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Voorwoord  

2021 is voor ons bestuur een bizar jaar geweest.  

Wij gingen het jaar in onder de coronarestricties en moesten onze bestuursvergaderingen online houden. 

Helaas moest Martin, een van onze bestuursleden, regelmatig verstek laten gaan vanwege zorgen om 

zijn jongste kind, die in haar eerste levensjaar drie zware hartoperaties heeft ondergaan. Hierom heeft 

Martin het hele jaar met zijn vrouw en 3 jarig zoontje in het ziekenhuis doorgebracht.  

 

Christel had eind 2020 het bestuur verlaten na 12 jaar trouwe dienst als vrijwilligster. Dus onze 

samenstelling bestond in feite uit Evert, Freeke en ik, maar gelukkig wilde onze dochter Hanna toetreden 

als Freeke afscheid zou nemen als bestuurslid. 

 

Toen gebeurde er iets onvoorstelbaars. Mijn echtgenote Freeke kreeg op 25 augustus 2021 in haar slaap 

een hartstilstand en was helaas niet meer terug te halen naar deze wereld. Op 1 september is zij 

overleden. Door het grote verdriet waren we als bestuur de rest van het jaar lam geslagen. Dochter 

Hanna kwam sneller dan gepland officieel  in het bestuur. 

 

Nadat wij de indieners van lopende steunaanvragen zo snel mogelijk hadden ingelicht, hebben wij iets 

later een in memoriam bericht over Freeke op de website geplaatst om onze donateurs in te lichten. 

Daarbij gaven we ook te kennen dat we het werk van het Molenaars kinderfonds in haar geest willen 

voortzetten. Freeke is, als oprichtster van het fonds, onze grote inspirator geweest - en zal dit ook altijd 

blijven. Gesterkt hierdoor en door de trouwe steun van onze donateurs zijn wij het nieuwe jaar ingegaan. 

 

In dit jaarverslag leest u over de aanvragen voor steun die wij afgelopen jaar hebben kunnen toekennen  

en vindt u tevens de financiële verantwoording. 

 

Voorzitter Bart Molenaar 
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Inleiding - oprichting van de Stichting 

Dit is het dertiende 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 



4 

 

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 bestaat uit: 

Bart Molenaar (voorzitter), waarnemend huisarts en tropenarts; 

Evert van Aardenne (penningmeester), bedrijfseconoom 

Martin de Rooij, technische en bouwkundige expertise 

Hanna Molenaar contractmanager weg- en waterbouw  

 

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 

 

Het bestuur heeft in 2021 diverse keren vergaderd, zoals benoemd steeds 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.  
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Toelichting  gesteunde projecten in 2021 

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

Project Vakopleidingen en Wijkinterventies in Malawi  

Dit is een project van Stichting Byounique, waarvoor wij eerder al projecten financieel hebben 

ondersteund (de HALT-trajecten). Follow-up bezoeken van het laatste HALT-project hebben 

geresulteerd in een nieuw project rond Nchalo. De Corona-pandemie heeft tot een explosief gestegen 

aantal kind-huwelijken en tienermoederschappen geleid met grote zorgen over de meiden en hun 

baby’s. Byounique wil samen met directe partners graag vakopleidingen, werkgelegenheid en 

opvoedingstraining bieden aan tienermoeders, tienervaders en jonggehuwde meiden. Hiervoor is een 

projectplan opgesteld en aan Molenaars Kinderfonds is een bijdrage gevraagd. Wij hebben Byounique 

een aantal maal ondersteund bij hun projecten en zijn onder de indruk van de wijze waarop zij midden in 

- en samen met - de lokale samenleving dingen voor elkaar krijgen. Ook dit project spreekt ons erg aan 

en wij hebben hiervoor dan ook € 5.000 ter beschikking gesteld, circa 1/3e  van het totale projectbudget.  

 
Meer over dit project vindt u op de website door hier te klikken (met ctrl ingedrukt).  

 

Inrichting van een blindencentrum in Douala, Kameroen  

Stichting Fakkel 2000 zet zich sinds 2000 in om gemotiveerde blinden(organisaties) in Kameroen op 

pragmatische wijze te ondersteunen, met leermiddelen en financieel. Fakkel 2000 werkt met hen samen, 

met respect voor elkaars cultuur. Truus Jonker, secretaris van de stichting, wist het Molenaars 

Kinderfonds eind 2020 te vinden en vroeg om financiële hulp voor een deel van de inrichting van het in 

aanbouw zijnde onderwijscentrum voor blinden CALISA in Douala, de economische hoofdstad van 

Kameroen.  

Van onze bijdrage zijn ondermeer 

computers, computertafels, 

schoolbanken, lange banken en 

materialen specifiek voor onderricht in 

handvaardigheid aangeschaft. Voor 

verdere bijzonderheden verwijzen we 

u graag door naar deze webpagina. 

                         

    Figuur 1 - Blindenonderwijscentrum Calisa in aanbouw, 2021 

https://www.molenaarskinderfonds.nl/byounique-project-vakopleidingen-en-wijkinterventies/
https://www.molenaarskinderfonds.nl/blindenschool-in-kameroen/
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Digitale schoollessen voor kinderen in stadswijk Otrabanda in Willemstad, Curaçao 

André Hagendijk is een goede vriend van ons en is zelf opgegroeid op Curaçao, waar hij nog vaak heen 

gaat vanwege werk. Een vriend van hem, Ace Suares, zet zich actief in als projectcoördinator voor 

kansarme kinderen op Curaçao voor het project Nosta Konektá. Juist in 2020 dreigden de 

schoolactiviteiten voor dit project overschaduwd te worden door de gevolgen van de coronapandemie. 

Dit kwam mede doordat de hulporganisaties op Curaçao hun steun richtten op overlevingspakketten, in 

plaats van zoals voorheen aan onderwijsondersteuning. 

 

Voor project Nos ta Konektá werd bezuinigd op onderwijsfaciliteiten, onder andere door het gebruik van 

tweedehands laptops en het lesgeven op een goedkopere onderwijslocatie. Ons fonds heeft 

bijgesprongen met € 4675 om onderwijs in de corona crisistijd te kunnen handhaven in de achterstands-

wijk Ser’i Otrobanda van Willemstad. Zodoende hebben 17 jongeren in het jaar 2021 gedurende 10 

maanden computerlessen kunnen volgen, waarbij uiteindelijk 14 jongeren de examens volbrachten. In de 

zomervakantie werden onder andere lessen in fotografie en 3D printen gegeven. Ouders kregen hierbij 

ook lessen om te worden betrokken bij de activiteiten van hun kinderen 

      Figuur 2 - Fotoworkshop    Figuur 3 - Creatieve les 
 

Inrichting trainingscentrum voor (straat)meisjes in Tamale, Ghana 

Vanuit de Nederlandse stichting Adamfo Ghana zijn wij benaderd voor een bijdrage aan de inrichting van 

het Yaakoro Youth Development Centre (YAYDEC). Dit centrum is in 2018 op eigen kracht opgericht 

door bevlogen ondernemer Mr Rashid, met als doel om groeimogelijkheden te bieden aan vrouwen die 

vaak door hun gemeenschap verstoten zouden worden of terugkeerden van het harde straatleven in de 

stad, ook wel vluchtelinge/uitgewekene of ‘Yaakoro’. De meisjes en jonge vrouwen kunnen hier in twee 

tot drie jaar het vak van kledingmaakster of weefster leren, daarnaast biedt het centrum ook preschool-

onderwijs en ICT lessen aan de lokale gemeenschap.  
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Adamfo Ghana zet zich in voor een financieel onafhankelijk en zelfvoorzienend YAYDEC op termijn als 

ook het verbeteren en uitbreiden van de voorzieningen in het centrum (Yaakoro Youth Development 

Centre – Adamfo Ghana). Voor dit laatste hebben wij als fonds in het najaar van 2021 ook mogen 

bijdragen. 

Door de groei van het aantal trainees was het nodig om het aantal werktafels en stoelen uit te breiden en 

deels te vervangen. Met de bekostiging van € 1571 voor werktafels, stoelen, en vloerbedekking, kunnen 

alle 50 trainees nu werken aan hun eigen tafel. YAYDEC voldoet hiermee aan de eisen voor goedkeuring 

als erkend trainingscentrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nieuwe projecten in 2022 

In 2022 hebben wij weer een aantal nieuwe projecten ondersteund. Details hiervan vindt u op onze 

website www.molenaarskinderfonds.nl.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4  - Voor iedereen een tafel en een stoel 

https://www.adamfoghana.com/index.php/yaakoro-youth-development-centre/
https://www.adamfoghana.com/index.php/yaakoro-youth-development-centre/
http://www.molenaarskinderfonds.nl/
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
JAARREKENING TWAALFDE  BOEKJAAR 1 JANUARI 2021– 31 DECEMBER 2021 
 
Resultatenrekening over de periode 1 januari 2021 - 31 december 2021 

Getallen tussen haakjes zijn negatief 
 
Balans per 31 december 2021 

Noot 2021 2020

ACTIVA

Liquide middelen

     Rabobank rekening courant 88.152,02€              97.922,92€             

     Rabobank rekening doelreserveren 8 33.662,26€              33.658,89€             

     Saxo bank vermogensbeheer geldrekening 7 132,50€                   132,50€                  

     Saxo bank vermogensbeheer effectenrekening 7 - -

Totaal activa 121.946,78€            131.714,31€           

PASSIVA

Eigen vermogen 9 121.946,78€            131.714,31€           

Totaal passiva 121.946,78€            131.714,31€           

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

Noot 2021 2020

INKOMSTEN

Individuele donaties 1 3.750,00€             15.775,00€           

Inkomsten uit acties 2 - -

Rente 3 3,37€                    3,37€                    

Totaal inkomsten 3.753,37€             15.778,37€           

UITGAVEN

Projecten volgens doelstelling 4 12.870,81€           29.617,84€           

Fondsenwerving 5 - -

Beheer en administratie 6 650,09€                379,02€                

Totaal uitgaven 13.520,90€           29.996,86€           

RESULTAAT     (9.767,53)€            (14.218,49)€          
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
JAARREKENING TWAALFDE  BOEKJAAR 1 JANUARI 2021– 31 DECEMBER 2021 
 
Toelichting op de jaarrekening (vervolg) 
 
Noten       
3. Rente 
Dit betreft op 1 januari 2021 ontvangen rente op de rekening Doelreserveren van de Rabobank.  
 
4. Uitgaven projecten volgens doelstelling 
Stichting Byounique (Malawi) 
   -Vakopleidingen en wijkinterventies tienermoeders  €    4.978,-- 
Stichting Fakkel 2000 (Kameroen) 
   -Inrichting blindencentrum    €    1.550,--      
Fundashon Ser'i Otrobanda (Curaçao) 
 -Project digitale vaardigheden    €    4.815,81 
Stichting Adamfo Ghana (Ghana) 
  -Inrichting trainingscentrum     €    1.527,--  

                                                    €  12.870,81 
 
5. Uitgaven fondsenwerving 
Er waren in het verslagjaar geen specifieke uitgaven voor fondsenwerving 
 
6. Uitgaven beheer en administratie 
Bankkosten        € 206,90 
Kamer van Koophandel (LEI)      €   48,42 
Bijdrage Partin*)       €   60,-- 
Webhosting        € 101,56 
Website onderhoud       €   87,50  
Kerstkaarten en postzegels      €  145,71 
         €  650,09 
*) Koepelorganisatie voor kleinschalige particuliere initiatieven 
 
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, hierdoor hebben wij een korte beleggingshorizon. Ook al was onze beleggingsportefeuille 
defensief ingesteld, bleek dit niet goed te passen 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. Onze effectenrekening bij vermogens-beheerder Saxo Bank 
is leeg. Op de betreffende geldrekening staat nog een klein bedrag. 
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STICHTING MOLENAARS KINDERFONDS 
JAARREKENING TWAALFDE  BOEKJAAR 1 JANUARI 2021– 31 DECEMBER 2021 
 
Toelichting op de jaarrekening (vervolg) 
 
Noten 
8. 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. 
 
9. Eigen vermogen 
Eigen vermogen begin boekjaar: € 131.714,31  
Resultaat boekjaar:        -/-   €          9.767,53 
Eigen vermogen ultimo boekjaar: € 121.946,78   

  


