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Aan het bestuur van
Stichting Learn!
t.a.v. Mevrouw I.E. Vink-van Dam
De Wrins 4
8551 RP WOUDSEND

Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Learn! samengesteld en
brengen wij u bijgaand rapport omtrent onze bevindingen.
ALGEMEEN
Oprichting Stichting
Stichting Learn! is op 16 november 2009 opgericht. De statutaire vestigingsplaats is Utrecht.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Learn! bestaan voornamelijk uit het helpen en stimuleren van mensen
om een ambacht te leren door mogelijkheden en middelen te verstrekken, zodat zij uiteindelijk in
hun eigen leefomgeving inkomsten kunnen generen alsmede het stimuleren van (vak) onderwijs.
Houten, 4 april 2018

ing. I. Mulder
Controller
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JAARREKENING 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 VAN STICHTING LEARN!
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Liquide middelen

44.308

15.297

TOTAAL ACTIVA

44.308

15.297

31-12-2017
€

31-12-2016
€

RESERVES EN FONDSEN
Overige reserves
Bestemmingsfondsen

14.058
30.250

15.297
-

TOTAAL PASSIVA

44.308

15.297

PASSIVA
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN STICHTING LEARN!
Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2017
€

2017
€

2016
€

Baten van bedrijven
Baten van particulieren

61.202
22.410

25.000

19.736
375

Som van de baten

83.612

25.000

20.111

Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

54.154
288
31

23.015
750
750

28.350
1.331
283

Som van de lasten

54.473

24.515

29.964

Saldo voor financiële baten en lasten

29.139

485

-9.853

-128

-100

-251

29.011

385

-10.104

-1.239
30.250
29.011

385
385

-10.104
-10.104

Baten:

Lasten

Saldo financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
Overige reserves
Bestemmingsfondsen
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATSBEPALING
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Learn! bestaan voornamelijk uit het helpen en stimuleren van mensen
om een ambacht te leren door mogelijkheden en middelen te verstrekken, zodat zij uiteindelijk in
hun eigen leefomgeving inkomsten kunnen genereren alsmede het stimuleren van (vak-) onderwijs.
De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is ingeschreven in de Kamer
van Koophandel onder nummer 30274180.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen
zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar
hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling
Stelsel- en schattingswijzigingen
Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en de staat van baten en lasten zijn in de
jaarrekening genummerd.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves en fondsen
Overige reserves
Het bedrag van de overige reserves laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden.
Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden
besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit
deel aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de
stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven.
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten
worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening volgt een
bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan een
periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel
betaald.
Baten
Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen.
Baten van particulieren bestaan volledig uit giften en donaties.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS VAN STICHTING LEARN!
ACTIVA
31-12-2017

31-12-2016

15.806
28.502

2.268
13.029

44.308

15.297

2017
€

2016
€

15.297
-1.239

25.401
-10.104

14.058

15.297

18.000
6.000
2.500
3.750

-

30.250

-

Liquide middelen
Rabobank
Rabobank Bedrijfstelerekening

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de Stichting

PASSIVA
Overige reserves
Saldo per 1 januari
Bij: saldo baten en lasten boekjaar

Bestemmingsfondsen
Makonjemare school
Makonjemare algemeen
NMWOSP
Foodprogram
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN STICHTING LEARN!
Besteed aan doelstellingen
Project: Lifting the Barriers
Project: NMWOS
Project: Lerarentraining Kilifi
Project: Schooluniformen Makonjemare
Project: Foodprogram Makonjemare
Project: Scholarships
Project: Medische zorg Grandma via Liberi
Project: Autobanden
Project: NMWOS
Project: Hek Makonjemare school
Project: Banda Makonjemare school
Project: Mtondia Vrouwengroep
Project: Bonifatius school voor Makonjemare
Project: Kantoor Lifting the Barriers Kilifi (lokale partner)
Project: Waterleiding Makonjemare

Wervingskosten
Drukwerk/promotiemateriaal
Website en hostingkosten

Kosten beheer en administratie
Kosten administratie
Contributies
Overige kosten beheer en administratie

Financiële baten en lasten
Rentelasten

31-12-2017

31-12-2016

890
3.000
2.400
1.000
200
1.500
5.250
5.000
460
425
5.000
29.029

25.900
1.450
1.000
-

54.154

28.350

31-12-2017

31-12-2016

288
-

1.331

288

1.331

31-12-2017

31-12-2016

8
-30
53

23
260
-

31

283

31-12-2017

31-12-2016

128

251

128

251

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. (Reis)kosten in Nederland
en naar de projecten in Kenia worden niet gedeclareerd of –indien aan de orde- geschonken als gift.
De stichting heeft geen werknemers in dienst.
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Begroting 2017
2017
€
Baten:
Donaties

25.000

Som van de baten

25.000

Lasten
Besteed aan doelstellingen
- Kantoor Kenia Huur
- organisatiekosten LIBA
- Studenten schoolfees
- Foodprogam jan/maart
- Benzinekosten Kenia
- Sanitary-project
- WISH Program organisatie
- Schooluniforms
- Fund for underpaid teachers

3.300
3.000
2.165
2.750
300
2.500
7.000
1.000
1.000
23.015

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

750
750

Som van de lasten

24.515

Saldo voor financiële baten en lasten

485

Saldo financiële baten en lasten

-100

Saldo van baten en lasten

385
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OVERIGE GEGEVENS
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedkeuring in haar
vergadering op 08 april 2018.
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt
een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
Statutaire regeling inzake de bestemming van het saldo van baten en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is
opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de
resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming
is opgenomen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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BESTUURSVERSLAG 2017
Oprichting Stichting
Stichting Learn! (handelend onder de naam Learn! Foundation) is op 16 november 2009 opgericht.
De statutaire vestigingsplaats is Utrecht. De stichting werkt vanuit Woudsend.
De stichting heeft de ANBI status.
Per 1 maart 2017 heeft Learn!Foundation de CBF-erkenning gekregen.
Activiteiten
Verbetering van onderwijs in kansarme gebieden geeft kinderen de kans om als individu te groeien.
Door het verstrekken van mogelijkheden en middelen geeft Learn! in Kenia aan kinderen een basis
om in eigen leefomgeving een beter bestaan op te bouwen.
Wij verwijzen naar ons beleidsplan op onze website.
Bestuur
Vanaf 1 januari 2017 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Ingrid Vink-van Dam
Hermien van der Hoeve-de Muinck Keizer
Paul Vink
Marieke van Drogenbroek
Folkert van der Wei

voorzitter (oprichter stichting)
penningmeester
secretaris
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid

Governance code
Learn! Foundation wil een transparant werkende organisatie zijn, die werkt langs de uitgezette lijnen
van onze doelstelling, namelijk onderwijskansen bieden aan kansarme kinderen. Wij doen dit in
Kenia, regio Kilifi, en altijd in samenspraak en samenwerking met onze lokale partnerorganisatie
Lifting the Barriers.
Wij hechten er waarde aan dat:
1) de financiële lijnen kort en helder zijn
2) goederen lokaal worden ingekocht
3) arbeid door lokale arbeidskrachten wordt verricht
4) kinderen op door ons ondersteunde scholen geen fysieke straffen ondergaan
5) de community / ouders van de school bij al onze activiteiten wordt betrokken
6) leraren de kans krijgen om hun lesvaardigheden te verbeteren door middel van trainingen.
De Learn! Foundation geeft haar projecten vorm in samenspraak met LIBA, onze partner in Kenia. De
uitstekende contacten en de uitwerking van projecten ter plaatse door Jacque Kahura van LIBA, en
haar assistente Frida Muhtoni, zorgen voor een goede continuïteit en monitoring van onze lopende
projecten.
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2017
2017 was een productief jaar als het gaat om het aanboren van nieuwe contacten, nieuwe fondsen,
nieuwe mogelijkheden. Ook dit jaar hebben wij al onze projecten in samenspraak met LIBA vorm
gegeven.

Uitgevoerde projecten in 2017
De Learn! Foundation betracht altijd een terughoudende rol als het gaat om het zelf initiëren van
projecten en gaat uit van de vraag die vanuit de scholen en de community komt. Mede hierdoor
wordt de community maximaal betrokken bij alle projecten en worden de beschikbare fondsen op
een verantwoorde manier besteed.
1)

LIBA

De samenwerking met deze CBO oftewel community based organization (op de gemeenschap
gerichte organisatie) in Kilifi, Kenia, is eigenlijk ons belangrijkste ‘project’. Door onze maandelijkse
ondersteuning kan LIBA opereren vanuit een kantoorruimte, waar elektriciteit en water is. Wij
dragen bij in de autokosten en de beide medewerkers ontvangen een vergoeding.
Zonder deze medewerkers kunnen wij onvoldoende bewerkstelligen. Zij hebben de contacten met de
scholen, de verschillende communities, de overheid etc.
2)

Makonjemare Primary School in Vitengeni (regio Kilifi)
-

-

3)

Het bezoek van LF aan deze school (samen met de voorzitter van een Nederlandse
Foundation) in januari 2017 heeft er in geresulteerd, dat er een waterleiding met diverse
tappunten, een watermeter en een groot waterreservoir, is aangelegd op deze school.
Dankzij een donatie is de school voorzien van een 12 acre (bijna vijf hectare) omheining met
een toegangspoort.
Er zijn scoutinguniformen en een vlaggenmast aangeschaft.
En er zijn aanpassingen gedaan op de school (schoolplein verbeterd, planten en bomen
geplant, handen-was en drinkwater faciliteiten)
We hebben donaties ontvangen voor de aanschaf van extra lesboeken.
Er is een Multi Purpose Hall gebouwd waar ouders en leraren kunnen samenkomen, maar die
ook dienst doet als leslokaal.
Het foodprogram kon worden uitgevoerd. Schoolkinderen (inmiddels ca. 270) krijgen 3 x per
week een voedzame maaltijd.
Jaarlijks worden er ca. 100 schooluniformen verstrekt.

Scholarships / studiebeurzen

Dankzij de studiebeurzen kunnen 11 kinderen hun opleiding op een secondary / highschool starten of
continueren. Een meisje bleek zich helaas niet te kunnen handhaven op boardingschool. Hierdoor
kon zij niet langer voor onze ondersteuning in aanmerking komen.
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4)

No more week of shame. Per!od

Het drie jaar geleden gestarte project “No more week of shame. Per!od” is gericht op het maken en
distribueren van setjes wasbaar maandverband voor schoolmeisjes, zodat zij alle dagen naar school
kunnen gaan. Incidenteel worden ook setjes aan vrouwen verstrekt. Dankzij een donatie van een
serviceclub kon dit project in 2017 worden gecontinueerd. Twee naaisters hebben ervoor gezorgd
dat 500 setjes konden worden uitgereikt aan meisjes op diverse scholen in het arme achterland van
Kilifi.

5)

Vastenactie

Learn! Foundation is wederom benaderd door de charitas commissie van de RK kerk in (7 parochies)
met de vraag of wij een projectvoorstel wilden indienen voor de Vastenactie 2017 (Eigen Doel).
Samen met een afvaardiging van deze commissie is onze voorzitter voor een verplichte scholingsdag
geweest, om de projecteisen te leren kennen.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de indiening van een projectvoorstel voor ons W.l.S.H. project
(Weekend Inclusive School Holidays).
Dit programma biedt kinderen in het weekend en de schoolvakanties de gelegenheid om (bij) te
leren, samen te spelen/sporten, computerlessen te krijgen en zo ook hun social skills te vergroten.
Dit uitgebreide projectvoorstel, compleet met een zogeheten 'non-obstat- brief van de aartsbisschop
in Kenia, is beoordeeld (met een kleine opmerking over het bereik van dit project) en door
Vastenactie Nederland goedgekeurd.
De bijdrage van € 7.500 is door Vastenactie Nederland rechtstreeks naar onze partnerorganisatie
LIBA in Kenia, die met de uitvoering van dit project is belast, overgemaakt.

Particuliere initiatieven
In augustus 2017 zijn wij door een echtpaar benaderd dat ter gelegenheid van hun beider verjaardag
in plaats van cadeaus om een bijdrage voor onze stichting heeft gevraagd. Dit heeft geresulteerd in
een donatie van € 6.000. Dit bedrag is in 2017 niet uitgegeven, maar is in overleg met het echtpaar
voor een nader te bepalen besteding in 2018 gereserveerd.

Social Media
Learn! Foundation is zeer actief op social media kanalen zoals haar eigen website, en FaceBook. Dit
genereert regelmatig nieuwe donateurs.
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Risico’s en onzekerheden
De monitoring van onze projecten heeft extra aandacht gekregen. Onze penningmeester is van maart
tot mei 2017 in Kilifi geweest en heeft LIBA ondersteund op het gebied van administratie/
bedrijfsvoering. Er is aandacht besteed aan de frequente en uniforme rapportage over de voortgang
van een project.
Om financiële onzekerheden het hoofd te bieden heeft het bestuur onderkend dat zij als een van de
hoofdtaken heeft, dat er nieuwe fondsen en donateurs geworven moesten worden. Dat is gelukt.
Een aantal nieuwe bedrijven hebben zich verbonden aan onze stichting, en er zijn -mede door
presentaties over Learn!- ook particuliere donateurs geworven én mooie initiatieven ontstaan, met
als doel geld te genereren voor onze stichting.

Vooruitblik 2018
•

•
•

•
•

•

•

De Learn! Foundation zit nog steeds in een positieve flow. Met ons nieuwe bestuur is hard
gewerkt aan de versteviging van onze organisatie.
Het jaar 2018 zal beginnen met het bezoeken van onze projecten in Kenia samen met een
tiental donateurs van de Vastenactie.
De penningmeester zal in januari en februari weer zes weken in Kilifi verblijven en nauw
contact onderhouden met LIBA.
De contacten met Wilde Ganzen om een partnerschap / samenwerking nader te
onderzoeken zijn opgestart. Doel is om in 2018 een schoolgebouw te realiseren in Vitengeni
(vervanging van de Makonjemare school).
Er is hierop vooruitlopend een bedrag van € 18.000 gedoneerd voor de uitbouw van de
bestaande school met extra klaslokalen.
Een van de speerpunten is om het basisonderwijs in Nederland te betrekken bij ons werk in
Kenia.
Kerkgenootschappen zijn, maar worden steeds meer, belangrijk voor onze stichting.
Gebleken is dat vooral mond-tot-mond reklame veel zeggingskracht heeft en veel
vertrouwen wekt in onze vrijwilligersorganisatie. Kerken zijn daardoor enthousiast geworden
voor onze foundation en deze tendens zal zich in 2018 voortzetten.
Het geldverkeer met onze partnerorganisatie in Kenia zal vanaf 01-01-2018 plaatsvinden in
de munteenheid van Kenia: KSH (shillingen) en niet langer in euro’s. Dit om koersverschillen
beter te kunnen administreren en de projectfinanciering inzichtelijker te monitoren.
Wij zijn uitgenodigd om mee te doen aan de Charity Awards van NRC om een projectvoorstel
in te dienen.

Natuurlijk hopen wij meer bedrijven en particulieren aan onze stichting te kunnen verbinden.
Dit doen we door op social media en onze website te communiceren over alles wat er speelt, maar
zeker niet in de laatste plaats ook door presentaties te houden over ons werk. Dit geschiedt voor
lokale groepen zoals parochies, verenigingen, serviceclubs etc.
Storytelling is een buitengewone goede manier gebleken om ons werk voor het voetlicht te brengen
en mensen enthousiast te maken. De kleinschaligheid spreekt potentiële donateurs zeer aan. Van
daaruit ontstaan spontane acties/initiatieven.
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Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en de soms minder gunstige berichten over
goededoelenorganisaties die we via de media tot ons krijgen, zien wij het als onze taak om volstrekt
transparant naar onze (potentiële) donateurs te communiceren. Ook als er iets minder goed gaat dan
verwacht, melden wij dit.
Wij gaan, net als alle andere jaren, vol enthousiasme aan de slag om voor onze organisatie en onze
projecten voldoende belangstelling en financiële support te krijgen.
Ingrid Vink
Voorzitter

Woudsend, 31 maart 2018.
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