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Beste lezers,
Streven naar financiële zelfstandigheid van huishoudens is een waardevol doel. Voldoende inkomen
zorgt dat je verder dan ‘vandaag en morgen’ kunt kijken: je kunt sparen voor school,
doktersrekeningen en meer.
Financiële zelfstandigheid zorgt voor onafhankelijkheid en meer keuzevrijheid en verminderd de kans
op vormen van uitbuiting. Als KS Foundation zoeken we naar stichtingen die dit in Nederland of in het
buitenland voor elkaar krijgen. Dat is best een zoektocht, want hoe weet een stichting nu precies in
hoeverre het inkomen van een deelneemster van een project stijgt? En lukt het deelnemers om ook na
afronding van het project het inkomensniveau vast te houden? Over deze vragen hebben we in 2018 als
bestuur weer heel wat nagedacht.
En natuurlijk zijn er ook concrete projecten gesteund. In dit verslag leest u waar wij in 2018 concreet mee
bezig geweest zijn.
Met vriendelijke groet,
Jacomine Noordzij
Voorzitter KS Foundation

Alle foto’s zijn gemaakt van deelnemers uit het ITI project, © Geoff Bartlett Photography
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Bestuursleden

In 2018 zijn er geen bestuursleden afgetreden of bijgekomen.

Koers

In maart 2018 zijn we als bestuur bij elkaar gekomen voor een zogenaamde heisessie. Het ‘hoofddoel’
van onze stichting staat al vast in de statuten: het verkrijgen van economische onafhankelijkheid voor
mensen die nu in armoede leven. Met de middelen die we nu hebben kunnen we dit niet wereldwijd
realiseren. We hebben er daarom speciaal een dagdeel voor uitgetrokken om met elkaar te bespreken
welke doelgroepen en landen onze voorkeur hebben voor het steunen van projecten gericht op
economische onafhankelijkheid en via wat voor organisaties we geld willen geven.
Nederland
In Nederland willen wij ons gaan inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De
oorzaken hiervan kunnen divers zijn. Deze mensen nemen deel in een project dat in de wijde
omgeving van Moerdijk (de standplaats van KS Profiel) gelokaliseerd is. Het heeft onze voorkeur om
een eerderjarige samenwerking aan te gaan met projecten die binnen onze kaders zo dicht mogelijk
aansluiten bij KS Profiel en de staal-gerelateerde industrie. Nog mooier zou het zijn wanneer deze
projecten uiteindelijk ook voor KS Profiel een meerwaarde brengt, bijvoorbeeld wanneer er mensen
bij KS Profiel kunnen gaan werken. We willen de lat niet bij voorbaat zo hoog leggen; kader blijft dat
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt worden naar werk.
Wereldwijd
Zo’n 15 jaar geleden heeft KS Profiel een profieleerbedrijf in Ethiopië opgericht (ESPBC). Vanwege dit
bedrijf en de ervaring binnen het huidige bestuur met projecten in Oost-Afrika kiezen wij ervoor om
de eerstkomende jaren projecten in dit gebied financieel te ondersteunen. We denken dan aan de
landen Sudan, Zuid-Soedan, Eritrea, Djibouti, Ethiopië, Somalië, Kenia en Rwanda. Meerdere landen
in deze regio zijn op dit moment politiek gezien vrij stabiel, dit geeft ruimte voor projecten die
bouwen aan economische zelfstandigheid.
PI’s
We denken meer direct contact te hebben met kleinere organisaties, waardoor we ook duidelijker richting
onze eigen gever kunnen communiceren wat de resultaten zijn van de giften. We kiezen er daarom voor
om projecten te gaan steunen die georganiseerd worden door kleine organisaties (vaak particulieren),
ook wel bekend als Particuliere Initiatieven (PI’s). We hebben er ook voor gekozen om zelf geen
projecten op te gaan zetten en uit te voeren.
Doelgroep
Er zijn een aantal doelgroepen die onze persoonlijke interesse en voorkeur hebben voor het geven
van financiële steun. We besluiten eerst te ervaren of we via de gekozen landen en organisatievorm
voldoende projectaanvragen binnen krijgen. Wanneer we meer aanvragen willen steunen dan onze
financiën het toelaten, gaan we screenen op doelgroep, maar vooralsnog is dit niet het geval.

Afgeronde projecten

In 2017 hebben we vooral projecten via grote organisaties (TEAR en IJM) gesteun. Vanwege onze
nieuwe koers hebben we deze partijen laten weten dat we geen verdere samenwerking zullen aangaan.
Via Tear steunden we een beginnend project in Bangladesh. Vanwege de continuïteit hebben we dit
project in 2018 nog eenmalig gesteund. Ook het weeshuis in India (Bird’s Nest Society) hebben we
verteld dat zij, vanwege onze focus op Oost-Afrika, voortaan niet meer binnen onze scoop vallen. Omdat
we dit een beetje met pijn in ons hart deden, hebben we ook hen nog een gift gegeven.
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Gesteunde projecten
Nederland
Wat zou het gaaf zijn wanneer er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt technisch geschoold
zouden worden en wellicht zelfs uiteindelijk bij KS Profiel aan de slag kunnen. Dat zou een winwinsituatie
zijn, want aan technisch geschoolde mensen is op dit moment een tekort. Bovenstaande wens was
uitgangspunt om als bestuur na te denken over kansen binnen Nederland. We hebben hierover met
KS Profiel gesproken. Welke technische vaardigheden kunnen zij goed gebruiken, maar zijn ook
breder inzetbaar? Vanuit KS Profiel kwam daar een voorwaarde bij: er mochten geen concurrenten
gecreëerd worden. Uiteindelijk kwamen we op de volgende vaardigheden die wij zouden willen helpen
ontwikkelen bij mensen: kunnen lassen en het kunnen besturen van een computergestuurde draaibank
of freesmachine. We hebben hierover met twee Nederlandse organisaties gesproken waarmee het niet
lukte om tot samenwerking te komen. Eind 2018 hebben we gesproken met Gevangenenzorg Nederland
die met hun project ‘de Compagnie’ een intensief programma in een vleugel van de Penitentiaire
Inrichting in Krimpen aan den IJssel vormgeeft, met veel aandacht voor het vinden van werk voordat
mensen de gevangenis verlaten. We hopen in 2019 tot een samenwerking met hen te komen.
Oost-Afrika
Dat we besloten hebben ons wat buitenlandse projecten betreft te richten op Oost-Afrika, had
natuurlijk niet tot gevolg dat er direct allerlei stichtingen die ‘pasten’ bij ons aanklopten. Dit zorgt
ervoor dat we nog een flink bedrag op de bank hebben staan. In 2018 zijn er wel projecten
ondersteund. Hieronder een opsomming:
- Stichting ITI (Inclusive Trading Initiative): stichting ITI onderzoekt ideeën van de bestuurders
van Inclusive Trading Group B.V. om te bekijken of uit deze ideeën een rendabele business kan
rollen. In 2018 hebben we een onderzoek gesteund naar de mogelijkheden om diverse gewassen
die in Kenia geteeld kunnen worden winstgevender te maken. Uit dit onderzoek kwam dat het erg
lastig is voor kleine boerenbedrijfjes om te concurreren met de wereldmarkt. Er is aan dit onderzoek
daarom geen vervolg gegeven. Voor stichting ITI hebben we ook een onderzoek gefinancierd naar de
mogelijkheid om materiaal (in plaats van financiën) als microkrediet in te zetten. Dit lijkt, in combinatie
met zorgvuldige selectie en coaching van deelnemers, rendabel te zijn in Rwanda. In 2019 wordt dit
onderzoek afgerond en wordt ook bekeken of deze business breed uitgerold kan worden.
-

Stichting Tan Kids: deze stichting heeft contact met een organisatie in Tanzania die zich inzet voor
het veilig laten opgroeien van kinderen. Een onderdeel hiervan is dat ouders voldoende inkomen
hebben om voor hun gezin te zorgen. Dit jaar hebben we coaches gesponsord die in de gezinnen
komen om te bekijken hoe hun situatie is en deze gezinnen een aantal jaar coachen op het gebied
van scholing, inkomen en gezondheid.

-

Stichting The Voice of Uganda: deze stichting probeert in de sloppenwijken van Kampala het leven
van vluchtelingen uit Rwanda te verbeteren door met hen werkgelegenheid te creëren. Afgelopen
jaren zijn zo een naaiatelier en een kippenfarm opgezet. Wij hebben in 2018 de aanvraag voor het
bouwen van een varkenshouderij gefinancierd.

- Stichting Cornerstone: via stichting Cornerstone hebben wij een stukje bijgedragen aan een
horecatraining voor afgestudeerde middelbare scholieren. Een afgeronde training geeft een grote
kans op een baan, wat wij belangrijk vinden.
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Toekomst

In 2019 hopen we dat we een mooie samenwerking met Gevangenenzorg Nederland gaan
realiseren. We blijven stichting ITI volgen in hun zoektocht naar projecten die duurzaam voor een
substantieel inkomen zorgen voor mensen die op dit moment arm zijn. In 2019 hopen we opnieuw
als bestuur een dagdeel na te denken over de koers die we varen, dit keer met een externe
deskundige erbij.

Website

In 2018 is ook de website onder handen genomen. De punten die we tijdens de heisessie besproken
hebben zijn kort en krachtig verwoord in een aantal criteria. Hiermee kunnen stichtingen zelf
bekijken of ze in eerste instantie in aanmerking komen voor het krijgen van financiële steun. Nu
gaan we ook ons best doen om hoger te komen in zoekopdrachten, omdat we graag gevonden
willen worden door organisaties die matchen met onze doelstellingen.

Overig

In 2018 hebben we een Code Goed Bestuur gemaakt en onszelf aan de hand hiervan geëvalueerd.
Ook is een begin gemaakt met het Huishoudelijk Reglement en zijn we begonnen met het maken van
privacy beleid, zodat we volgens de regels van de AVG werken.

KS Profiel

Gelukkig ging het ook in 2018 financieel gezien goed met KS Profiel. Dit had als gevolg dat we
opnieuw een flinke donatie gekregen hebben aan het einde van het jaar. We zijn hier uiteraard heel
blij mee en gaan daarom ook in 2019 verder met het besteden van hun gift aan projecten die zorgen
voor een betere economische positie van mensen die dit hard nodig hebben.

Alle foto’s zijn gemaakt van deelnemers uit het ITI project, © Geoff Bartlett Photography
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Jaarrekening 2018
Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

31-12-2018

31-12-2017

€ 1.315.829

€ 870.370

€ 43.900

€-

€ 1.359.729

€ 870.370

€ 1.311.229

€ 870.370

Aan te wenden subsidies 2)

€ 43.900

€-

Nog te betalen bedragen 3)

€ 4.600

€-

€ 1.359.729

€ 870.370

2018

2017

€ 600.000

€ 622.500

€ 108

€-

€ 600.108

€ 622.500

€ 110.309

€ 56.750

€ 43.900

€-

€ 5.039

€ 380

Totaal Lasten

€ 159.249

€ 57.130

Resultaat boekjaar

€ 440.859

€ 565.370

Actief
Liquide middelen
Lening u/g
Totaal Actief
Passief
Eigen vermogen 1)

Totaal Passief

Staat van baten en lasten over 2018
Baten
Ontvangen donaties
Rentebaten
Totaal Baten
Lasten
Besteed aan doelstelling
Uitgeleend t.b.v. doelstelling
Beheer en administratie

Verloop eigen vermogen
Stand 01-01-2018:

€ 870.370

Stand 31-12-2018:

€ 1.311.229

Het resultaat boekjaar 2018 van € 440.859 is toegevoegd aan het eigen vermogen.
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

31-12-2018

31-12-2017

Project WWE, Ethiopië

€ 100.000

€ 250.000

Project Lease-it, ITI

€ 100.711

€-

Project Buitenland

€ 707.518

€ 420.000

Project Binnenland

€ 400.000

€ 200.000

€ 3.000

€ 370

€ 1.311.229

€ 870.370

Het eigen vermogen van KS Foundation is als volgt opgebouwd:
Bestemmingsreserve

Continuïteitsreserve

Totaal eigen vermogen
Aan te wenden subsidies betreft twee renteloze leningen ten
behoeve van opstarten sociale ondernemingen:
Project Lease-it, Stichting ITI

€ 43.900

Totaal leningen uitstaand

€ 43.900

Nog te betalen bedragen betreft de volgende voorzieningen:
Accountant controle 2017

€ 2.100

Accountant controle 2018

€ 2.100

Onkostenvergoeding bestuur

Totaal te betalen posten

Ondertekening van de jaarrekening
Barendrecht, 01 06 2019
Bestuur:
J. Noordzij – de Kok (voorzitter)
L. van Dijk (secretaris)
M.A. Paul (penningmeester)
E. Hameeteman
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€ 400

€ 4.600

Ondertekening van de jaarrekening
Barendrecht, 01 06 2019
Bestuur:

J. Noordzij – de Kok (voorzitter)			

L. van Dijk (secretaris)

M.A. Paul (penningmeester)			

E. Hameeteman

Alle foto’s zijn gemaakt van deelnemers uit het ITI project, © Geoff Bartlett Photography
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infoksfoundation.nl
www.ksfoundation.nl

rsin 85 70 94 543
kvk 67 61 58 99

ks foundation is een algemeen
nut beogende instelling (ANBI)

