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Jaarverslag 2011 Stichting Kidshare

Inleiding
Stichting Kidshare is een jonge stichting.
Dit is ons tweede jaarverslag. In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over ons gevoerde
beleid en de resultaten in het afgelopen jaar.
We wensen alle lezers veel leesplezier !
Wat doen wij ?
Stichting Kidshare is opgericht op 29 december 2009. De stichting is statutair gevestigd te Haarlem.
Het doel is om de positie van de armste kinderen te verbeteren.
We willen dit doen door het opzetten van basisvoorzieningen voor deze kinderen zoals een
waterpomp, een gezondheidspost of een school.
We werken altijd samen met een partnerorganisatie in de derde wereld. Wij vinden het heel belangrijk
dat een initiatief voor een project voortkomt uit de echte behoeften van de lokale bevolking.
Ook de organisatie en uitvoering van het project gebeurt door onze partnerorganisatie.
We werken samen met onze partner ADC in Kenia.
We hebben intensief overleg met hen gevoerd op de beleidsterreinen van onderwijs en water en
sanitatie. ADC heeft commissies op deze beleidsterreinen. Op basis van deze gesprekken hebben we
als bestuur twee beleidsnota s gemaakt op deze gebieden. We hebben deze beleidsnota s
gepubliceerd op onze website.
Onderwijs
Stichting Kidshare werkt voor de armste kinderen.
In veel dorpen op het platteland van Kenia zijn nog geen basisscholen.
Onze partner ADC zet daar kleuterscholen op. In Kenia leren kinderen al vanaf 3 jaar.
Als ze 7 jaar zijn dan gaan ze naar de basisschool. Tenminste als er een basisschool in de buurt is.
ADC wil daar ook het initiatief nemen om een basisschool te beginnen ook al is dat met 3 of 4
klaslokalen. Als de school is gebouwd dan vragen ze aan de ouders een kleine bijdrage aan
schoolgeld. Van dit geld betalen ze dan de leerkrachten, een lunch en de schoolmaterialen.
Zo gaat de school draaien. Als de overheid in het district ziet dat de school succesvol is dan springen
ze bij. Ze betalen extra leerkrachten en breiden de school verder uit met meer klaslokalen.

Zo werkt het systeem in Kenia.
De overheid heeft onvoldoende geld om overal op het platteland een school te bouwen.
Het initiatief voor een nieuwe school komt vaak bij de ouders vandaan. Zij willen dat hun kinderen
kansen krijgen op een goede toekomst. Een kans die zij zelf niet gehad hebben.
De ouders bespreken hun plannen. ADC is sterk vertegenwoordigd op het platteland. Ze zijn goed
georganiseerd. Ze nemen het initiatief over. Ze maken met de ouders plannen voor een nieuwe
school. ADC is zeer sterk vertegenwoordigd onder de allerarmsten. Het is voor ADC financiëel lastig
een paar klaslokalen te bouwen. Kidshare wil daar helpen. We bouwen mee aan 3 of 4 klaslokalen.
Onze aanpak daarbij is dat we scholen in Nederland interesseren een actie te voeren voor zo n nieuw
te bouwen school in Kenia. Samen staan we sterk !
Als je ver w ilt komen, moet je samen gaan. Afrikaans gezegde

Project 1003 Basisschool Boyani
Het Eerste Christelijk Lyceum (ECL) in Haarlem heeft in 2011 actie gevoerd voor een nieuw te bouwen
basisschool in het dorp Boyani in Kenia. Doel is om daar 3 nieuwe klaslokalen te bouwen, het begin
van deze nieuwe basisschool. Caroline is 16 jaar en zit in 4 HAVO. Ze is zelf in Kenia geweest en heeft
de kleuterschool in Boyani bezocht. Ze heeft zelf gezien dat er veel arme kinderen in dit dorp wonen.
Weer terug op school hebben 3 meiden van 5HAVO het stokje van haar overgenomen. Ze hebben een
fondsenwervingsactie georganiseerd in het kader van hun profielwerkstuk. Ze begonnen in december
2010 met een filmmarathon. In 2011 hebben ze nog een sponsorloop, verkoop van rozen op
Valentijnsdag en culturele Open podium avonden georganiseerd.
Op deze manier haalden Gwenda, Sophie en Kirsten totaal 5.479 op !
Een fantastisch resultaat ! De meiden hebben er een heel goed gevoel over.
We zijn heel trots dat we zo veel geld bij elkaar hebben gebracht en zo kunnen bijdragen aan een
betere toekomst van minder bedeelde kinderen.
Stichting Kidshare heeft zelf ook aan fondsenwerving gedaan voor dit project.
Individuele gevers en donateurs hebben ook hun steentje bijgedragen. Het bestuur heeft ook een
aantal vermogensfondsen aangeschreven.

We hebben bijdragen ontvangen van:
Ruigrok stichting
Marthe van Rijswijckfoundation
Dutch flower stichting
Op deze wijze hebben wij een totaalbedrag van 18.348 binnen gehaald.
Hiermee hebben we voldoende geld voor dit project. De nieuwe basisschool in Boyani zal in het
voorjaar 2012 klaar zijn !
Project 1101 Basisschool Kisumu
Basisschool De Ark in Haarlem zit nu in twee oude gebouwen. In 2012 krijgen zij een gloednieuw
schoolgebouw. Het bestuur van stichting Kidshare stelde voor dat De Ark dan een actie zou gaan
voeren voor kinderen in Kenia die helemaal geen school hebben. We hebben een presentatie
gehouden voor de leerkrachten en het idee werd warm omarmd.
Een van de leerkrachten van De Ark was zeer enthousiast over dit project.
Zij wilde graag zelf het project in Kenia bezoeken. We kozen voor een kleuterschool vlak bij de
sloppenwijken van Kisumu, een grote stad in Kenia. ADC wil op deze plek 4 klaslokalen gaan bouwen
voor een nieuwe basisschool.
Zo gingen Marni Zuurendonk, leerkracht van De Ark en Hans van Driel, voorzitter van stichting
Kidshare in oktober 2011 naar Kenia. Natuurlijk betaalden ze de reis zelf.
Marni had op haar school natuurlijk al verteld van het project en kreeg allerlei kado s mee van De
Ark . In een van onze rondzendmails uit Kenia hebben we verteld over de ontvangst op de
kleuterschool in Kisumu. Het verhaal staat hieronder.
Zwart en wit
'Daar staat een zebra' zeg ik tegen Marni.
We lopen naar het hek aan de rand van de tuin van ons hotel. Het zwart en wit van de zebra komen
samen in een prachtig kunstwerk. Escher is er niets bij, denk ik.
De oude Corolla stuift door de stad.
Zwarte ogen priemen naar ons 'muzungu;, witte mensen.
De auto draait een achterbuurt in. Achter een autowerkplaats ligt een kleuterschool.
Twee jaar geleden leerde ik daar juf Jenipher kennen. Jenipher is hier een kleuterschool begonnen.
Ze is een vrouw met een missie: arme kinderen een toekomst geven door goed onderwijs.
'Welcome' zegt Jenipher. Ze omhelst ons hartelijk. We lopen naar binnen.
De kinderen zingen liedjes. 'Love is something , when you give it away, you end up having more.'
Na de liedjes zijn er speeches.
Marni vertelt dat ze leerkracht is van De Ark, een basisschool in Haarlem.
'Wij krijgen een nieuw schoolgebouw' zegt ze. 'We hebben besloten geld in te zamelen om ook een
nieuwe school hier in Kisumu te kunnen bouwen.' Ze geeft de vlag van De Ark aan Jenipher. Jenipher
is blij en ze zegt: 'Vanaf nu heet onze school Elimu de Arkschool.'
Jenipher omhelst ons. Ik kan wel huilen. 'I feel like crying' zegt Jenipher.
Marni geeft alle kinderen een gele tas waar 'De Ark' op staat.
Ze krijgen een pen en een stickervel. De kinderen stralen. 'They are very happy' zegt Jenipher.
Mijn Nokia smst naar Aly: 'Het is een prachtige dag, een feest van liefde en verbondenheid.'
We lopen de slums in. We gaan een van de kinderen thuis bezoeken. We lopen langs autowrakken.
Dan stopt Jenipher. 'Hier is het' zegt ze. Ik kan mijn ogen niet geloven. We staan voor een krot van
plaatstaal. We lopen naar binnen. Een donker klein hok. 'Ik ben Bernard' zegt de vader. Hij is 31 jaar
en heeft een vrouw en vier kinderen. Bernard vertelt dat hij de basisschool niet kon afmaken. Zijn
ouders konden het schoolgeld niet meer betalen. De stank van de benzine is ondraaglijk. Bernard
heeft geen werk, zijn kinderen gaan vaak met honger naar bed. Op 2 meter afstand start een motor.
De diesel walmt naar binnen. Jenipher heeft zich ontfermd over de jongste kinderen van Bernard. Ze
leren nu op school. Ik maak een foto van Sandra. Ze is zeven jaar. Marni barst in tranen uit. De
armoede komt hard binnen. Jenipher troost haar. Sandra heeft een toekomst. Straks kan ze naar de
basisschool. Samen kunnen we de wereld veranderen. Zoals Marni het zei in haar
speech: 'In de Ark is plaats voor alle kinderen, zwart en wit.'

Dit is Sandra, ze is 7 jaar. Ze woont in de sloppenwijken van Kisumu,
Sandra woont in een hutje van golfplaat. Het hutje ligt aan de rand van een autowerkplaats. Ze woont
daar tussen oude auto s in de stank van de benzinewalmen.
Sandra woont daar op een oppervlakte van 10 m2 met haar vader, moeder en 3 zussen. Ze slaapt op
de cementen vloer, ze heeft geen matras. Haar vader en moeder hebben geen vast werk. Sandra gaat
vaak met honger naar bed ! Zie je haar dikke buikje ?
In de buurt van Sandra s hutje is een kleuterschool van ADC.
De juf van die school Jenipher zag Sandra en haar zusje elke dag tussen de auto s spelen.
Toen is ze met de ouders van Sandra gaan praten. Ze heeft ze aangeboden dat de twee zussen naar
haar school konden komen om les te krijgen. Sandra s vader zei dat ze dat niet konden betalen.
Dat hoeft ook niet zei Jenipher. Sandra krijgt nu les, een gratis lunch en ze heeft een schooluniform
gekregen. Sandra is al bijna 8 jaar. Ze is er aan toe om naar de basisschool te gaan.
Juf Jenipher heeft een plan gemaakt om een basisschool te starten. Dat is hard nodig hier in de
sloppenwijken van Kisumu. De bestaande scholen puilen uit, de kwaliteit van het onderwijs is laag.
Jenipher heeft een droom: arme kinderen een toekomst geven door ze onderwijs te geven van een
hoge kwaliteit. Zo kan Sandra later een goed leven opbouwen, weg uit die sloppenwijk !
Weer terug in Nederland is de fondsenwerving op De Ark gestart.
In november en december 2011 heeft De Ark al 4.757 opgehaald ! Een prachtig resultaat !
Ook in 2012 gaan ze nog door met geld in te zamelen voor dit goede doel.
Het bedrag van 4.757 hebben we gereserveerd voor dit project in een bestemmingsfonds.
Water en sanitatie
Een van de speerpunten van stichting Kidshare is schoon drinkwater.
Het drinken van vervuild water is de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen onder de 5 jaar.
Schoon water is de belangrijkste levensvoorwaarde voor arme kinderen.
Kidshare wil waterpompen bouwen waar geen schoon drinkwater is.

Project 1002 waterpompen
In december 2010 hebben een aantal kerken in Haarlem actie gevoerd met als thema; dorstigen te
drinken geven . Het doel van de actie was om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het bouwen
van nieuwe waterpompen in Kenia in dorpen waar geen schoon drinkwater is.
In mei 2011 kregen we een cheque van de organisatie: de opbrengst was 6.000 !
Stichting Kidshare had daarvoor al de samenwerking gezocht met PWN: Het Provinciaal
Waterleidingbedrijf Noord-Holland. PWN voert een actief beleid op het gebied van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO). Ze willen graag hun kennis ter beschikking stellen aan
ontwikkelingsorganisaties als stichting Kidshare.
PWN had het plan een geo-hydroloog van hen naar Kenia te sturen om ADC te adviseren over de
juiste lokaties van de waterpompen en een goede uitvoering van het project.
Stichting Kidshare had voor dit project ook subsidie aangevraagd bij SIMAVI.
SIMAVI wilde dit project graag subsidiëren maar uiteindelijk bleken hun voorwaarden minder gunstig
dan bij een andere instelling: stichting Aqua for all.
Deze stichting heeft in november 2011 een subsidie toegezegd van 17.500.
De bijdrage van PWN was 8.000 (hiervan is 5.000 niet in cash maar kosten van advies hydroloog).
Kidshare heeft 3.500 bijgelegd.
Dit bracht het totale bedrag aan inkomsten voor dit project op 35.000 !
Met dit bedrag kunnen we in Kenia 10 dorpen op het platteland van schoon drinkwater voorzien !

In februari 2012 heeft een geo-hydroloog van PWN een bezoek gebracht aan Kenia.
Hij heeft 3 dorpen waar ADC een pomp wil plaatsen, bezocht.
Hij heeft de algemeen secretaris van ADC advies gegeven over de uitvoering van het project.
Het bleek dat bij de 3 bezochte dorpen er nog wel verbeterpunten waren aan te geven.
Zo was in een dorp een pomp aanwezig die stuk was. Het advies is deze eerste te repareren.
Bij een tweede dorp was de noodzaak van een nieuwe pomp duidelijk aanwezig: er was nog geen
gemeenschapspomp aanwezig.
In het derde dorp was een bron aanwezig met enigszins vervuild water. Het advies is om hier de
vervuiling op te lossen en een reservoir voor opvang aan te leggen.
We zullen bovendien bij de school in dit dorp een voorziening voor de opvang van regenwater
aanbrengen. Het bezoek van PWN bleek een grote toegevoegde waarde te hebben. De adviezen van

PWN gaan we bespreken met ADC. We gaan de uitvoering van het project in de 7 andere dorpen
monitoren aan de hand van de adviezen.
Voor dit project is een bedrag van 33.323 gereserveerd als kortlopende schuld op de balans.
We verwachten de aanleg van de watervoorzieningen in de 10 dorpen in de loop van 2012 af te
ronden. Hierdoor zullen 6.000 kinderen en volwassenen toegang krijgen tot schoon drinkwater.
Het bestuur van de stichting
In 2011 is het bestuur uitgebreid tot 4 bestuursleden. Statutair is bepaald dat het bestuur bestaat uit
maximaal 5 bestuursleden. De huidige 4 bestuursleden zijn:
Hans van Driel, voorzitter
Hij is ontwikkelingseconoom en registeraccountant.
Leona Koster, portefeuille fondsenwerving
Leona is fondsenwerver, ze is gecertificeerd fondsenwerver ISF (A en B).
Marianne Vogels, portefeuille PR en communicatie
Marianne is sociaal psychologe met als specialisatie gedragsbeïnvloeding.
Henriette Neerken, algemeen bestuurslid
Henriette is huisarts en heeft ervaring als tropenarts in meerdere landen.
Het bestuur werkt op vrijwillige basis voor de stichting. Bestuursleden kunnen hun onkosten
declareren bij de stichting. Ze hebben in 2011 van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Het bestuur wil de kosten van fondsenwerving tot een minimum beperken.
Het bestuur heeft in 2011 de volgende studiedagen bezocht. Op 22 september 2011 waren wij op de
studiedag van het European Center for Strategic Philanthropy (ECSP) op de Erasmus Universiteit te
Rotterdam. Het thema van deze dag was: Uitdagingen voor de filantropische sector: opschaling,
governance en impact. Op 24 november 2011 waren wij op de Nationale Vakdag Fondsenwerving.
Communicatiebeleid
Het bestuur wil zo open mogelijk communiceren met onze gevers.
Een belangrijk begrip hierbij is share . Jij kunt de wereld veranderen door te delen.
Jij kunt je kracht en grootsheid aanwenden om iets wezenlijks te betekenen voor de armste kinderen.
Wij willen betrokken en gepassioneerd zijn. We willen in onze uitingen ook emotie tonen. Daarnaast
zijn we zakelijk en resultaatgericht. We willen ook zo veel mogelijk de resultaten terug koppelen aan
de gever (transparantie).

In het begin van 2011 hebben we onze website gelanceerd.

De reacties hierop waren zeer positief: een prachtige lay-out, professioneel met mooie foto s.
De website is het primaire kanaal voor communicatie met alle betrokkenen.
We willen in 2012 de website verder verbeteren. Er zijn plannen om het interactieve karakter te
versterken.
In het najaar van 2011 hebben we onze eerste nieuwsbrief gepubliceerd.
Deze is ook bereikbaar op de website. We willen ook in 2012 een paar keer een nieuwsbrief
uitbrengen.
In oktober 2011 is bestuurslid Hans van Driel op bezoek geweest bij onze partnerorganisatie in Kenia.
Dit bezoek deed hij samen met Marni Zuurendonk, leerkracht van basisschool De Ark in Haarlem.
We hebben veel projecten van ADC bezocht.
We hebben 4 rondzendmails naar Nederland gestuurd tijdens deze reis van twee weken.
Resultaten
Het jaar 2011 was pas het tweede jaar van stichting Kidshare.
In de jaarrekening hieronder is te lezen dat we een succesvol jaar achter de rug hebben.
Onze totale inkomsten stegen van 11.237 in 2010 naar 50.028 in 2011.
Dat is een prachtig resultaat !
We hebben de financiering rond gekregen voor een nieuwe basisschool in Boyani, Kenia.
Deze zal in het voorjaar 2012 klaar zijn. Daarmee krijgen arme kinderen in dit dorp toegang tot
kwalitatief goed onderwijs.
Toen begin 2011 duidelijk werd dat er een school gebouwd zou worden in dit dorp steeg het aantal
leerlingen op de kleuterschool van 122 in 2010 naar 185 in 2011. Dat zijn 63 kinderen extra die naar
school gaan ! Dit is een toename van ruim 50%, een prachtig resultaat.
De leidng van ADC in Boyani moest toen besluiten een stop in te stellen: er staan nu kinderen op de
wachtlijst. Deze kunnen naar school als het gebouw begin 2012 af is.
We hebben de financiering voor het waterproject succesvol afgerond.
Hiermee kunnen we 10 dorpen van schoon drinkwater gaan voorzien.
De verwachting is dat hiermee 6.000 kinderen en volwassenen geholpen zijn.
We hebben in oktober 2001 in Kenia besprekingen gevoerd met de commissies onderwijs en water
en sanitatie . Deze gesprekken hebben onze gezamenlijke beleidsmatige aanpak aangescherpt.
Toekomst
Onze ambitie is om veel arme kinderen een goede toekomst te geven door kwalitatief hoogwaardig
onderwijs aan te bieden via onze partner ADC. Dit willen we doen door initiatieven van de lokale
bevolking in afgelegen dorpen te ondersteunen. We willen helpen door de start van een nieuwe school
mogelijk te maken. We werken samen met Nederlandse scholen die een fondsenwervingsactie
opzetten. Ook in 2012 willen we diverse nieuwe scholen bouwen.
Bedankt !
We willen al onze gevers hartelijk bedanken voor hun gulle giften !
Samen kunnen we de wereld een beetje beter maken !
Nogmaals hartelijk bedankt !

Hans van Driel, Voorzitter

Jaarrekening stichting Kidshare 2011
Balans per 31 december (na resultaatbestemming in euro)
2011
2010
ACTIVA
Liquide middelen

56.794

8.353

Totaal activa

56.794

8.353

366

8.353

PASSIVA
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds

4.757

Kortlopende schuld

51.671

Totaal passiva

56.794

Staat van baten en lasten (in euro)
BATEN
Baten uit eigen
fondsenwerving
onbestemde giften
# project 1002 waterpompen
# project 1003 school Boyani

10.041
9.000
5.000

Baten uit acties van derden
# project 1003 school Boyani
# project 1101 school Kisumu

5.480
4.757

8.130

3.107

Subsidies overheden
# project 1002 Aqua for all

15.750

Som der baten

50.028

11.237

52.181

2.535

1.006

243

72

106

Som der lasten

53.259

349

RESULTAAT

-3.231

8.353

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en
administratie

Resultaatbestemming
Toevoeging/onttrekking aan
bestemmingsreserve
Toevoeging aan
bestemmingsfonds

-7.987

Totaal

-3.231

8.353

4.757
8.353

Toelichting bij de jaarrekening 2011

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.
Doel van deze 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.
Deze inrichting is tevens een van de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor het CBFkeur. Het CBF is het Centraal Buro voor Fondsenwerving. Op dit moment kan Stichting Kidshare nog
niet opteren voor het CBF-keur aangezien wij nog geen drie jaar bestaan (een voorwaarde van het
CBF).
Verslaggevingsperiode
De periode waarover de jaarrekening 2011 is opgemaakt is gelijk aan het kalenderjaar 2011.
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.
Gebruik van schattingen
De stichting doet regelmatig betalingen aan de partnerorgansatie in Kenia.
Hierdoor hebben wij te maken met omrekening van valuta (van Euro s naar Keniaanse shillings).
Op de balans hebben wij onder de passiva een post kortlopende schulden staan.
De verplichtingen zijn berekend op basis van een wisselkoers 1 euro = 0,0090 Keniaanse shilling.
Grondslagen voor de waarderingen van activa en passiva en toelichting op de balans
Activa
Bij de activa hebben wij alleen liquide middelen.
Een klein deel hiervan staat op een lopende rekening. Het grootste deel staat op een spaarrekening.
De stichting belegt niet in aandelen of obligaties.
Passiva
Reserves
Wij hebben een bestemmingsreserve voor besteding aan projecten in Kenia. De specifieke besteding
voor deze gelden moet nog gemaakt worden. Overigens is dit een klein bedrag van 366 per 31
december 2011.
Fondsen
We hebben een bestemmingsfonds gevormd voor een nieuw te bouwen school in Kisumu, Kenia.
Dit bedrag is door derden bij elkaar gebracht. In dit geval is dat door de basisschool De Ark uit
Haarlem. Het bedrag in dit fonds is per 31 december 2011 4.757.

Kortlopende schulden
Op de balans per 31 december 2011 staat een bedrag van
in Kenia. Dit bedrag is toegezegd voor 2 projecten:
Project 1002 waterpompen
33.323
Project 1003 school Boyani
18.348
Totaal
51.671
Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
Inkomsten uit eigen fondsenwerving
Deze inkomsten bestaan uit de volgende posten:
Onbestemde giften
Project 1002 waterpompen
Broodbankactie
PWN bijdrage

10.041
9.000
6.000
3.000

Project 1002 school Boyani
Ruigrokstichting
2.500
Marthe van Rijswijckfoundation 2.500
Totaal

5.000

24.041

Baten uit acties van derden
Deze inkomsten bestaan uit de volgende posten:
Project 1003 school Boyani
Geld ingezameld door ECL Haarlem

5.480

Project 1101 school Kisumu
Geld ingezameld door De Ark Haarlem

4.757

Subsidies overheden
Subsidie van stichting Aqua for all
Dit is voor project 1002 waterpompen
Totaal baten

15.750

50.028

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Deze post is besteed aan de volgende projecten:
Project 1001 schoolbanken
Project 1002 waterpompompen
Project 1003 school Boyani
Totaal

510
33.323
18.348
52.181

Kosten eigen fondsenwerving
Dit bedrag is vooral besteed aan het
opzetten van de website.

1.006

Kosten beheer en administratie
Betreft kosten KvK en bank

72

Totaal lasten

53.259

51.671 aan schuld aan onze partner ADC

Het percentage besteed aan de doelstelling als deel van de totale baten is:
52.181/50.028 x 100%= 104,3%
Het percentage besteed aan doelstelling als deel van de totale lasten is:
52.181/53.259 x 100%= 98,0%
Het percentage kosten eigen fondsenwerving als deel van de totale baten is:
1.006/24.041 x 100%= 4,2%.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2011 van stichting Kidshare zijn goedgekeurd in de
bestuursvergadering van 13 maart 2012.
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