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Algemene informatie

1.1 Juridische structuur

Stichting Kisiwa is opgericht d.d. 12 juni 2009.

De gegevens van de stichting zijn:

Stichting Kisiwa
Secretariaat:
Alexander Voormolenstraat 10
7425 HG Deventer

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 08199811.

Email: info@kisiwa.nl

Internet: www.kisiwa.nl

Facebook: www.facebook.com/StichtingKisiwa

LinkedIn: www.linkedin.com/company/stichting-kisiwa

1.2 Kernactiviteiten/Organisatiedoelen

De stichting heeft als doel om Kenianen uit de armoede te helpen en zo een betere toekomst te bieden. Dit
doen we door kinderen in Kenia hulp te bieden door middel van een voedselprogramma op de kleuter- en
basisschool. De stichting bereikt daarmee dat kinderen niet meer hoeven te werken/op straat te zwerven,
maar naar school gaan. Daarmee wordt een tweeledig doel nagestreefd: voeding en opleiding. Naast steun aan
kinderen van de basisschool worden leerlingen gesponsord voor hun vervolgopleidingen daarbij worden ze
gecoacht om zichzelf te ontwikkelen en uiteindelijk helpen we hen na afloop van hun studie met het vinden van
een bijpassende baan. Op deze wijze wordt uiteindelijk de levenssituatie van Kenianen verbeterd, doordat zij
de kans krijgen om kennis te vergaren en om zichzelf te kunnen ontwikkelen met uiteindelijk als doel om op



eigen benen te kunnen staan. Daarnaast is de stichting bezig met het ontwikkelen van een eigen boerderij in
Kenia. Primair bedoeld om een vaste inkomstenstroom voor het voedselprogramma te realiseren. Eveneens
heeft de boerderij de doelstelling een voorbeeld te zijn van duurzame landbouw, wat verwoestijning tegengaat
en zo kan bijdragen aan een vermindering van het voedseltekort en armoede in de toekomst.

1.3 Missie

De missie vormt de basis voor alle activiteiten van de stichting. De missie geeft aan waar het bestuur voor staat.

Stichting Kisiwa heeft in het licht van de kernactiviteiten als doel om armoede en onrecht te verminderen. Dat
begint door het voeden van kinderen, zodat van daaruit een generatie opgroeit die meer kans heeft op een
waardig bestaan.

De missie van de stichting wordt weergegeven in hetmission statement:

Feeding a nation for a new generation

Taakopvatting bestuur

Besturingsmodel

Het bestuur van de Stichting houdt toezicht op de directeur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse
aansturing van het bestuur.

Daarnaast verantwoord het bestuur zich ook uitdrukkelijk richting de sponsoren van de stichting. Dit komt tot
uiting in onder andere dit bestuursverslag, de jaarcijfers zoals die vanaf de oprichting op de site zijn
gepubliceerd en via nieuwsbrieven.



Bestuurssamenstelling
In 2019 bestond het bestuur uit:

Voorzitter De heer A.J.P. Helder

Secretaris De heer F. Ponsen

Penningmeester de heer A.H. Jongkind

De heer Ponsen en Jongkind hebben aangegeven hun bestuurstaken te willen neerleggen, zodoende is er in
2019 gezocht naar opvolging voor beide functies.

Administratieve organisatie/interne beheersing

Het leeuwendeel van de inkomsten wordt besteed door onze partnerorganisatie Better Future International
ngo in Kenia. St. Kisiwa houdt hierop intensief toezicht door controle van de gedetailleerde gespecificeerde
maandelijkse budgetaanvragen alvorens geld aan BFI ter beschikking gesteld wordt. Verder wordt over de
uitgaven in Kenia een financieel jaarverslag opgemaakt door de accountant van BFI. Deze cijfers worden door
het bestuur van Stichting Kisiwa gecontroleerd. De Kisiwa jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid
van het stichting bestuur.

Bestuur en management

2.1 Management

Het management van Stichting Kisiwa geschiedt door directeur Ruben Koning, oprichter van St. Kisiwa.

Voortdurend wordt naar wegen gezocht ommeer mensen te motiveren om donateur of actief voor de stichting
te zijn. Voor specifieke vraagstukken (bekendheid van de stichting, fondswerving, acties e.d.) worden
vrijwilligers ingezet.

2.2 Speerpunten beleid

Het bestuur heeft dit jaar gewerkt aan het vorm geven en uitvoeren van de volgende beleidszaak:

Werving nieuwe bestuursleden voor St. Kisiwa en andere inrichting en bemensing van bestuur en organisatie
van BFI in Kenia.



Financieel beleid

3.1 Algemeen

Onze Keniaanse partner Better Future International ngo stelt op basis van kasstelsel een staat van baten en
lasten op en deze wordt door het bestuur van St. Kisiwa gecontroleerd. Alleen in Kenia is een
accountantscontrole op de financiële administratie toegepast, omdat daar de meeste uitgaven plaatsvinden.
De begroting is door het bestuur vastgesteld.

3.2 Analyse van de financiële situatie

3.2.1 Balans

Er kan geconcludeerd worden dat de inkomsten lager zijn uitgevallen dan in het voorgaande jaar. De uitgaven
zijn echter ook lager, maar omdat de uitgaven hoger zijn geweest dan de inkomsten, is de positie van de balans
verslechterd.

3.2.2 Baten en lasten

De totale inkomsten zijn gedaald. De periodieke giften zijn enigszins hoger, maar op alle andere fronten zijn er
minder inkomsten binnengekomen.

De kosten zijn ook gedaald, met name op gebied van organisatiekosten hebben we kunnen besparen. Kosten
van het voedselprogramma en het sponsorprogramma zijn redelijk gelijk gebleven.

3.2.3 Conclusie

De inkomsten en uitgaven zijn helaas niet in balans. De structurele inkomsten zijn vooralsnog voldoende om de
kosten van het voedselprogramma te dekken.

3.3 Treasury

Met betrekking tot liquiditeitsbeheer is door het bestuur geen treasurystatuut opgesteld. Buiten de
bankrekeningen heeft de stichting geen vermogen belegd in aandelen of obligaties.



3.4 Toekomstige financiële ontwikkelingen

Om een gezonde financiële situatie te behouden, gaan we pas uitbreiden als blijkt dat we daar voldoende
structurele inkomsten voor ontvangen. Niet-periodieke giften besteden we aan niet structurele uitgaven.
Hiermee hopen we onze reserves op te bouwen om prijsstijgingen van voedsel en andere onvoorziene extra
kosten te kunnen opvangen.

De verhoging van de sponsorbijdrage per leerling die vanaf 2016 zijn ingezet werken door t/m 2019. Vanaf
komend jaar verwachten we dan ook de juiste balans te hebben gevonden.

Gang van zaken gedurende het verslagjaar

4.1 Organisatie

4.1.1 Bestuur

Het bestuur komt met regelmaat bijeen om de gang van zaken en de toekomstvisie te bespreken.

4.1.2 Communicatie

We hebben voornamelijk gebruik gemaakt van nieuwsbrieven, onze website en social media voor
communicatie.

4.2 Personeel

Begin 2019 waren twee personen in dienst bij Stichting Kisiwa in Nederland in totaal vervullen zij een half fte
tegen minimumloon. Eind 2019 betreft dit nog één persoon die een kwart fte vervult. In Kenia zijn meerdere
mensen in dienst bij Better Future International. Het gaat daarbij om accounting, coaching en ondersteuning
van de leerlingen, werkzaamheden op de boerderij en het koken van voedsel op de scholen. In totaal vervullen
zij 7,5fte.



Balans en staat van baten en lasten

5.1 staat van baten en lasten

Onderstaand wordt de staat van baten en lasten getoond



5.2 Toelichting op de jaarcijfers

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de inkomsten gedaald zijn en de uitkomsten ook. Rekening
houdend met de verrekkingen met Better Future International (in 2018) zijn de uitgaven gedaald.

Inkomsten

Nederland

1. Periodieke giften

Periodieke giften zijn giften die we op structurele basis ontvangen van onze achterban. De inkomsten uit
periodieke giften zijn met 3% gestegen. Dit hebben we vooral te danken aan de loyaliteit van onze donateurs.
Het komt maar zelden voor dat iemand zijn/haar structurele bijdrage beëindigd. Daarnaast zijn we blij met de
nieuwe aanwas die er voor heeft gezorgd dat we in de toekomst meer kinderen kunnen gaan helpen.

2. Ouderlijke bijdrage

We vragen een bijdrage voor het voedselprogramma aan de ouders van de kinderen in Kenia. Deze bijdrage is
€0,45 per kind per maand. Mochten ouders niet in staat zijn dit op te brengen, dan krijgen de kinderen het eten
gratis. Doordat ouders deze bijdrage betalen, voelen ze zich deelgenoot en mede verantwoordelijk voor het
voedselprogramma. Ten opzichte van vorig jaar zijn de inkomsten hieruit met 19% gestegen. Voor het grootste
gedeelte komt deze stijging doordat we de afgelopen jaren scherper zijn op dit onderdeel. Dit gaan we de
komende jaren vasthouden.

3. Sponsorprogramma

De inkomsten van het sponsorprogramma zijn 33% gedaald ten opzichte van het vorige jaar. Aangezien er in
voorgaande jaren donaties zijn ontvangen voor sponsoring voor meerdere jaren vallen de inkomsten dit jaar
lager uit.



4. Acties

De acties die het meeste hebben opgebracht, zijn de acties met emballagebonnen en de schaatsactie.
Daarnaast hebben er enkele kleinere acties plaatsgevonden. In de afgelopen jaren zijn emballageacties minder
lucratief geworden (er zijn minder supermarkten waar plaatsing van een bus mogelijk is), waardoor de
inkomsten lager uitvallen.

5. Eenmalige giften

De inkomsten uit eenmalige giften in 2019 zijn lager, gezien in 2018 een aantal grote eenmalige giften zijn
binnengekomen. Deze hebben niet plaatsgevonden in 2019.

6. Overige/bankrente

Niet van toepassing in het afgelopen jaar.

Kenia

7. Ouderlijke bijdrage

De controle op de ouderlijke bijdrage wordt goed nageleefd, om die reden is er een stijgende trend te zien de
afgelopen jaren.

8. Giften/acties Kenia

Bijna niet van toepassing geweest in 2019.

9. Boerderij inkomsten Kenia

Investeringen in de boerderij beginnen zich stapje voor stapje uit te betalen.



Toelichting op de geldstromen/kosten/uitgaven



Uitgaven

Nederland

9. Organisatiekosten Nederland

Deze kostenpost is aanzienlijk gedaald dankzij lagere loonkosten. De betaalde krachten zijn teruggegaan van
0,5fte naar 0,25fte met het doel op financiële gezondheid.

10. Actie kosten

Deze uitgaven zijn gemaakt voor de schaatsactie.



Kenia

11. Voedselprogramma
De uitbreiding van het aantal leerlingen die worden gevoed vond plaats in april 2018. In de eerste maanden van
dit jaar hadden we dan ook meer leerlingen te voeden te opzichte van vorig jaar. Deze lichte stijging is terug te
zien in de kosten. De prijzen voor voedsel stegen flink in de eerste helft van 2019. Om deze kosten stijging op te
kunnen vangen hebben we een oproep gedaan voor extra donaties. In de tweede helft van 2019 vielen de
kosten voor voedsel aanzienlijk lager uit waardoor de totale uitgaven over 2019 te vergelijken zijn met 2018.

12. Sponsorprogramma
De uitgaven van het sponsorprogramma zijn stabiel. Er is een disbalans tussen de inkomsten en uitgaven van
het sponsorprogramma waarbij de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. In het komende jaar wordt er een
plan opgesteld om de inkomen en uitgaven in balans te brengen.

13. Boerderij
Ook dit jaar bestonden de uitgaven voor de helft uit lopende kosten en voor de andere helft uit investeringen.
De lopende kosten zijn voor een groot deel personeelskosten. De investeringen zijn voornamelijk gericht het
telen van meerjarige gewassen. We hebben geïnvesteerd in Bixaplantjes die zaadjes produceren en zodanig
verkocht worden. Het doel is dat de boerderij winst gaat maken en dat we de winst gebruiken om meer
kinderen te voeden en dus het voedselprogramma structureel kunnen uitbreiden. De uitgaven in 2019 zijn
bijna gelijk aan de uitgaven in 2018.

14. Organisatiekosten Kenia

De organisatiekosten vallen aanzienlijk lager uit in vergelijking to het vorige jaar. In 2018 was er sprake van een
verbouwing van ons kantoor voordat we het in gebruik namen. Dit zorgde voor hogere kosten. In 2019 kwamen
de organisatie kosten uit op ruim 11 procent van de totale uitgaven. Op lange termijn is een percentage van 5%
onze doelstelling. In de praktijk vallen de organisatie kosten al jaren lager uit dan op papier het geval lijkt. Dit
komt doordat enkele medewerkers zich voor meerdere projecten inzetten en de daarbij behorende kosten
onder organisatiekosten worden geboekt in plaats van onder de specifieke projecten. Dit gaan we
boekhoudkundig aanpassen de komende jaren, waardoor er een beter beeld ontstaat van de organisatiekosten
en projectkosten.



15.Actiekosten Kenia

Niet van toepassing dit jaar.

16.Bankkosten

Alle kosten die in Kenia worden gemaakt bij het verzenden en ontvangen van gelden en het beheer van onze
rekeningen.



5.3 Balans per einde 2019 / 2018

5.4 Toelichting op de balansposten

Banksaldi: aangehouden banksaldi in NL

Reservering sponsorprogramma: verkregen gelden in NL voor het sponsorprogramma voor de komende jaren.



Met vriendelijke groet,

Ruben Koning
Voorzitter van Stichting Kisiwa


