
 

 1 

 
  

JAARVERSLAG 2021 
 

Juni 2022 

 



 

 2 

Inhoudsopgave 
 
Voorwoord 
 
1.   Missie, visie en strategie 
1.1  Missie  
1.2  Visie 
1.3  Strategie 
 
2.   Onze programma’s in Kenia 
2.1  Middelbaar onderwijs met internaat  
2.2  Middelbaar technisch onderwijs met internaat  
2.3  Onderwijs met internaat voor jongeren met een verstandelijke beperking 
 
3.   Verduurzaming binnen de programma’s 
3.1  Algemeen 
3.2  Water en zonne-energie voorzieningen 
 
4.   Fondsenwerving 
4.1  Particuliere sponsors 
4.2  Bedrijven 
4.3  Totaal Fondsenwerving  
 
5.    Evenementen 

5.1  Golfen In Nederland 
5.2  Fietsen in Kenia 
 
 
6.    Onze organisatie 
6.1  Het bestuur 
6.2  Manager Kenia 



 

 3 

 
7.   Verantwoordingsverklaring 
7.1   CBF-erkend Goed Doel 
7.2   Bestuur, uitvoering en toezicht  
7.3   Vrijwilligers 
7.4   Integriteitsverklaring 
7.5   ANBI 
76    Raad voor de jaarverslaglegging 
7.7   Accountant 
7.8   In gesprek met de achterban  
7.9   Klachten  
7.10 Jaarrekening 2021 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

 
 
VOORWOORD 
 
 
In februari 2021 is het bestuur naar Kenia geweest om onze scholen te bezoeken.  
De nieuwe eerstejaars sponsor meisjes zijn verwelkomt en met de head teachers is gespro-
ken over de scholen, de behaalde resultaten en hoe de leerachterstanden worden ingelopen 
die voortvloeiden uit de sluiting van de scholen gedurende de 9 maanden in 2020.  
 
Op 16 maart 2020 besloot de Keniaanse overheid in het kader van de Corona Pandemie de 
scholen te sluiten en werden deze pas in oktober 2020 geopend voor de vierdejaars exa-
men leerlingen.  
 
De overige leerlingen zijn pas op 4 januari 2021 weer naar school gegaan. Voor de leer-
lingen zowel als de schoolbesturen en leerkrachten was de schoolsluiting een moeilijke tijd.  
 
Omdat reizen naar Kenia ook in 2021 erg lastig was vanwege de daar geldende Corona 
maatregelen, hebben we wederom de Bike Challenge en de Hike tocht in Kenia moeten an-
nuleren waardoor de sponsor inkomsten fors zijn teruggelopen.  
 
Ons sponsor golftoernooi was echter dankzij onze trouwe sponsors een groot succes.  
 
In oktober 2020 is het bestuur voor het eerst in haar bestaan door de Corona Pandemie 
niet naar Kenia geweest evenals in februari 2021.  
 
Met een nieuw en verjongd bestuur gaat de stichting met vertrouwen op naar haar dertig ja-
rig bestaan in 2022. 
 
Ik dank namens de kansarme meisjes in Kenia al diegenen die zich belangeloos voor de 
stichting inzetten en al diegenen die met hun gift ons werk in Kenia mogelijk maken ook in 
deze moeilijke Corona tijden.  
 
 
Hans Verkaart  
Voorzitter  
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1.  Missie, visie en strategie 
 
1.1 Missie 
 
De stichting wil kansarme meisjes in Kenia na de basis school ontwikkelen tot sterke onaf-
hankelijke vrouwen die weer een voorbeeld kunnen worden voor de nieuwe meisjes in onze 
programma’s. 
 
De stichting vindt haar bestaansrecht in de Sustainable Development Goals ( SDG’s ) zoals 
geformuleerd door de Verenigde Naties, namelijk:  

• SDG 4: Gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs ,  
• SDG 5: Empowerment van vrouwen en meisjes en  
• SDG 10: ongelijkheid verminderen.  

 
Voor de realisatie hiervan investeert de stichting ook in de SDG’s 1, 2, 3, 6, 7, en 17 te we-
ten: geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, schoon water en sanitair, 
betaalbare en duurzame energie en partnerschap om de doelstelling te bereiken.   
 
1.2  Visie 
 
Wij hebben in bijna 30 jaar een stevige organisatie in Kenia neergezet. De stichting is ont-
staan vanuit de overtuiging dat als je in meisjes investeert, dit ook een positieve uitwerking 
heeft op hun community.  
 
Goed opgeleide vrouwen creëren een betere leefomgeving voor hun families, trouwen pas 
op latere leeftijd, krijgen minder kinderen en inspireren andere kansarme meisjes.  
 
Op de 3 -door de stichting gerealiseerde- middelbare scholen met internaat krijgen kans-
arme meisjes onderwijs, onderdak, gezonde voeding, medische begeleiding en volgen zij 
hun vierjarige middelbare opleiding.  
 
Daarbij wordt er ruime aandacht geschonken aan zaken als; family planning, aids preventie,  
carrière mogelijkheden .  
 
 
1.3  Strategie 
 
De strategie en het beleid ligt vast in het Beleidsplan 2018 - 2022.  
 
Het Beleidsplan 2018-2022 is te downloaden op onze website onder de kop Ma-
nagement rapporten.  
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2.   Onze programma’s in Kenia  
 
2.1  Middelbaar onderwijs met internaat 
  
De stichting werkt voor haar belangrijkste doelstelling: (kansarme) meisjes een goede mid-
delbare school opleiding geven en opvang in een veilig internaat samen met, door de stich-
ting zelf gerealiseerde, drie middelbare scholen.  
 
Deze scholen liggen in Kwale County een provincie gelegen aan de kust tussen Mombasa 
en Tanzania. De provincie behoort tot de tien armste regio’s in Kenia.  
 
De scholen worden geleid door een vrouwelijke directeur (Headteacher) en geven onderwijs 
volgens de richtlijnen van het ministerie van onderwijs. 
 
Begin maart 2020 zijn de scholen door de Corona pandemie door de overheid gesloten en 
pas op 4 januari 2021 weer geopend.  
 
De overheid heeft bepaald dat het schooljaar 2020 eerst in 2021 wordt afgemaakt.  
 
In 2021 en 2022 worden drie schooljaren met zeer korte vakanties afgewerkt zodat op 1 ja-
nuari 2023 het schooljaar weer normaal in januari kan starten.  
 
In oktober 2020 zijn de vierdejaars examen meisjes al teruggekeerd op de scholen en heb-
ben hun schooljaar recent afgerond en het staatsexamen gedaan. Eind mei 2021 worden 
de examen uitslagen bekend gemaakt. Hiermee hebben de leerlingen zich alsnog kunnen 
inschrijven voor het hoger onderwijs dat startte op 1 september 2021. 
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In onderstaande tabel staat een overzicht van de gesponsorde meisjes op de scholen: 
             
               Totaal                     Eerstejaars  
               meisjes                   meisjes 
 
2021        480                        30 
 
 
2.2 Middelbaar technisch onderwijs met internaat 
 
De stichting ondersteunt ook al vele jaren een Polytechnische school in Kilulu. Op deze 
school kunnen, na de middelbare school, onze meisjes een tweejarige vakopleiding vol-
gen. In 2021 volgen 20 meisjes uit het Verkaart programma deze opleiding. Onze techni-
sche school sloot ook in maart 2020 en ging pas weer open op 4 januari 2021.  
 
Na afronding van deze vakopleiding hebben alle meisjes direct een betaalde baan om-
dat er een groot tekort is in Kenia aan technisch geschoold personeel.  
 

 
 
2.3 Onderwijs met internaat voor jongeren met een verstandelijke beperking 
 
De school met internaat biedt plaats aan 120 jongeren met een verstandelijke beperking en 
jongeren met een verstandelijke/lichamelijke beperking. De stichting zorgt voor leerkrachten 
die vakonderwijs geven aan de jongeren. Ook hier is de school in maart 2020 gesloten en 
pas op 4 januari weer geopend. De ouders van de leerlingen zijn bijzonder verheugd dat 
hun kinderen weer onderwijs krijgen.  
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3. Verduurzaming van de programma’s  
 
3.1 Algemeen 
 
In het beleidsplan 2018 - 2022 worden doelstellingen geformuleerd voor de verduurzaming 
van onze programma’s in Kenia. Voor de verduurzaming worden aparte budgetten gezocht. 
De voortgang van de verduurzaming is afhankelijk van het vinden van specifieke sponsors.  
 
 
3.2 Water en zonne-energie voorzieningen 
 
Op onze 3 middelbare scholen zijn de afgelopen jaren drinkwater en zonne-energie voorzie-
ningen gerealiseerd. 
 
Omdat drinkwater schaars is worden de leerlingen er op gewezen om zuinig om te gaan 
met water en de aangelegde goten, die in tijden van (grote) regen het water naar de bassins 
voeren schoon te houden. 
 
Voor de elektriciteit die via de zon wordt gekregen en in accu’s wordt opgeslagen, geldt een 
vergelijkbaar zuinigheids-principe; zuinig met stroom overdag en zo min mogelijk stroom ’s 
nachts gebruiken.    
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4. Fondsenwerving 
 

 
 
4.1  Particuliere sponsors  
 
Verkaart heeft 36 privé sponsors waarvan er sommigen al tientallen jaren doneren. Deze 
sponsors zijn gekoppeld aan een of meer meisjes. In oktober gaan elk jaar privé sponsors 
mee naar Kenia om daar hun meisje te bezoeken.  
 
De 36 privé sponsors doneerden € 25.000. 
 
 
4.2  Bedrijven 
 
De 29 bedrijven hebben € 135.097 gedoneerd. 
 
 
4.4  Totaal Fondsenwerving  
 
In 2021 heeft Verkaart in totaal € 160.097 van de bovengenoemde donateurs mogen ont-
vangen.  
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5.  Evenementen  
 
5.1  Golfen in Nederland 
 
De stichting organiseert elk jaar op wisselende locaties haar golftoernooi. In 2021vond het 
golftoernooi plaats op de Rijswijkse Golfclub. Hierbij mochten we 76 gasten opntvangen 
verdeeld over19 flights. Netto-opbrengst € 13.625,- aan sponsor bijdrage . 
 
 
5.2  Fietsen in Kenia 
 
Elk jaar organiseert de stichting een mountain bike challenge in Kenia van 500 km. De route 
wordt elk jaar in een ander gebied van Kenia uitgezet en moet voldoende uitdagend zijn.  
 
De voorlaatste etappe eindigt op een van de scholen van Verkaart waar ook wordt gesla-
pen. Hiermee zien de deelnemers voor welk doel zij de mountainbike 
challenge hebben verreden.  
 
De Bike Challange is door de Corona pandemie wederom geannuleerd en is verschoven 
naar oktober 2022. 
 
 
6. Onze organisatie 
 
6.1 Het bestuur 
 
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende vier personen: 
 
Hans Verkaart                 Voorzitter 
Ben Vos                          Secretaris  
Sander Beers                  Penningmeester 
Erick van Koppen            Communicatie/Fondsenwerving 
 
Het bestuur wordt ondersteund door de volgende personen: 
 
Will van der Knaap           Secretariaat 
Luitzen Hitman                 Communicatie/Fondsenwerving 
Ed de Jager                     Communicatie/Fondsenwerving 
Andre & Margo Verkaart   Website, Nieuwsbrief, Facebook 
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Het bestuur brengt geen vergoeding in rekening voor haar bestuurstaken. De reiskosten 
voor de bezoeken van het bestuur aan de projecten in Kenia worden door het bestuur mid-
dels een sponsor bijdrage aan de stichting vergoed.  
 
6.2 Manager Kenia  
 
Uiteraard is onze manager in Kenia een Keniaanse dame, aansluitend bij de doelstellingen 
van onze stichting. De manager in Kenia coördineert al onze projecten en is de spil tussen 
de organisatie in Nederland en de projecten in Kenia.  
 
De manager werkt vanuit huis en huurt voor het bezoeken van de projecten vervoer. Naast 
een salaris op basis van de Keniaanse normen ontvangt de manager een telefoon en inter-
net vergoeding. De kosten van vervoer worden op basis van de werkelijke kosten gedecla-
reerd. 
 
 
7. Verantwoordingsverklaring 
 
7.1 CBF - Erkend Goed Doel 
 
De stichting heeft het keurmerk Erkend Goed Doel.  
 
Een van de voorwaarden van het CBF is de jaarlijkse verantwoordingsverklaring die in dit 
hoofdstuk volgt. Een Goede Doelen organisatie moet duidelijk maken hoe zij omgaat met 
drie belangrijke principes: 
 
- Binnen de organisatie moeten de volgende taken gescheiden zijn: besturen, uitvoeren en 

toezicht houden. 
- De organisatie moet haar financiële middelen zo effectief en efficiënt mogelijk besteden. 
- Met de belangen van ‘stakeholders’ moet de organisatie zoveel mogelijk rekening hou-

den. 
 
7.2 Bestuur, uitvoering en toezicht 
 
De stichting hanteert Bestuursmodel 1 van de SBF - code Goed Bestuur. Het bestuur en 
toezicht zit in een orgaan (one-tier structuur). Het bestuur bestaat uit niet uitvoerende be-
stuurders (voorzitter, penningmeester en bestuurslid Communicatie/fondsenwerving) en een 
uitvoerend bestuurder (secretaris). De niet uitvoerende bestuurders leggen verantwoording 
af over het uitgevoerde toezicht. Hiermee voldoet de stichting aan de verscherpte eisen van 
het CBF categorie B.  
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7.3 Vrijwilligers  
 
De stichting maakt gebruik van een aantal vrijwilligers. Tegenwoordig zijn vrijwilligers men-
sen met een bepaalde focus en/of bijzondere vaardigheden die zich aan onze organisatie 
verbinden. De stichting werkt met vrijwilligers contracten.  
 
 
7.4 Integriteitsverklaring 
 
De Verkaart Foundation hecht aan integriteit en brengt dat door diverse beleidsmaatregelen 
ook in de praktijk.  
 
Ons bestuur kent het 4 ogen principe als het gaat om geldoverboekingen. De penning-
meester kan betalingen klaar zetten, die vervolgens door de voorzitter worden geautori-
seerd. De foundation heeft een trust in Kenya waar beperkt geld op wordt overgemaakt en 
onze medewerkster ter plaatse verantwoord de P&L list op 3 maandelijkse termijn.  
 
In Kenya worden door de penningmeester en/of de voorzitter alle transacties ook nog  
gecontroleerd. De sponsorprojecten, 3 boarding scholen, een technische school en een ge-
handicapten  
internaat krijgen rechtstreeks vanuit de trust betaald op basis van aantallen gesponsorde 
meisjes tegen een vast bedrag.  
 
De aanwezigheid van deze meisjes wordt 2 maal per jaar door het bestuur tijdens onze be-
zoeken persoonlijk gecontroleerd. Voor de handicapped geldt dat we een aantal vakdocen-
ten betalen, die we persoonlijk kennen en ook 2 maal per jaar ontmoeten. 
 
Aanvullende speciale projecten worden altijd uitgevoerd op basis van een projectbegroting, 
die wordt goedgekeurd door het bestuur en waarbij de uitvoering gemanaged wordt door 
onze manager in Kenia. 
Er zijn geen individuele bevoegdheden bij bestuursleden of onze manager in Kenia om  
betalingen te ver richten. 
 
 
7.5 ANBI 
 
De stichting is een algemene niet winst beogende instelling en heeft daarom de ANBI sta-
tus. Met de ANBI status kunnen donateurs hun giften aan de Stichting van de belasting af-
trekken. Voor de ANBI status moet de Stichting voldoen aan de eisen van de belasting-
dienst.  
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7.6 Raad voor de jaarverslaggeving 
 
Onze jaarrekening wordt opgesteld conform Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties 
categorie C2 Kleine Fondsenwervende Organisaties tot € 500.000,- van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving.  
 
 
7.7 Accountant 
 
De jaarrekening wordt kosteloos, waarvoor wij veel dank verschuldigd zijn, opgesteld door 
Camelot Accountancy uit Den Haag. Het concept wordt met de accountant besproken 
door de penningmeester. Vervolgens wordt de concept jaarrekening besproken in het be-
stuur en vastgesteld. De jaarrekening wordt ondertekend door de voorzitter en de penning-
meester en vervolgens gepubliceerd op de website.  
 
 
7.8 In gesprek met de achterban  
 
De stichting luistert graag naar haar achterban. We willen weten wat er bij hen leeft en leren 
van hun feedback. Daarom besteden we veel aandacht aan het te woord staan van mensen 
die ons bellen, aanspreken en mailen of met ons meereizen naar de projecten. 
Ook doen we mee aan onderzoeken en peilingen. We blijven zoeken naar manieren om 
onze communicatie te verbeteren. 
 
 
7.9 Klachten 
 
De stichting heeft een klachtenregeling op haar website kenbaar gemaakt. Elke klacht zal na 
ontvangst in de eerst volgende bestuursvergadering worden besproken en door de direc-
teur of een van de bestuursleden persoonlijk worden beantwoord.  
In 2020 zijn er geen klachten ontvangen. De stichting werkt niet met telemarketing bedrijven 
en stuurt geen bedelbrieven met kaarten of andere kleine presentjes. Door mond op mond 
reclame, persoonlijk contact en een heldere doelstelling met lage overhead kosten worden 
sponsors geworven.  
 
 
7.10 Jaarrekening 2021 
 
De Jaarrekening 2020 is te downloaden via onze website onder de kop 
Management rapporten. 
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