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ACCOUNTANTSVERSLAG

Aan het bestuur van
Stichting Karunia Foundation
Ambachtsherenlaan 40
3271 TM Mijnsheerenland
Den Haag, 30 juni 2021
Geachte directie,

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Karunia Foundation te Vlissingen is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en
de staat van baten en lasten over 2020.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert.
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Karunia
Foundation. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in
staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Den Haag, 30 juni 2021
SCHIPPER & PAUL ACCOUNTANTS BV
namens deze,
J.G.M. Schipper MSc RA

n
Resultaten
Ontwikkeling resultaat
De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 1.514, tegenover € -785 over 2019. Ter
analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en
lasten.

Giften en baten
Lasten besteed aan doelstelling

2020

2019

€

€

113.149
-68.972

109.873
-87.178

Brutomarge

44.177

22.695

Overige bedrijfskosten
Overige personeelsgerelateerde kosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

12.613
3.500
530
17.943
302
7.775

11.321
9.812
222
1.869

Som der vaste kosten

42.663

23.224

1.514

-529

-

-256

1.514

-785

Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat

.
Ondertekening van het accountantsverslag
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere
toelichtingen zijn wij steeds gaarne bereid.
SCHIPPER & PAUL ACCOUNTANTS BV
namens deze,
J.G.M. Schipper MSc RA

BESTUURSVERSLAG

www.karunia.org

Ambachtsherenlaan 40
4384 LT Mijnsheerenland
info@karunia.org
0186-602853

6

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Onzekerheid, spanning, ziekte, lijden, dood. And the list goes on. Mogelijk nog maar een zwakke
samenvatting van wat men aan ellende op aarde tegenkomt. Zaken die ook aan Papoea, Indonesië, helaas
niet voorbijgaan. En als we daar dan ook het prangende gebrek aan goed onderwijs op dit eiland
bijleggen, wordt het zorgenlijstje nog completer.
Een verantwoord onderwijssysteem en het vakkundig opleiden en begeleiden van docenten gaan hand
in hand. Daarbij is natuurlijk het bijbrengen van vakkennis onontbeerlijk. Zeker! Maar niet minder
belangrijk is het investeren in commitment en een goede levenshouding van studenten en docenten. In
dat licht is karaktervorming, in nauwe gebondenheid aan verantwoorde ethische en Bijbelse noties, van
essentieel belang.
Juist het onzekere jaar van de coronapandemie heeft aan de importantie van bovengenoemde zaken
bijgedragen. Als er te midden van onzekerheid op het gebied van gezondheid, economie, sociale en
kerkelijke contacten íets onmisbaar is, is het wel een leven in gebondenheid aan de tweeledige
hoofdopdracht van de Bijbel: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Juist dan krijgt onderwijs
betekenis: een leven in dienstbaarheid aan en tot opbouw van de ander.
Gelukkig zijn er nog steeds leerlingen, studenten en docenten die zich op deze wijze willen opstellen. En
er ook alles aan doen om dat te bereiken. Karunia foundation heeft genoemde doelgroepen op het oog:
niet alleen degenen die teachen, maar ook die ‘geteacht’ worden, begeleiden we. Het Teach the Teacherprincipe is krachtig en doeltreffend.
Om dat alles te bereiken, is uw meedenken, meeleven en mee-steunen onmisbaar. Met name van dat
laatste moet vanuit Karunia foundation verantwoording worden afgelegd. Door middel van bijgaand
jaarverslag geven wij u een inkijkje in het werk op Papua, alsmede een verslag van wat is gedaan met uw
financiële steun. Met dankbare erkentelijkheid aan allen die ons prachtige en waardevolle werk hebben
mogelijk gemaakt.
Dr. G.J. Baan
Voorzitter Karunia foundation
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1.

VERSLAG VAN HET BESTUUR
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1.1

Doelstelling en beleid

De doelstelling van Karunia foundation is opgenomen in artikel 3 lid 1 en 2 van de statuten en luidt als
volgt: het bevorderen van de toegang tot het onderwijs, het onderwijs zelf in het algemeen en in het
bijzonder in ontwikkelingsgebieden. De activiteiten van de stichting zijn ondersteunend aan deze
doelstelling.
Enerzijds richt het beleid van de stichting zich op het vergaren van voldoende financiële middelen om
toegang tot onderwijs in ontwikkelingslanden daadwerkelijk te verbeteren. Hiertoe worden financiële
middelen geworven die Karunia foundation in staat stelt daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan het
verbeteren van het onderwijs in ontwikkelingslanden, en in het bijzonder in Papoea, Indonesië. Ook
worden andere fondsen benaderd en aangezocht om directe (financiële) steun te bieden aan initiatieven
van het onderwijs in Papoea.
Anderzijds richt het beleid van Karunia zich op het stimuleren van kwaliteitsonderwijs en
organisatieopbouw in ontwikkelingslanden. In 2020 ging het hierbij om ondersteuning van onze partner
Yayasan Kristen Wamena (YKW) in Papoea, Indonesië. Daartoe vervult Karunia foundation de rol van
advies- en kenniscentrum. Het door Karunia ontwikkelde ‘Teach the Teacher’-concept vervult daarin een
belangrijke rol. De komende jaren wil Karunia haar werkveld verbreden naar andere
ontwikkelingslanden.
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1.2

Activiteiten

In 2020 stond het werk van Karunia foundation in het teken van het bieden van financiële zekerheid aan
haar partner Yayasan Kristen Wamena (YKW) in Papoea, Indonesië. Door middel van haar hogeschool
STKIP Kristen Wamena leidt YKW een nieuwe generatie Papoea-leerkrachten op. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het ‘Teach the Teacher’-principe, een benadering die Karunia in samenwerking met YKW
heeft ontwikkeld. ‘Teach the Teacher’ richt zich op de leerkracht als spil in het tot stand brengen van
kwaliteitsverbetering in het onderwijs. De motivatie en de persoon van de leerkracht zijn cruciaal in het
ontwikkelen van kwaliteitsonderwijs. Hierbij is de wisselwerking tussen kwaliteit en karakter van groot
belang. Kwaliteitsonderwijs zonder aandacht voor de vorming van het karakter van de docent is immers
geen oplossing voor de uitdagingen waar samenlevingen in ontwikkelingslanden mee te maken hebben.
Voor Karunia foundation staat ‘kwaliteit’ daarom niet alleen voor kennis, onderwijsmethoden en
hulpmiddelen. Karaktervorming van de docent, intrinsieke motivatie en de rol van de leerkracht in de
vorming van de leerling maken er nadrukkelijk deel van uit. Alleen wanneer leerkrachten vanuit een diepe
intrinsieke motivatie zullen lesgeven met hart voor de leerlingen en met als doel ze te vormen als
persoon, is transformatie van leerlingen en samenleving mogelijk.
Omdat Karunia foundation in het concept van ‘Teach the Teacher’ gelooft, ziet Karunia het als haar taak
YKW blijvend te ondersteunen. Er zijn goede eerste resultaten geboekt, maar deze basis dient verder
ontwikkeld en versterkt te worden. Deze ondersteuning heeft in 2020 plaatsgevonden door middel van
capaciteitsopbouw, training en coaching van het personeel op de hogeschool. In dit jaarverslag lichten
we toe welke activiteiten er op dit vlak zijn uitgevoerd.
Daarnaast heeft Karunia zich ingezet om financiële middelen beschikbaar te stellen aan YKW. YKW
opereert in een complexe context waarin stabiele overheidssteun niet voorhanden is en financiële
onafhankelijkheid gegeven deze context vrijwel onmogelijk is. Karunia foundation heeft daarom
nadrukkelijk de rol op zich genomen om in en buiten Nederland fondsen te werven. Deze rol is succesvol
geweest: in 2020 waren er diverse grotere fondsen en organisaties die na bemiddeling door Karunia het
werk in Papoea hebben gesteund. In de meeste gevallen heeft dit geleid tot directe steun aan YKW,
waardoor deze middelen niet op de jaarrekening 2020 zijn terug te zien. In andere gevallen verliep de
steun via Karunia. Om een volledig overzicht te geven van de middelen die in 2020 als gevolg van het
werk van Karunia foundation ter beschikking zijn gesteld aan YKW, is een kort overzicht opgenomen als
aanvulling op de jaarrekening 2020 van Karunia.
Naast het werven van nieuwe fondsen voor de activiteiten in Papoea, heeft Karunia ook via eigen
activiteiten middelen bij elkaar gebracht. Een deel daarvan is gebruikt voor kantoorkosten (beheer en
administratie) en fondsenwervende activiteiten.
Karunia foundation is tevens bezig het ‘Teach the Teacher’-concept in andere landen toe te passen. In dit
verslag zal daar ook aandacht aan worden besteed.
Uiteraard heeft de coronapandemie ook invloed gehad op het werk van Karunia. Een aantal activiteiten
kon niet doorgaan of moest worden uitgesteld. Veldbezoeken aan de partner in Papoea konden niet
doorgaan. En ook werd de zoektocht naar nieuwe fondsen – één van de kerntaken van Karunia voor 2020
– er door bemoeilijkt.
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Hieronder een overzicht van de activiteiten van Karunia foundation in 2020.
Fondsenwerving
Fondsen
Karunia heeft de afgelopen jaren intensief gelobbyd ten bate van de hogeschool van YKW in Papoea. Het
leggen van contacten, schrijven van projectaanvragen en het bijhouden van een projectadministratie
heeft flink beslag gelegd op de medewerkers van Karunia foundation. Dankzij deze inspanningen is het
aantal fondsen en stichtingen dat een financiële bijdrage levert aan YKW in 2020 toegenomen.
De relatie met Bijzondere Noden werd in 2020 gecontinueerd. Bijzondere Noden steunde Karunia
foundation bij de uitvoering van een tweetal projecten ten bate van YKW. De financiering verliep via
Karunia foundation en is opgenomen in de jaarrekening. Karunia foundation besteedt deze steun geheel
overeenkomstig de doelstelling, namelijk het stimuleren van kwaliteitsonderwijs en organisatieopbouw
van de projectpartner YKW in Papoea, Indonesië. Karunia onderhoudt namens YKW de contacten met
Bijzondere Noden en is verantwoordelijk voor projectaanvragen en rapportages. De bijdragen van
Bijzondere Noden zijn hoofdzakelijk ingezet voor operationele steun aan de projectpartner YKW,
waaronder salarislasten van docenten op de hogeschool STKIP in Wamena.
De samenwerking met Word & Deed America is gecontinueerd. Deze stichting biedt operationele steun
aan de hogeschool van YKW door middel van een directe bijdrage. Vanwege wet- en regelgeving is Word
& Deed America gebonden aan geven van directe financiële steun aan het project in het land van
bestemming. Vandaar dat de cashflow niet via Karunia foundation kon lopen. Het is evident dat
ondersteuning door Word & Deed America resultaat is van de inspanningen van Karunia foundation om
YKW meer financiële stabiliteit te bieden.
Hetzelfde geldt voor de financiële steun die wordt gegeven door Kerk in Actie en Brot für die Welt. Ook
deze organisaties maken hun bijdrage direct over aan YKW. Karunia foundation heeft echter in naam van
YKW de projectaanvraag geschreven, heeft als intermediair bijgedragen aan de voorbereiding van het
project en is in de uitvoering betrokken door middel van ondersteuning van YKW bij de uitvoering van
het project en de projectadministratie.
De steun van Kerk in Actie richt zich op het financieren van de opening van een pabo, het nieuwe
studieprogramma aan de hogeschool STKIP. De steun van Brot für die Welt is bestemd voor
studiebeurzen voor vervolgstudie van docenten en studenten het schoolgeld van de hogeschool met
moeite kunnen betalen. Daarnaast is de bijdrage van Brot für die Welt voor de uitbreiding van de
schoolbibliotheek en de aanschaf van laptops voor het computerlokaal. Zonder bemiddeling van Karunia
hadden deze organisaties hun steun niet verleend aan het werk van YKW in Papoea.
In alle gevallen gaat het om een meerjarige relatie. Karunia foundation zet daarbij nadrukkelijk in op de
ontwikkeling van een langdurige relatie met stichtingen en fondsen ter ondersteuning van het werk in
Papoea.
De bijdragen van Word & Deed America, Kerk in Actie en Brot für die Welt zijn niet opgenomen op de
balans en de staat van baten en lasten zoals die bij de publicatieplicht van ANBI’s vereist is. Omdat deze
inkomsten echter wel een weerslag vormen van het werk van Karunia foundation en direct ten goede
komen aan de doelstelling, zijn deze opgenomen in paragraaf 1.2 van dit jaarverslag.
Bedrijven
Diverse bedrijven hebben Karunia foundation financieel of anderszins gesteund in 2020. Soms betrof het
een algemene bijdrage waarmee Karunia haar kantoorkosten kon financieren. In andere gevallen betrof
het een bijdrage om een specifiek project bij de partner YKW mogelijk te maken. Daardoor was het onder
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meer mogelijk om een groot project met betrekking tot de aanleg van een goede watervoorziening op
de hogeschool STKIP te financieren.
Karunia foundation organiseert jaarlijks één, en liefst twee events in verschillende delen van het land
waarvoor bedrijven en lokale ondernemers worden uitgenodigd. Door middel van deze events wint
Karunia aan naamsbekendheid en kan de basis worden gelegd voor samenwerking met nieuwe bedrijven.
De geplande events in Oud-Beijerland en Staphorst zijn door Corona uitgesteld naar 2021.
De oprichting van een business club is in verband met Corona uitgesteld naar 2021.
Kerken en scholen
Door Corona werden presentaties voor scholen en kerken gecanceld.
Marketing
Om zich naar buiten goed te kunnen presenteren en om meer inzicht te geven in het werk van de
stichting, is de website van Karunia vernieuwd. Wekelijks wordt er gepost op social media. Eens per
maand wordt er een mailing verzonden en eens in de drie maanden gaat er een nieuwsbrief uit. De
huisstijl komt overal in terug. De website wordt ingezet richting particuliere ondersteuning, bedrijven en
fondsen.
Er is een pennenhouder ontwikkeld in de vorm van een uil. Deze DankjeUil is er om de leerkracht in het
zonnetje te zetten. De winst komt geheel ten goede van Karunia en het werk op Papoea. Verdere
uitwerking en lancering vindt plaats in 2021.
Door een team van vrijwilligers zijn er in 2020 diverse acties georganiseerd. In mei 2020 vond er een
online kledingbeurs plaats. In december was er een bakactie. In de tweede helft van 2020 is Karunia
gestart met de verkoop van natuurlijke zepen. De winst van deze acties komt geheel ten goede van
Karunia en het werk op Papoea.
Stimuleren van kwaliteitsonderwijs
Het stimuleren van kwaliteitsonderwijs bevat een viertal onderdelen. Vanwege Corona moesten een
aantal activiteiten worden uitgesteld.
Uitwisseling studenten en docenten
In 2020 vindt er geen uitwisseling van studenten of docenten plaats. Reisbeperkingen in verband met
Corona vormen de belangrijkste oorzaak.
Beurzen voor vervolgstudies
In 2020 heeft Karunia geen beurzen voor studenten ontvangen. Op aanvraag van Karunia foundation
heeft Brot für die Welt wel beurzen ter beschikking gesteld aan docenten en studenten van de
hogeschool STKIP. Dit betrof directe steun aan de projectpartner (zie hierboven onder fondsen).
On the job training door westers onderwijskundig personeel
Door Corona zijn er in 2020 geen werkbezoeken geweest aan YKW. Wel heeft er ondersteuning op
afstand plaatsgevonden. Eén van de werknemers van Karunia zette zich samen met docenten van STKIP
in voor kwaliteitsverbetering door middel van het schrijven van modules, geven van lessen, (online)
trainingen en ondersteuning bij het opstellen van een kwaliteitshandvest. Er was regelmatig overleg
tussen de consultant van Karunia en het management van STKIP.
Sociale onderneming
Er is een nauwe relatie tussen WemasterEd (www.wemastered.com) en Karunia foundation. Beiden
staan het ‘Teach the Teacher’-principe voor, dat wil zeggen het stimuleren van intrinsieke motivatie van
12

docenten. Karunia richt zich daarbij op Papoea, WemasterEd op Nederland. Deze organisaties bevruchten
elkaar onderling. De DankjeUil wordt bijvoorbeeld ook door WemasterEd gepromoot en WemasterEd
brengt Karunia op scholen onder de aandacht.
Organisatieopbouw bij partners
Organisatieopbouw richtte zich in 2020 voornamelijk op de partner YKW in Papoea, Indonesië. Gezien de
zeer geïsoleerde ligging van het gebied waarin YKW werkzaam is, is het voor YKW’s hogeschool moeilijk
kwalitatief goed personeel te vinden en zijn de mogelijkheden tot training en nascholing zeer beperkt.
Karunia foundation voorziet in deze behoefte door strategisch in te zetten op organisatieopbouw door
middel van de hieronder genoemde activiteiten.
Analyse en advies over structuren en financiële systemen
Karunia heeft YKW ondersteuning en advies geboden met betrekking tot het versterken van de financiële
administratie. Karunia bekleedt een belangrijke rol als intermediair richting fondsen en donors van YKW
en ondersteunt het management van YKW op het gebied van projectmanagement. Overleg heeft
grotendeels online plaatsgevonden.
Training en coaching
Karunia heeft een aantal trainingen en bijeenkomsten georganiseerd rondom capaciteitsopbouw van de
partner. Dit betrof trainingen voor het voltallige personeel van de partner YKW, alsook individuele
ondersteuning van management en leidinggevenden. Vanwege Corona was het niet mogelijk fysieke
trainingen te beleggen.
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1.3

Werving en beheer van gelden

De situatie rondom Corona heeft bepaalde activiteiten van Karunia voor langere tijd op een lager pitje
gezet. De verkoop van tweedehands kleding, de events en presentaties op scholen en kerken konden niet
doorgaan zoals gepland. Desondanks zijn de inkomsten niet veel lager dan die van 2019. Online events,
relaties met bedrijven en fondsen hebben hieraan bijgedragen.
In 2020 had Karunia de volgende inkomstenbronnen:
1. Donaties uit het bedrijfsleven en het opzetten van platforms waarin bedrijven participeren;
2. Fondsenwerving onder particulieren;
3. Projectaanvragen bij fondsen en ontwikkelingsorganisaties;
4. Verkoop van artikelen en organiseren van beurzen;
5. Acties op scholen, kerken of verenigingen.
Daarnaast heeft Karunia foundation fondsen aangezocht die hun bijdrage direct hebben overgemaakt
aan projectpartner YKW (zie paragraaf 1.2.). Vanwege regelgeving of beleidsbepalingen van deze fondsen
was het niet mogelijk de cashflow via Karunia foundation te laten lopen. Deze bijdrages zijn daarom niet
opgenomen in de jaarrekening 2020.
Het onderstaande overzicht biedt een aanvulling op de jaarrekening 2020 en geeft inzicht in het totaal
aan financiële middelen dat in 2020 door Karunia foundation is geworven. Dit is dus inclusief de bijdragen
van fondsen die direct naar YKW zijn overgemaakt. Omdat het werven van dergelijke fondsen een
kernactiviteit is van Karunia foundation en bijdraagt aan het verwezenlijken van de doelstelling, geeft dit
overzicht een goed inzicht in de mate waarin Karunia foundation haar doelstelling weet te realiseren.
2020
Inkomsten

Euro

Uitgaven

Euro

Giften en baten via Karunia
Fondsen en andere instellingen
(directe steun aan YKW)

113.149
120.539

Besteed aan doelstelling
- door Karunia
- door fondsen na bemiddeling Karunia
Beheer en Administratie
Fondsenwerving
Resultaat

68.972
120.539
18.413
24.250
1.514

TOTAAL

233.688

TOTAAL

233.688

Het beheer van de gelden valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van het bestuur. In
samenwerking met een onafhankelijke accountant is de jaarrekening opgesteld.
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1.4

Vermogen

Op 31 december had Karunia foundation een eigen vermogen van 23.819 euro. Dit eigen vermogen zal
in 2021 worden besteed aan de doelstelling. Een klein deel is bestemd om kantoorkosten te dekken.
1.5
Bestedingsbeleid
De doelstelling van Karunia foundation is het bevorderen van de toegang tot onderwijs, in het bijzonder
in ontwikkelingslanden. De activiteiten van Karunia zijn ondersteunend aan deze doelstelling. Een
belangrijk onderdeel van deze activiteiten is het werven van gelden bij fondsen en instellingen zonder
winstoogmerk die bereid zijn te financiële ondersteuning te geven aan de projectpartner van Karunia in
Papoea, Indonesië. Hoewel deze financiële ondersteuning in een aantal gevallen rechtstreeks aan de
projectpartner wordt uitgekeerd, draagt dit wel degelijk bij aan het behalen van de doelstelling.
Op basis van de aanvullende financiële gegevens in paragraaf 1.3 is inzichtelijk gemaakt welk deel van de
gelden van Karunia foundation worden besteed aan de doelstelling. In onderstaand overzicht maakt de
linker kolom zichtbaar hoe de gelden van Karunia foundation zijn besteed op basis van de jaarrekening.
In de rechterkolom zijn ook de gelden meegenomen die door externe fondsen en instellingen zonder
winstoogmerk direct ter beschikking zijn gesteld aan de buitenlandse projectpartner. De percentages in
de rechterkolom geven feitelijk inzicht in de mate waarin Karunia foundation er in slaagt de doelstelling
te verwezenlijken.

Besteding in % (2020)
Besteed aan doelstelling
Beheer en Administratie
Fondsenwerving

Jaarrekening

Incl. externe fondsen

61.8
16.5
21.7
100.0
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81.6
7.9
10.4
100.0

2.

TOEKOMST
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2.1

Activiteiten

De activiteiten zoals die in 2020 plaatsvonden worden in 2021 voortgezet. Er worden alternatieven
ontwikkeld die het wegvallen van bepaalde activiteiten kunnen opvangen:
-

Communicatie en fondsenwerving via
o Werven van ambassadeurs
o Fondsen: indienen van projectaanvragen bij fondsen, stichtingen, kerkelijke en
ontwikkelingsorganisaties. Het gaat hierbij zowel om aanvragen voor ondersteuning van
Karunia foundation, alsook directe steun aan de partner YKW in Papoea, Indonesië.
o Marketing: publiciteit en reclame in (social) media, kranten en tijdschriften
o Bedrijven: uitbreiding van het netwerk
o Kerken: presentatie en informatie
o Scholen: participatie bij acties

-

Stimuleren van kwaliteitsonderwijs via
o Uitwisseling van studenten en docenten
o Beurzen voor vervolgstudies
o On the job training op scholen d.m.v. veldbezoeken en digitale ondersteuning.
o Werven van westers onderwijskundig personeel
o Het ontwikkelen van modules rondom het ‘Teach the Teacher’-concept die toepasbaar
zijn in andere landen en contexten

-

Organisatieopbouw bij partner
o Analyse en advies over structuren en financiële systemen o.a. door het
professionaliseren van het management en ondersteuning van project management
o Training en coaching op het gebied van capaciteitsopbouw, bijscholing docenten,
identiteit en onderwijs
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2.2

Begroting 2021

Hieronder is een samengevatte begroting weergeven voor 2021.
2021
Inkomsten
Fondsen
Bedrijven
Evenementen
Training en opleiding
Acties
Giften
Kerken/scholen

70,000
30,000
20,000
4,000
5,000
1,000
10,000

Uitgaven
Fondsenwerving
Beheer en Administratie
Doelstelling:
- YKW donaties
- YKW begeleiding en
advies
- Voorlichting en
promotie
- Training en opleiding

140,000

31,500
7,500
55,000
33,000
10,000
3,000
140,000

Naast de bedragen die vermeld zijn op deze begroting verwacht Karunia foundation een bedrag van
120.000 euro te werven bij fondsen en instellingen die hun bijdrage rechtstreeks zullen overmaken aan
projectpartners in ontwikkelingslanden.
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3.
Naam:
RSIN:
Statutaire vestigingsplaats:
Postadres:
Telefoonnummer:
KvK-nummer:

ORGANISATIE

Karunia foundation
857215048
Vlissingen
Ambachtsherenlaan 40, 3271 LT Mijnsheerenland
0186 60 28 53
67890199
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3.1

Bestuur

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Directie:

ds. Gert Jan Baan
dhr. Han Kleppe
dr. ir. Henk Kievit
drs. Netty Baan

Er zijn geen bestuurswisselingen geweest en deze worden in de nabije toekomst ook niet verwacht. Na
een termijn van vier jaar zijn de bestuursleden herkiesbaar. De bestuursleden ontvangen geen beloning
voor hun werkzaamheden. Wel is er sprake van vergoeding voor gemaakte kosten.
Het bestuur is in 2020 twee keer bij elkaar geweest. Ook heeft het bestuur veel online contact gehad.
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3.2

Werknemers

Vrijwilligers
Een kernteam van zes vrijwilligers is betrokken bij brainstormsessies over allerlei fondsenwervende
activiteiten in de regio’s van Zeeland en later in 2020 ook in Staphorst: bakacties, verkoop tweedehands
kleding, verkoop natuurlijke zeepproducten, online events en dergelijke.
Personeel
In 2020 heeft Karunia één parttime zzp-er ingehuurd. Halverwege het jaar kwam er een parttime zzp-er
bij. Deze gerepatrieerde medewerker uit Papoea zet zich grotendeels in voor ondersteuning van het
onderwijs in Papoea op afstand. Ook onderhoudt hij contacten met fondsen die YKW direct steunen en
helpt hij bij nieuwe projectaanvragen en het voeren van de projectadministratie. Voor een kleiner deel
ondersteunt hij de werkzaamheden van Karunia in Nederland. Een belangrijke taak voor de medewerkers
van Karunia is het vinden van nieuwe fondsen en donoren ter ondersteuning van het werk in Papoea.
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JAARREKENING 2020

Stichting Karunia Foundation, te Vlissingen

Balans per 31 december 2020
Activa
(Voor voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2020
€

€

31 dec 2019
€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen

-

427
-

427

Liquide middelen

28.899

22.076

Totaal

28.899

22.503
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Stichting Karunia Foundation, te Vlissingen

Passiva
(Voor voorstel resultaatbestemming)

31 dec 2020
€

Eigen vermogen
Ondernemingsvermogen
Onverdeeld resultaat

€

31 dec 2019
€

22.305
1.514

€

23.090
-785
23.819

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overige schulden
Overlopende passiva

22.305

4.709

-

371

198
-

Totaal
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5.080

198

28.899

22.503

Stichting Karunia Foundation, te Vlissingen

Staat van baten en lasten over 2020
2020

2019

€

€

Giften en baten

113.149

109.873

Som der baten

113.149

109.873

Lasten besteed aan doelstelling

68.972

87.178

Overige bedrijfskosten
Overige personeelsgerelateerde kosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

12.613
3.500
530
17.943
302
7.775

11.321
9.812
222
1.869

111.635

110.402

1.514

-529

-

-256

1.514

-785

Som der exploitatielasten
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat
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Stichting Karunia Foundation, te Vlissingen

Kasstroomoverzicht over 2020
Indirecte methode

2020

2019

€

€

Exploitatieresultaat
Mutatie van overige vorderingen
Mutatie van handelscrediteuren
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden
kredietinstellingen)

1.514
427
4.709
173

-529
-427
198

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

6.823

-758

Kasstroom uit operationele activiteiten

6.823

-255

Mutatie in liquide middelen

6.823

-1.013
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Stichting Karunia Foundation, te Vlissingen

Algemene toelichting
Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Stichting Karunia Foundation
Stichting
Vlissingen
67890199

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Karunia Foundation, statutair gevestigd te Vlissingen bestaan voornamelijk
uit het bevorderen van de toegang tot onderwijs in ontwikkelingslanden.
Locatie feitelijke activiteiten
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Mijnsheerenland.
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Stichting Karunia Foundation, te Vlissingen

Grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemeen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is zoveel mogelijk opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640,
Organisaties zonder winststreven.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Vergelijkende cijfers
In de jaarrekening 2019 van de stichting is het saldo van twee bankrekeningen niet verwerkt. In 2020
zijn de vergelijkende cijfers aangepast middels een directe vermogensmutatie, waardoor het vermogen
per 31 december 2019 afwijkt. Waar nodig zijn de vergelijkende cijfers, ten behoeve van het inzicht en
de vergelijkbaarheid, anders gepresenteerd.

Grondslagen voor waardering activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen reële waarde, en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.
Waar nodig wordt een voorziening voor oninbaarheid gevormd. Deze voorziening wordt bepaald op
basis van de individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde.
Schulden
De schulden worden opgenomen tegen reële waarde, en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.
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Stichting Karunia Foundation, te Vlissingen

Grondslagen voor baten en lasten
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal van de baten en lasten.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Stichting Karunia Foundation, te Vlissingen

Toelichting op balans
Vorderingen
31 dec 2020

31 dec 2019

€

€

Overige vorderingen

-

427

Totaal

-

427

31 dec 2020

31 dec 2019

€

€

Banktegoeden

28.899

22.076

Totaal

28.899

22.076

Liquide middelen
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Stichting Karunia Foundation, te Vlissingen

Eigen vermogen
31 dec 2020

31 dec 2019

€

€

Ondernemingsvermogen
Onverdeeld resultaat

22.305
1.514

23.090
-785

Totaal

23.819

22.305

31 dec 2020

31 dec 2019

€

€

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overige schulden
Overlopende passiva

4.709
371

198
-

Totaal

5.080

198
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Stichting Karunia Foundation, te Vlissingen

Toelichting op staat van baten en lasten
Baten en brutomarge
2020

2019

€

€

Giften en baten

113.149

109.873

Som der baten

113.149

109.873

Lasten besteed aan doelstelling

68.972

87.178

Brutomarge

44.177

22.695

Overige bedrijfskosten
2020

2019

€

€

Overige personeelsgerelateerde kosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

12.613
3.500
530
17.943
302
7.775

11.321
9.812
222
1.869

Totaal

42.663

23.224

Financiële baten en lasten
2020

2019

€

€

Rentelasten banken

-

-256

Financiële baten en lasten (saldo)

-

-256
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Stichting Karunia Foundation, te Vlissingen

Overige toelichtingen
Ondertekening
Mijnsheerenland, 30 juni 2021

Voorzitter:

ds. Gert Jan Baan

Penningmeester:

dhr. Han Kleppe

Secretaris:

dr. ir. Henk Kievit
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