Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Kidshare foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 3 7 2 4 0 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Ripperdapark 39, 2011KE HAARLEM

Telefoonnummer

0 6 3 3 8 6 0 0 0 8

E-mailadres

info@kidshare.nl

Website (*)

www.kidshare.nl

RSIN (**)

8 2 1 7 4 3 4 1 7

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Kenia, Oeganda, Malawi en Tanzania
0

Aantal medewerkers (*)

1 2

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Hans van Driel

Secretaris

Johan van den Tweel

Penningmeester

Joost Sels

Algemeen bestuurslid

Marco Visser

Algemeen bestuurslid

Gea Dekker

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De doelstelling van Kidshare foundation is het verbeteren van de positie van de armste
kinderen.
Wat wij willen bereiken is dat de armste kinderen toegang krijgen tot kwalitatief goed
onderwijs.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De stichting heeft een werkrelatie opgebouwd met partnerorganisaties in Kenia,
Oeganda en Malawi. In Tanzania zijn we in de opstartfase van het kiezen van een
betrouwbare partner. De partners kennen de behoeftes van de lokale mensen en
werken met hen samen in het uitvoeren van de projecten. De gemeenschap en
partners kiezen nieuwe projecten en stellen die voor aan ons. Na goedkeuring gaan wij
fondsen werven in Nederland en Duitsland om deze projecten te financieren.
Het zijn projecten die primair zien op de bouw van kleuterscholen in deze landen.
Kleuteronderwijs is cruciaal om een goede basis te leggen bij kleine kinderen om zich
te kunnen ontwikkelen tot volwaardige leden van hun gemeenschap.
We financieren ook projecten die kleuters toegang tot basisonderwijs verschaffen.
Tenslotten steunen we slimme, arme meisjes om door te studeren aan de middelbare
school en universiteit. Dat doen we via ons TOP-girls programma in Kenia.
Deze projecten dragen bij aan het realiseren van onze doelstelling doordat onderwijs
de motor is voor het verbeteren van de positie van de kinderen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting doet aan fondsenwerving voor onze projecten.
Dat doen wij bij particulieren en donateurs.
Ook vragen wij giften aan bij vermogensfondsen.
Wij werken ook samen met stichting Wilde ganzen die veel projecten steunt en bij
goedkeuring een derde van de totale bijdrage betaalt.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Onze doelen zijn om kleuter- en basisscholen te bouwen en voorwaarden te scheppen
voor kwalitatief goed onderwijs. Ieder jaar selecteren we meerdere projecten voor
financiering in de aangegeven landen. Na goedkeuring van een geselecteerd project
en succesvolle fondsenwerving maken we fondsen in gedeelten (tranches) over naar
de partnerorganisatie. We monitoren de voortgang door afgsproken rapportages en
foto’s te ontvangen. Na oplevering van het project, bezoeken we het project en zijn
aanwezig bij de opening. We evalueren het project met de partner en de lokale
bevolking.
Voorzover Kidshare (tijdelijk) gelden aanhoudt staan die alleen op lopende- en
spaarrekeningen. Wij beleggen niet in aandelen, obligaties of andere risicodragende
beleggingsvormen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://kidshare.nl/wp-content/uploads/
Beleidsplan-2021_02.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuurders van de stichting krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden en
zijn als zodanig vrijwilligers.
Kidshare kent wel een regeling waarbij onkosten die een vrijwilliger maakt, vergoed
kunnen worden.

Open

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://kidshare.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2020.pdf

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

14.803

€

5.603

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

187.924

€

191.227

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

315.899

€

+
€

+

212.356

+
212.356

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

315.899

€

+
€

€

315.899

0

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

113.172

Totaal

€

315.899

+
€

212.356

https://kidshare.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2020.pdf

+
€

202.727

196.830

€

15.526

€

212.356

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

97.582

Som van baten van particulieren

€

97.582

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

89.266

Som van de geworven baten

€

186.848

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

10

Som van de baten

€

186.858

+

+

€

116.332

€

116.332

€

95.435

€

211.767

+

+

€

+

€
€

+
211.767
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

177.047

185.166

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

177.047

€

185.166

Wervingskosten

€

623

€

2.041

Kosten beheer en administratie

€

3.291

€

1.376

Som van de lasten

€

180.961

€

188.583

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

0

€

0

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

+

€
5.897

€

23.184

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://kidshare.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2020.pdf

Open

+

