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Algemeen
Stichting KS Foundation is in 2016 opgericht, met als doel om mensen, ‘kansarmen’, te ondersteunen
zodat zij economisch onafhankelijk worden. Mensen worden economisch onafhankelijk door zelf
voldoende inkomen te realiseren om een bestaan op te bouwen voor zichzelf en eventueel zijn of
haar gezin. De stichting krijgt financiële steun vanuit KS Profiel B.V. en bijbehorende bedrijven.

Bestuursleden
De stichting wordt bestuurd door een bestuur. Ultimo 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:
•   J. Noordzij – de Kok (voorzitter)  •   M.A. Paul (penningmeester)
•   L. van Dijk (secretaris)   •   E. Hameeteman

In overeenstemming met de ANBI-richtlijnen en de statuten van de stichting worden geen beloningen aan 
de bestuurders toegekend.

Bestuursvergaderingen en beleid
Het beheer van het vermogen wordt gedaan door het bestuur van de stichting. Het bestuur heeft in 2017 
beleid gevoerd conform doelstelling en statuten.

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2017
In 2017 zijn 5 verschillende projecten gesponsord voor een totaalbedrag van € 56.750 De volgende 
nationale en internationale projecten zijn daarbij onder meer gesteund:
•   Cycle for Hope    •   Tear, Syrie  •   Birds Nest Society
•   IJM, Calcutta    •   Tear, Bangladesh

Daarnaast zijn diverse aanvragen in overweging genomen waarvoor verder onderzoek nodig is. Voor
kanshebbende projecten zijn reserveringen gedaan.
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Jaarrekening 2017

Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) 31-12-2017 31-12-2016

Actief

Liquide middelen € 870.370 € 305.000

Totaal Actief € 870.370 € 305.000

Passief

Passief vermogen € 870.370 € 305.000

Totaal Passief € 870.370 € 305.000

Staat van baten en lasten over 2017 2017 2016

Baten

Ontvangen donaties € 622.500 € 305.000

Rentebaten € - € -

Totaal Baten € 622.500 € 305.000

Lasten

Besteed aan doelstelling € 56.750 € -

Beheer en administratie € 380 € -

Totaal Lasten € 57.130 € -

Resultaat boekjaar € 565.370 € -

Bestemmingsreserve 31-12-2017

Project WWE, Ethiopië € 250.000

Project Buitenland € 420.000

Project Binnenland € 200.000

Continuïteitsreserve € 370

Totaal vermogen € 870.370

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Het vermogen van KS Foundation is als volgt opgebouwd, na resultaatbestemming:
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Ondertekening van de jaarrekening
Barendrecht, 01 06 2018

Bestuur:

J. Noordzij – de Kok (voorzitter)   L. van Dijk (secretaris)

M.A. Paul (penningmeester)   E. Hameeteman



infoksfoundation.nl
www.ksfoundation.nl

rsin 85 70 94 543
kvk  67 61 58 99

ks foundation is een algemeen 
nut beogende instelling (ANBI)


