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Wat doet Kidshare? 
Kidshare foundation wil de levens van de armste kinderen helpen verbeteren. Wij bouwen scholen in 
Kenia en Malawi. Onderwijs is de manier om arme kinderen een toekomst te geven. Onderwijs trekt 
verhoudingen gelijk: ook arme kinderen krijgen kansen. Wij zijn opgericht bij notariële acte op 29 
december 2009.  
 

 
 
 
Een kleine jongen loopt zijn schooltje binnen. Het is een lemen hut. Binnen lekt het. 
In dit dorp Canan in Kenia is een moeder een school begonnen. Ze zag veel kinderen die niet naar 
school gingen want de dichtstbijzijnde school is ver weg. Samen met andere ouders zijn ze zo 
begonnen, met houten palen en leem hebben ze provisorisch een gebouwtje neergezet. 
Er kwamen steeds meer kleine kinderen naar de school. Het werd dringen binnen in het schooltje. 
 
Onze partnerorganisatie nodigde ons uit dit schooltje te bezoeken. 
Wij schrokken van de erbarmelijke omstandigheden waaronder de leerkrachten hier hun werk 
moesten doen. Hier was dringend een echt schoolgebouw nodig. 
In Canan toetsten wij of dit project aan onze criteria voldeed: 
+ minimaal 100 kinderen zitten er al op school 
+ de bevolking heeft een stuk land ter beschikking 
+ de mensen in het dorp helpen mee aan de bouw en dragen minimaal 10% bij 
+ de ouders beloven dat ze op school een maaltijd koken voor de kinderen. 
De mensen in Canan wilden hier graag aan voldoen. 
 
Onze aanpak in Kenia is dat we dan geld bij elkaar brengen om een halve school te bouwen: vier 
klaslokalen in plaats van acht. Dat doen we omdat -als deze vier lokalen er staan- de school voldoet 
aan de belangrijkste voorwaarden van de overheid om een officiële vergunning te krijgen: er is een 
goede leeromgeving neergezet. Als de overheid de vergunning geeft dan is het een officiële openbare 
school in Kenia. De overheid betaalt dan de leerkrachten van de school en geeft hen een budget per 



leerling. Ze stellen ook geld beschikbaar om de school af te bouwen tot een volledige school met acht 
lokalen. Op deze manier is ons project duurzaam en toekomstbestendig. 
 
Terug in Nederland zijn we begonnen met de fondsenwerving voor vier klaslokalen en zes toiletten in 
Canan. Een Rotary club uit Duitsland samen met een zusterorganisatie in Nederland wilden ons graag 
helpen en brachten het benodigde geld bij elkaar. Op 20 februari 2019 heeft de aannemer de school 
opgeleverd en hebben we die feestelijk geopend. Zie de foto hieronder, dat ziet er beter uit! 
 
 

 
 
 
Zes scholen geopend in Kenia het afgelopen jaar 
Naast de school in Canan hebben we in 2019 nog vijf andere scholen geopend in vaak afgelegen 
dorpen. Een van die andere scholen is Mandila. Het is een klein dorp in de regio Kakamega. De eerste 
keer dat we hier kwamen was een van de moeders een school begonnen in haar huis. In Mandila was 
nog geen school en er woonden al veel kinderen die de hele dag maar speelden en geen les kregen. 
Ze kon dit niet aanzien en nam het initiatief om een school te beginnen. Al snel werd haar huis te 
klein en was er een schoolgebouw nodig. 
Op uitnodiging van onze partnerorganisatie gingen we op bezoek in Mandila. 
We troffen daar een paar lemen hutten aan (zie foto op de volgende pagina). Er bleken al 116 
leerlingen op de school te zitten. We hadden een dorpsvergadering en legden de ouders voor dat wij 
hen wilden helpen hier een aantal klaslokalen te bouwen. Als ze actief mee zouden helpen dan gingen 
wij in Nederland fondsen werven voor dit project. Stichting Wilde ganzen keurde dit project goed en 
betaalde een derde van het totale bedrag. 
 

 



 
 
 
 
Op de foto hierboven zien jullie hoe een klaslokaal er in de oude situatie uit zag. 
Op de foto hieronder zien jullie de nieuwe school die we hebben gebouwd. 
 
 

 
 



In Nederland heeft OBS Het Koraal uit Assendelft met de hele school geld ingezameld en ruim 5300 
euro opgehaald. Dat is een fantastisch resultaat waar we zeer dankbaar voor zijn. Kidshare heeft 
daarnaast van diverse vermogensfondsen geld ontvangen. Met de bijdrage van stichting Wilde ganzen 
hadden we de financiering rond. Op 12 juni 2019 hebben we de nieuwe school in Mandila feestelijk 
geopend. Sinds we de eerste keer in Mandila kwamen zijn de volgende resultaten geboekt. 
 
+ sterke groei van aantal leerlingen van 116 kinderen in 2014 naar 257 in 2019. 
+ er staat nu een mooi stenen gebouw met 3 klaslokalen en 6 toiletten. 
+ de lokale bevolking heeft 10% bijgedragen in de kosten van de bouw en is eigenaar van de school. 
+ de ouders zorgen dat de kinderen eten krijgen op school: porridge (maïspap) en een lunch  
+ De officiële vergunning van de school is aangevraagd en verkregen. Dat betekent dat de overheid      
    nu leerkrachten op de school betaalt 
+ Er is elektriciteit aangelegd naar het dorp. 
+ De overheid heeft ook vier klaslokalen bijgebouwd voor de school. 
+ De County Kakamega heeft een klaslokaal voor de kleuterschool gebouwd. 
 
Naast de scholen in Canan en Mandila die we hebben geopend, hebben we in 2019 nog scholen 
geopend in Chepkaka, Mutsuliu, Gamudusi en Koiban. 
 
Bouw kindcentra in Malawi 
In 2018 hebben wij tien kindcentra gebouwd in Malawi. 
Wat is dat een kindcentrum? Dat is een gebouw in een dorp op het platteland Het heeft een aantal 
belangrijke functies. De eerste is kleuteronderwijs: er zijn drie klassen. De tweede is dat ieder kind 
elke dag een warme maaltijd krijgt. De derde is dat er schoon drinkwater bij het centrum is. Tenslotte 
is er ook medische verzorging. 
Uit de wetenschappelijke literatuur wordt steeds duidelijker dat kleuteronderwijs van zeer groot 
belang is voor de ontwikkeling van kinderen. Hun hersenen groeien snel als ze drie jaar oud zijn en 
moeten gestimuleerd worden. Ze leren snel op die leeftijd. Als kinderen met zes/zeven jaar pas naar 
school gaan hebben ze een achterstand opgelopen die deels niet meer in te halen is. Kidshare wil zich 
meer en meer gaan richten op het bouwen van kleuterscholen. 
 

 
 



In 2018 hadden wij de financiering rond gekregen voor de bouw van nog eens tien kindcentra in 
Malawi. Eind 2018 is onze partner PRDO (Participatory Rural Development Organisation) begonnen 
met de bouw hiervan. Ze ondervonden daarbij flink wat tegenslag. De regentijd begon in december 
2018 en was zeer hevig. In maart 2019 hield de cycloon Idai huis in Mozambique en Malawi. Dit ging 
gepaard met flinke regenval en heftige windstoten. De meeste van de tien kindcentra die we in 
aanbouw hadden raakten beschadigd.  
 
In juni 2019 hebben we éen kindcentrum geopend in het dorp Chimwemwe. 
Zie de foto op de vorige pagina. De overige negen centra uit de tweede ronde van tien hopen we te 
openen in 2020. 
 
Kidshare gaat scholen bouwen in Oeganda 
In 2019 heeft het bestuur van Kidshare tweemaal een bezoek gebracht aan Oeganda. 
We hebben daar een goede, zeer ervaren partnerorganisatie gevonden: Building tomorrow. 
 
Ze bouwen scholen in dorpen waar nog geen school is. Oeganda is een van de armste landen van de 
wereld. De bevolking groeit snel. Het land heeft de op één na jongste bevolking ter wereld. Er zijn 
niet genoeg scholen. Slechts een derde van de leerlingen van de basisschool haalt het eindexamen. 
De kwaliteit van het onderwijs is matig. Onze partner Building tomorrow doet daar wat aan. Ze 
bouwen een complete school met een kleuterschool, zeven klaslokalen voor de basisschool. Ook 
bouwen ze twee lokalen voor de staf en de directeur en tevens zes toiletten. Het is een complete 
school. 
De gemeenschap werkt ook mee: ze stellen een stuk grond ter beschikking en werken vrijwillig mee 
aan de bouw. De overheid stelt leerkrachten en tafels/stoelen ter beschikking als de school is 
afgebouwd. Onze partner werkt ook actief om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Als de 
school is afgebouwd is het een officiële openbare school in Oeganda. De overheid blijft de school 
ondersteunen. Zo is ons project ook duurzaam. 
 
 

 
 
In het dorp Kibuye ontmoet ik een moeder met vijf kinderen. 
Ze heet Margareth, is 39 jaar en alleenstaande ouder.  Haar man is weggelopen toen bleek dat ze aids 
had. Margareth is ziek maar krijgt wel regelmatig medicijnen in de kliniek een paar kilometer 
verderop. Ze heeft vijf kinderen. Ze woont in Kibuye, een dorp vlakbij het Lake Albert in Oeganda. Ik 



vraag haar hoe ze in haar levensonderhoud voorziet. “Dat is heel moeilijk” zegt ze. “Ik heb een klein 
stukje grond rond mijn huis waar ik wat bonen, mais en cassave verbouw. Het levert niet genoeg op 
voor ons gezin. We hebben niet altijd te eten.” In Kibuye hebben we een dorpsvergadering gehad en 
ik loop met haar mee naar haar huis. Het is een lemen hut waarvan ik me moeilijk kan voorstellen dat 
Margareth en haar vijf kinderen hier inpassen. 
“Gaan uw kinderen naar school?” vraag ik. “Nee” zegt ze. “Alleen de oudste gaat naar school. Er is 
hier geen school in het dorp. Er wonen hier wel duizend mensen maar er is geen school. 
We leven in armoede.”  
 
Kidshare is begonnen met de fondsenwerving voor twee complete scholen in Oeganda. 
We hopen in 2020 te kunnen beginnen met bouwen. 
 

 
 
 
 
TOP-girls programma 
In Kenia gaan veel meiden niet naar de middelbare school. Hun ouders kunnen het schoolgeld niet 
betalen. In arme gezinnen is het meer gebruikelijk dat jongens doorleren. Meisjes lopen een risico 
heel jong zwanger te worden. Ze trouwen soms als ze 15 jaar zijn. Hun kinderen zijn vaak ondervoed 
en hebben een slechte gezondheid. Zij gaan vaak ook niet door met leren. 
Met het TOP-girls programma wil Kidshare dit veranderen. Uit de literatuur blijkt dat er zeer grote 
positieve effecten zijn als meisjes doorleren. Een greep hieruit: 
~Ze krijgen later makkelijker een baan 
~Ze gaan meer verdienen 
~Binnen hun familie werkt het inspirerend, gemiddeld gingen er twee kinderen extra naar school 
~Meisjes wiens schoolgeld is betaald investeren zelf ook weer in onderwijs van anderen 
~De meisjes worden een rolmodel voor andere meiden 
~Ze trouwen later 
~Ze krijgen op latere leeftijd kinderen 
~Hun kinderen zijn gezonder en gaan later langer doorleren 
 
Met het TOP-girls programma ondersteunen we tot nu toe 49 meisjes. We betalen het schoolgeld voor 
de middelbare school. Achttien meisjes zijn vorig jaar naar de universiteit gegaan. Die studie betalen 
we ook. 



Kidshare is bezig met een groep vooraanstaande vrouwen in Kenia een foundation op te richten. Deze 
stichting zal ook als doel hebben arme, slimme meisjes te steunen door te leren. Als ze dan de 
universiteit hebben afgerond, vragen we hen ook bij te dragen aan de foundation. Zo houden we het 
vliegwiel in beweging zodat achtergestelde, kansloze meisjes voorop kunnen lopen. Uit de literatuur 
blijkt dat dit een van de meest effectieve manieren is om ontwikkeling tot stand te brengen. De 
Keniaanse foundation zal ook zelf aan fondsenwerving gaan doen. Wij ondersteunen hun daarbij. Zo 
kunnen we nog meer meisjes helpen.  
 
Fondsenwerving 
In 2019 hebben we fondsen geworven voor kindcentra in Malawi. 
Diverse ondernemers hebben gedoneerd voor een eigen project. Kidshare maakt het mogelijk dat zij 
bij de oplevering en feestelijke opening aanwezig zijn.  
Ook de Internationale school in Haarlem heeft een actie gevoerd voor een kindcentrum in Malawi. Ze 
haalden een flink bedrag bij elkaar.  
Ook diverse kerken in Haarlem hebben ons gesteund bij de kosten van wederopbouw na de cycloon 
Idai. Samen met stichting Wilde ganzen hebben we in 2019 50.000 euro opgehaald voor dit doel. Ook 
hebben een aantal Haarlemse kerken een gezamenlijk project gedaan voor een school en 
verblijfsgebouw voor kinderen met een beperking in Koiban, Kenia. 
Ook van stichting Wilde ganzen ontvingen wij fondsen voor de afbouw van een aantal scholen in 
Kenia. Dat heeft tot een mooi resultaat geleid zoals jullie in dit verslag kunnen lezen. 
In 2019 zijn we ook begonnen met de fondsenwerving voor onze eerste school in Oeganda. 
Ook een aantal particulieren hebben ter gelegenheid van een feest voor hun verjaardag, aan gasten 
gevraagd een bijdrage te storten op de rekening van Kidshare. 
 
Resultaten en impact 
In 2019 hebben we zes scholen opgeleverd en geopend in Kenia. 
In Malawi hebben we één kindcentrum geopend. 
We hebben 49 meisjes ondersteund bij hun studie door het schoolgeld te betalen voor hun middelbare 
school. Van deze groep TOP-girls zijn 18 meisjes in september begonnen aan hun studie aan de 
universiteit. Wij steunen hen ook daarbij financiëel. 
We hebben het afgelopen jaar een nieuwe partnerorganisatie gevonden in Oeganda. Met hen gaan 
we scholen bouwen in dorpen waar geen school is. 
 

 
 



Het bestuur van de stichting 
In 2019 bestaat het bestuur uit 6 bestuursleden. Statutair is bepaald dat het bestuur bestaat uit 
maximaal 9 bestuursleden.  De huidige 6 bestuursleden zijn: 
 
Hans van Driel, voorzitter. Hij is ontwikkelingseconoom en registeraccountant. 
Gea Dekker is algemeen bestuurslid. 
Zij is psychotherapeute en heeft gewerkt aan een gezondheidsproject in Mali. Johan van den Tweel is 
secretaris van de stichting. Hij is ondernemer in de zorg. Johan heeft een MBA en een brede 
managementervaring. Henry Wijnroks is projectmanager geweest van Artsen zonder grenzen in Afrika 
beneden de Sahara. Marco Visser is zelfstandig adviseur en heeft veel ervaring met WASH (water en 
sanitatie-) projecten en de evaluatie. Sinds 1 december 2019 is Joost Sels penningmeester van onze 
stichting. Joost heeft veel ervaring als hoofd financiën bij diverse bedrijven. Bestuursleden kunnen 
hun onkosten declareren bij de stichting. Slechts éen bestuurslid heeft van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt.  
 
Het bestuur heeft in 2019 twee keer een bezoek gebracht aan Kenia. We zijn eenmaal op bezoek 
geweest bij onze partnerorganisatie in Malawi. Ook hebben we twee keer een bezoek gebracht aan 
Oeganda en zo een nieuwe partnerorganisatie leren kennen. Meestal combineren we reizen en 
bezoeken twee landen. 
 
Communicatiebeleid 
Een belangrijke pijler in ons werk is dat we gevers/donateurs optimaal willen betrekken bij ons werk 
in Afrika. Wij bieden de mogelijkheid om een eigen project te hebben en mee te gaan op reis. 
Wij sturen ieder kwartaal een algemene nieuwsbrief via Mailchimp. 
Onze donateurs voor het TOP-girls programma krijgen ieder jaar minimaal één nieuwsbrief. 
Op facebook plaatsen wij foto’s en korte berichtjes over de voortgang van ons werk. 
Onze website is het algemene platform waar nieuws van onze stichting te vinden is. 
We hebben een aparte website voor onze Duitse gevers en donateurs. 
 
Resultaten 
Het jaar 2019 was een succesvol jaar voor Kidshare. 
We bereikten mooie resultaten met de bouw van zes scholen in Kenia en één kindcentrum in Malawi. 
Er waren ook tegenslagen: de cycloon Idai bracht veel schade toe aan negen kindcentra die in 
aanbouw zijn in Malawi. In de jaarrekening hieronder is te lezen dat we een prachtig jaar achter de 
rug hebben. Onze totale inkomsten waren € 211.767 in 2019.  
 
Toekomst 
Kidshare is ambitieus. We weten dat er nog veel kinderen in Afrika niet naar school kunnen.  
Er is met name een heel groot tekort aan kleuterscholen. Kidshare wil haar focus daar meer op gaan 
richten. We werken nu in drie landen in Afrika: Kenia, Malawi en Oeganda. 
In de toekomst willen we dit geleidelijk uitbreiden. 
 
Hartelijk bedankt 
In 2019 hebben we steun gekregen van veel mensen, zowel in Nederland als in Duitsland. 
Ook diverse vermogensfondsen hebben bijgedragen. Trouwe partners zoals de kerken in Haarlem en 
stichting Wilde ganzen hebben ruimhartig gegeven. Kidshare foundation heeft een sterke band en 
betrokkenheid bij het werk van onze partners in Afrika. Samen staan we zo sterk om de levens van 
veel arme kinderen te verbeteren. Wij zijn heel dankbaar voor al jullie steun. Heel hartelijk bedankt! 
 
Hans van Driel, Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAARREKENING 2019

Alle bedragen x € 1,=.

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

2019 2018
ACTIVA

Liquide middelen 212.356 238.814
Vorderingen 0 0

Totaal activa 212.356 238.814

PASSIVA

Bestemmingsreserve 5.603 15.268

Bestemmingsfonds 191.227 158.378

Kortlopende schuld 15.526 65.168
 
Totaal passiva 212.356 238.814



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staat van baten en lasten

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving
Onbestemde giften 21.030 13.767

Bestemde giften 185.567 136.665

Baten uit acties van derden 5.170 17.284

Overig 0 0

Rente 0 162

Som der baten 211.767 167.878

LASTEN

Besteed aan doelstellingen 185.166 127.561

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 2.041 15.592

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 1.376 2.222

Som der lasten 188.584 145.375

RESULTAAT 23.184 22.503

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve -9.665 7.198

Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsfonds 32.849 15.305

Totaal 23.184 22.503



 

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn 650 voor fondsenverwervende instellingen.
Doel van de richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden
in relatie tot het doel waarvoor die gelden zijn bijeen gebracht.

Verslaggevingsperiode
De periode waarover de jaarrekening 2019 is opgemaakt, is gelijk aan het kalenderjaar 2019.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Activa en passiva worden opgenomen voor de
nominale waarde, tenzij anders vermeld. We rekenen de baten en lasten toe aan de periode waarop
ze betrekking hebben.

Toelichting op de balans

Activa
2019 2018

Liquide middelen
ING Bank 49.458 797
ASN Bank 10.531 0
Commerz Bank 152.367 238.017

Totaal 212.356 238.814

Naast de lopende rekening van de ING, is er een Duitse rekening (Commerz Bank) waarop
donaties vanuit Duitsland worden ontvangen. Er is een spaarrekening bij de ASN bank.
De stichting belegt niet in aandelen, obligaties of andere vormen van beleggingen.

Passiva
2019 2018

Bestemmingsreserve 5.603 15.268

We hebben een bestemmingsreserve voor besteding aan projecten in Kenia, Malawi en Oeganda.
Deze is bedoeld om de bijdrage van Kidshare aan nieuwe projecten te kunnen betalen. Dit is een 
bedrag van € 5.603 per 31 december 2019.

Bestemmingsfonds 191.227 158.378

We hebben een bestemmingsfonds gevormd voor een aantal nieuw te bouwen scholen in Kenia.
en kindcentra in Malawi. Verder is hier een bedrag opgenomen voor Oeganda.
In dit fonds zijn bedragen gereserveerd voor projecten waarvan de financiering nog niet 
volledig rond is.
Dit bedrag is gedeeltelijk door derden bij elkaar gebracht. Voor een deel komt dit geld van
vermogensfondsen en er zijn ook acties gehouden op een aantal scholen en andere 
organisaties.
Op balansdatum is er in totaal een bedrag van € 191.227 gereserveerd.

Het bestemmingsfonds is als volgt onderverdeeld:
2019 2018

1503 Koiban 0 23.482
1603 Shirulo 0 15.416
1801 Malawi 132.362 103.239
1802 Kenia/TOP-girls 23.866 16.241
1901 Runga (Oeganda) 35.000 0

191.227 158.378

Kortlopende schuld
Op de balans is een schuld opgenomen van € 15.526. Dit betreft de volgende projecten:

2019 2018
1408 TOP-girls 1.620 12.586
1507 Nyadunyi 0 8.210
1602 Canan 0 466
1802 Malawi 0 30.000
Overig 13.906 13.906

Totaal 15.526 65.168



 
 
 
 

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Inkomsten uit eigen fondsenwerving
Deze inkomsten bestaan uit de volgende posten:

Onbestemde giften 21.030

Bestemde giften:
1408 TOP-girls 5.409
Bijdrage diverse Kenia projecten Wilde Ganzen 29.935
1803 Malawi 30.000
1903 Herstelwerk Idai schade Malawi 7.500
1503 Koiban Kenia 12.000
1802 Malawi 40.068
1901 Runga (Oeganda) 35.000
1603 Shirulo 15.000
1701 Gamudusi 5.200
1602 Canan 5.454

Totaal van de bestemde giften 185.567

Baten uit acties van derden 5.170

Toelichting
Van diverse kanten zijn in 2019 weer bijdragen ontvangen. 
De bijdrage van Wilde Ganzen betreft het derde deel van de in 2019 ontvangen bijdrage van
in totaatl € 89.806. Tweederde hiervan was door Kidshare al in eerdere jaren opgenomen als
zijnde besteed aan doelstelling.

Totaal van de baten 211.767

Lasten

Besteed aan doelstellingen
Deze post in als volgt onder te verdelen:
1602 Canan Kenia 9.859
1601 Chepkaka Kenia 10.516
1506 Ebushibungo Kenia 1.839
1701 Gamudusi Kenia 7.112
1503 Koiban Kenia 46.891
1504 Mandila Kenia 11.028
Capaciteits-opbouw Kenia Kenia 1.721
1302 Mutsulio Kenia 6.237
1603 Shirulo Kenia 31.017
1408 Topgirls Kenia 5.409
Voedselprogramma Malawi Malawi 4.271
1507 ADC Nyadunyi Kenia -4.706 
1801 2e ronde 10 kindcentra Malawi Malawi 40.945
1903 Schade cycloon Idai Malawi 26.044
Correcties voorgaande jaren WG -13.020 

Totaal 185.166



 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van Kidshare foundation zijn goedgekeurd in de  
bestuursvergadering van 8 mei 2020. 
 

Toelichting
Onder de lasten zijn ook een tweetal negatieve posten opgenomen. Een terugbetaling van WG
voor oude projecten waar geen kosten meer voor gemaakt zijn en een deel van de 
kortlopende schuld voor Nyadunyi, waar ook geen kosten meer voor komen.
Aan de schade veroorzaakt door de cycloon Idai In Malawi is besteed een bedrag van € 26.038.

Kosten eigen fondsenwerving
Deze kosten betaan uit:
Kosten fondsenverwerving 1.992
Reclame en advertenties 50

Totaal 2.041

Kosten beheer en administratie
Totale kosten beheer en administratie 1.376

Deze kosten bestaan uit bankkosten, kosten boekhoudpakket, kosten domeinnaam en
een vrijwilligersvergoeding.

Totaal van de lasten 188.584

Resultaat 23.184

Het percentage "besteed aan de doelstelling" als deel van de totale baten is:
185.171/211.767  x 100% = 87,4%

Het percentage "besteed aan de doelstelling" als deel van de totale lasten is:
185.171/188.588  x 100% = 98,2%

Het percentage "kosten eigen fondswerving" als deel van de totale baten is:
2.041/211.767  x 100% = 1,0%


