jaarverslag 2019

Beste lezers,
Ik schrijf dit jaarverslag in ‘Corona tijd’. Een periode waarin we ons met z’n allen zorgen maken om onze
dierbaren, onze gezondheid, ons inkomen en meer.
Het voelt best wel vreemd om nu een verslag te schrijven over de activiteiten die KS Foundation in 2019
gedaan heeft; een ‘gewoon’ jaar, met ‘normale’ ups-and-downs. Tegelijk is het ook aangenaam om even
terug te blikken naar een jaar waarin we als KS Foundation mooie projecten gesteund hebben.
In dit jaarverslag vind je eerst een stuk tekst waarin we een aantal projecten uitlichten en over de visie
van KS Foundation (die in ontwikkeling blijft) vertellen. Daaronder staat het financiële overzicht, waar we
ook dit jaar goedkeuring over gekregen hebben van onze accountant!
Veel leesplezier gewenst,
Jacomine Noordzij
Voorzitter KS Foundation

De bussiness training van Tan-Kids
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Grote lijn

Aan het begin van elk jaar hebben we een visiedag: een dagdeel waarin we nadenken over onze grote
lijn. In 2018 hebben we besproken welke landen / doelgroepen / organisaties onze focus zouden krijgen.
We hebben toen gekozen om ons qua geografische ligging te richten op Oost Afrika en in Nederland
de grote regio om Moerdijk. Doelgroep in Oost-Afrika: mensen die geen stabiel inkomen hebben om
financieel zelfstandig te zijn en in Nederland mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Qua soort
organisaties: in Oost-Afrika Particulier initiatief, in Nederland wisten we dit niet zo goed. In 2019 wilden
we met iemand bespreken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we daadwerkelijk projecten ondersteunen
die aansluiten op die visie. We hebben daarom Mirjam Vossen gevraagd of zij ons een middag wilde
bevragen op onze manier van werken. Mirjam Vossen is zelf begonnen met een Particuliere Initiatief
en studeerde later International Development. Ze heeft een interessant boek geschreven over de korte
geschiedenis van ontwikkelingshulp; ‘Hulp; Waarom ontwikkelingshulp moet, groeit en verbetert’.
Gelukkig was ze bereid om naar het Westen af te reizen en zo hebben we een middag gesproken over
onze criteria, in hoeverre dat mogelijk is bij particulier initiatief, welke vragen we aan organisaties kunnen
stellen, hoe we kunnen evalueren en meer. Het was super interessant en boeiend en we hebben de
dingen die we geleerd hebben meegenomen in onze gedachten en formulieren.

Website

Een 2e activiteit van die dag was het schieten van foto’s voor onze nieuwe website! Nadat KS Profiel in
2018 een nieuw logo onthulde hebben ook wij Miesart gevraagd een logo voor ons te ontwerpen. Het
logo was zo mooi dat het niet paste binnen onze eerste eenvoudig opgezette website en daarom hebben
we Miesart ook gevraagd een website in dezelfde stijl vorm te geven. We vinden het logo en de site
prachtig en hopen hier lang mee verder te kunnen!

Bestuur

Wie de foto’s op de website bekijkt ontdekt een nieuw gezicht: in 2019 heeft Marien Bac zich bij ons
bestuur gevoegd, hij is een waardevolle aanvulling en we zijn als bestuur blij met zijn zakelijke insteek!

Het bestuur van links naar rechts: Jacomine Noordzij (voorzitter), Marien Bac (penningmeester),
Lienke van Dijk (secretaris), Marnix Paul, Ellen Hameeteman
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Update lopende projecten

We willen graag meerdere jaren projecten van eenzelfde stichting ondersteunen. Dit helpt ons om
organisaties goed te leren kennen en zorgt ook voor een goede evaluatie van hun kant. In 2019 hebben
we van een aantal organisaties een 2e aanvraag gehad die we toegezegd hebben:
Zo hebben we voor stichting Tan-Kids in Tanzania bijeenkomsten betaald waarin gezinnen leren hun
financiën te beheren en kleine business op te starten. Tan-Kids heeft een aanpak op allerlei fronten
(hygiëne, watervoorziening, school, coaching thuis) en wij ondersteunen graag het gedeelte wat zich
richt op het vergroten van de kans op hoger inkomen, maar zijn tegelijk blij dat het totale programma zich
op zoveel facetten richt. Het is een goed doordacht programma!
Ook Voice for Uganda heeft een 2e aanvraag gedaan. De Ugandese organisatie wilde graag wasbare
maandverband pads gaan maken. Er is een grote markt hiervoor omdat dit betaalbaarder is dan
wegwerp maandverband, maar beter dan oude lappen/gras e.d. Omdat meisjes en vrouwen door slecht
materiaal regelmatig niet naar school gaan of kunnen werken heeft dit meerder positieve effecten! We
hebben ervoor gezorgd dat het al bestaande naaiatelier hun productie kan opschalen. Ook hebben we
geld gegeven waarmee eenmalig kippen aangekocht kunnen worden om de capaciteit van de bestaande
kippenstal te vergroten. Doel van deze beide projecten is dat ze na deze gift rendabel zullen zijn en het
vrouwen duurzaam een stabiel leefbaar inkomen zal geven.
En dan hebben we als lopend project nog Lease It: een traject van stichting ITI in Rwanda gericht op
jongeren met een vakopleiding maar zonder financiën om een eigen zaak te starten. Wanneer je het
financieel bekijkt is dit in Oost Afrika ons grootste project. In 2018 zijn we gestart met het financieren
van een pilot waarbij jongeren eerst uitvoerig geselecteerd zouden worden, daarna getraind in
ondernemersvaardigheden en het schrijven van een ondernemersplan. Wanneer dit ondernemersplan
rendabel leek zouden er materialen gekocht worden die tegen maandelijkse afbetaling geleased
zouden worden. Eind 2018 was de eerste grote evaluatie die we besproken hebben met ITI. Het bleek
dat jongeren zonder baan soms een te laag basisniveau hadden, waardoor de training uitgebreider
werd. Aan de andere kant melden jongeren met een klein eenmanszaakje zich aan, zij wilden graag
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uitbreiden en misten hiervoor de kennis om een goede aanvraag bij de bank te doen. ITI zag hier een
kans en is zich ook gaan richten op deze groep jongeren. Zij hebben zich al eens bewezen en hebben na
uitbreiding van hun zaakje vaak plek om mensen aan te nemen. Uit de evaluatie kwam ook dat jongeren
liever een krediet krijgen voor een specifiek aan te schaffen product dan een product leasen. Hier is de
project team mee akkoord gegaan. Het idee van leasen is hiermee vervallen, maar het idee om jongeren
te begeleiden in het krijgen van een prima inkomen is nog steeds het doel. In eerste instantie was het
streven van stichting ITI om alle projecten in zichzelf rendabel te laten zijn, de eerste overeenkomsten
tussen KSF en ITI zijn daarom als ‘lening’ ondertekend. In 2019 werd helder dat het niet lukte om het
trainingsonderdeel rendabel te laten zijn. De jongeren zouden naast de rente dan teveel extra moeten
aflossen, waardoor het project oninteressant voor hen zou worden en dit is niet de bedoeling. Daarom
is het gedeelte van het geld wat gebruikt is voor de training omgezet naar een gift. Het gedeelte wat
gebruikt wordt om kredieten te verstrekken blijft een lening en krijgen we wanneer het project goed loopt
over een aantal jaar terug. In 2019 zijn ruim 400 jongeren/bedrijfjes getraind en meer dan 50 contracten
afgesloten. We kijken uit naar verder evaluaties, tot nu toe zijn hier al mooie resultaten geboekt! Voor dit
project is een website gemaakt: africamicrolease.com, interessant om eens te bekijken.

Een deelnemer uit het ITI project, © Geoff Bartlett Photography
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Nieuwe projecten
Nederland
Gevangenzorg
In het jaarverslag van 2018 schreven we al dat we contact hadden met Gevangenenzorg Nederland.
Gevangenenzorg wil gedetineerden en hun familie helpen bij het opstarten van een nieuwe weg in
hun leven. Zij hebben bijvoorbeeld zo’n 600 vrijwilligers die gevangenen en hun relaties bezoeken én
ze hebben een vleugel in de PI Krimpen aan de IJssel in beheer. Deze vleugel heet De Compagnie
en doel van dit project is dat de compagnons (zo worden de gevangenen hier genoemd) met werk de
gevangenis uit te laten gaan. Lienke en Jacomine zijn samen op De Compagnie op bezoek geweest om
zelf te ervaren hoe het leven op De Compagnie is. Dit was een interessante ervaring met waardevolle
gesprekken die een positief beeld gaven van dit project. Gevangenenzorg wilde graag de impact van
dit project ook kwantitatief meten en heeft hiervoor een onderzoek laten doen. Hieruit bleek dat wat
betreft de in cijfers meetbare effecten, iedere geïnvesteerde euro 3,20 euro oplevert. De baten zitten
dan vooral in minder personeelskosten vanwege verbetering sfeer op afdeling, verlaging recidive en
minder aanvraag van gemeentelijke bijstand. Hiernaast verwacht het onderzoek andere bijeffecten
(o.a. verbetering in relatie thuisfront) die niet in cijfers te meten en te vergelijken waren, maar wel met
positieve gevolgen ingeschat werken. We zijn blij met dit project in Nederland en dragen hier graag onze
steen aan bij!
We hebben nu dus in Nederland contact met 1 flinke organisatie, waarvan een groot deel van de
collega’s als vrijwilliger aan de slag is en een kleine deel betaalde professionals zijn. Zij worden veel
ingezet om de kwaliteit van de vrijwilligers op peil te houden. Maar ook in Nederland zijn er kleine
stichtingen waarvan in het bestuur de mensen zich vrijwillig inzetten. We hebben een aanvraag binnen
gekregen van stichting School got Talent. Deze stichting zet zich in om jongeren (18-27 jaar) die overlast
geven in sommige wijken van Hoogvliet door coaching op allerlei levensgebieden te laten groeien. Zij
zien een belangrijke rol voor het hebben van werk en een van hun doelstellingen is dat de jongeren een
zinvolle dagbesteding krijgen. De burgerlijke gemeente Rotterdam draagt het grootste deel van hun
begroting en een aantal fondsen, waaronder KS Foundation betalen de rest.

Foto van de Gevangenenzorg
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Sponsoring collega’s KS Profiel
Wanneer een collega van KS Profiel B.V. aan een sponsorloop of iets anders meedoet, dan kan hij/zij
aan ons een bijdrage hiervoor vragen. In 2019 heeft 1 iemand gefietst voor stichting de Hoop, hiervoor is
door ons een donatie gedaan.
Oost Afrika
Meer en meer worden de vragen op ons aanmeldingsformulier specifieker en zo krijgen we ook steeds
vaker aanvragen binnen die matchen met onze koers. Het valt op dat dit regelmatig projecten zijn waarbij
vaak vrouwen geleerd wordt hun huishoudboekje op orde te hebben en bedragen te sparen voor de tijd
dat het nodig is. Ook is er vaak een mogelijkheid om een micro krediet aan te vragen.
Stichtingen die zulke activiteiten ontplooien en door ons in 2019 gesteund zijn:
- A Women’s Worth: deze stichting heeft in 2019 30 Ugandese vrouwen begeleidt in het verbeteren
van hun onderneming. Dit zorgt voor een beter overzicht, meer spaargeld en minder leningen met
hoge kredieten. De stichting heeft nog contact met de 100 vrouwen die in eerdere jaren begeleid zijn
en ziet mooie resultaten van hun inzet!
- Stichting Meandeleo: in Kenia hebben wij het Kenya Care project van hen gesteund. Dit project
heeft als doel om moeders (soms vaders) met HIV/Aids, schoolgaande kinderen en levend onder
armoedegrens (1,9 USD per dag) een structurele verbetering in hun gezondheid en inkomen te laten
verkrijgen. Hiervoor worden zij opgenomen in zelfhulpgroepen die op groeps- en individueel niveau
4 jaar gecoached worden. In 2019 start een nieuwe groep met 22 vrouwen waarvoor wij het 4 jarig
traject gedeeltelijk betaald hebben.
- Stichting Yep Ethiopië: daar waar veel Ngo’s inzetten op het bereiken van mensen met de minste
kansen, richt Yep zich op het versterken van vaardigheden van mensen die een leidinggevende
positie in een bedrijf hebben. Stichting Yep had nog een klein gat in hun begroting en mede doordat
collega’s van ESPBC het traject volgen en hier enthousiast over waren hebben we een donatie
gedaan.
- Stichting Wanawa: via Stichting Wanawa hebben we bijgedragen aan een studiefonds waarmee
jongeren uit arme gezinnen een lening krijgen voor een opleiding tot gezondheidswerker. Vanwege
het tekort aan gezondheidswerkers is er een hoge baangarantie na afloop van de studie (95%).
De jongeren betalen hun opleiding met hun inkomen terug. Dit maakt dat dit fonds na 5 jaar
zelfvoorzienend is, dat vinden we als stichting heel gaaf!

Een deelnemer uit het ITI project, © Geoff Bartlett Photography
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We kregen begin 2019 een aanvraag voor een project in Zimbabwe binnen. Eigenlijk geen Oost-Afrika
meer, maar omdat we nog een flinke reserve hadden en dit project ons aansprak hebben we toch meer
informatie opgevraagd. Stichting vrienden van Nehanda vroeg ons of we mee wilden financieren aan de
ontwikkeling van een gebied, waardoor 10.000 inwoners van het betreffende gebied als eerste voldoende
voedsel voor zichzelf kunnen verbouwen. Later komt er een gezondheidscentrum en een werkplaats
waar jongeren een vak kunnen leren. De eerste stap was het aanleggen van een dam, waardoor
water uit de rivier (die alleen in regentijd vol is) opgevangen wordt in een poel, waar de rest van de 7-9
maanden de mensen uit de omgeving water vandaag kunnen halen. We hebben goed doorgevraagd
over mogelijke nadelige effecten voor lager gelegen dorpen. De stichting heeft ons kunnen overtuigen
dat dit een manier is die de mensen in de omgeving van de dam enorm gaat helpen, terwijl de water
capaciteit voor lagergelegen dorpen niet vervelend verminderd.

Vooruitblik

We hebben alweer een aantal nieuwe contacten met organisaties lopen waar we begin 2020 de knoop
over doorgehakt hebben. Covid 19 heeft ook gevolgen voor onze lopende projecten en we hebben
interessant contact met Partin, de brancheorganisatie van het Particulier Initiatief.

Organisatie

In 2019 hebben we 4 keer een bestuursvergadering gehouden en 1 keer een visiedag. Veel van het
contact met stichtingen gaat via de mail, maar met Gevangenenzorg en ITI hebben we minimaal 1 keer
per jaar een ‘live’ evaluatie.
Ook dit jaar hebben we onze werkwijze als bestuur geëvalueerd d.m.v. de vragen vanuit onze Code
Goed Bestuur, deze evaluatie had goede resultaten. Een van ons is AVG functionaris en zorgt ervoor dat
we de AVG-wetgeving toepassen op onze manier van werken. Hiervoor is o.a. een privacy reglement
gemaakt en vragen we toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal aan stichtingen die we
ondersteunen.

KS Profiel

2019 was opnieuw financieel gezien een mooi jaar voor KS Profiel, wat maakte dat ons banksaldo eind
2019 weer flink steeg. We bedanken iedereen die hier aan bijgedragen heeft heel hartelijk!

Een deelnemer uit het ITI project, © Geoff Bartlett Photography
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Jaarrekening 2019
Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

31-12-2019

31-12-2018

€ 197.611

€ 43.900

Liquide middelen

€ 1.502.313

€ 1.315.829

Totale activa

€ 1.699.924

€ 1.359.729

€ 5.000

€ 3.000

Activa
Leningen u/g (t.b.v. projecten)

Passiva
Eigen vermogen
Continuiteitsreserve
Algemene reserve
Stand 1-1
Resultaat boekjaar
Naar continuiteitsreserve
Naar bestemmingsreserves

-

-

€ 188.484

€ 440.859

- € 2.000

-

- € 181.771

- € 440.859

Stand 31-12

€ 4.713

€-

Bestemmingsreserves
Projecten buitenland

€ 1.240.000

€ 908.229

Projecten binnenland

€ 250.000

€ 400.000
€ 1.490.000

€ 1.308.229

Aan te wenden subsidies

€ 197.611

€ 43.900

Nog te betalen bedragen

€ 2.600

€ 4.600

€ 1.699.924

€ 1.359.729

Total passiva
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Staat van baten en lasten over 2019

2019

2018

€ 600.000

€ 600.000

€ 13

€ 108

€ 600.013

€ 600.108

Besteed aan doelstelling

€ 249.997

€ 110.309

Uitgeleend t.b.v. doelstelling

€ 153.711

€ 43.900

Beheer en administratie

€ 1.988

€ 5.040

Marketing

€ 5.834

Baten
Ontvangen donaties
Rentebaten
Totaal Baten
Lasten

Totaal Lasten

€ 411.530

€ 159.249

Resultaat boekjaar

€ 188.484

€ 440.859

Ondertekening van de jaarrekening
Barendrecht, 29 06 2020
Bestuur:

J. Noordzij – de Kok (voorzitter)			

L. van Dijk (secretaris)

M.A. Paul 					

E. Hameeteman

M. Bac (penningmeester)
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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)

