Network  
   -Aanschaf lesmateriaal digitale educatie (Kenia)  €    4.855,--      
Meraih Bintang (Indonesië) 
  -Schoolbenodigdheden basisschool    €    5.525,-- 
Oruba Sustainable Development Corporation (Kenia) 
  -Uitbreiding schooltje      €    8.164,74 
Casa de la Alegría (Bolivia) 
   -Corona ondersteuning     €    4.000,-- 
Stichting Beautiful Kidz Namibia (Namibië)  
   -Corona noodhulp      €    2.000,-- 

                                                    €  29.617,84 
 

5. Uitgaven fondsenwerving 
Er waren in het verslagjaar geen specifieke uitgaven voor fondsenwerving 
 
6. Uitgaven beheer en administratie 
Bankkosten        € 200,26 
Bijdrage Partin*)       €   60,-- 
Webhosting        € 101,56 
Postzegels        €    17,20 
         €  379,02 
 
*) Koepelorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven 
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 

JAARREKENING TWAALFDE BOEKJAAR 1 JANUARI 2020 – 31 DECEMBER 2020 
 
Toelichting op de jaarrekening (vervolg) 
 
7. Vermogensbeheer 
In 2019 zijn wij gestopt met beleggen omdat wij dit, vanwege de bijbehorende 
koersfluctuaties, toch minder goed vinden passen bij onze situatie. In principe moeten wij 
het geld op elk moment kunnen aanwenden, daarmee hebben wij dus een korte 
beleggingshorizon. Onze beleggingsportefeuille, ook al was die defensief, paste niet goed bij 
deze doelstelling.  De vermogensbeheerrekening was 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. 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 (momenteel renteloos, maar ook belastingvrij), totdat het wordt aangewend.  
 
8. Terugontvangen bronbelasting 
Dit betreft ingehouden Nederlandse dividendbelasting bij de beleggingen, die bij de 
Belastingdienst kan worden teruggevraagd omdat de stichting niet belastingplichtig is. 
In 2019 werden nog teruggave-verzoeken gehonoreerd over 2017 (€ 295) en 2018 (€ 268). In 
2019 zijn wij gestopt met beleggen. 
 
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: € 145.932,80  
Resultaat boekjaar:        -/-   €   14.218,49 
Eigen vermogen ultimo boekjaar: € 131.714,31   


