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INTRODUCTIE

"Een ongekende crisis: corona deed de 
wereld stilstaan maar onze hulp gaat door" 

In 2020 stond de wereld even stil: een on-
gekende pandemie deed zijn intrede en 
dag in dag uit werd iedereen geconfron-
teerd met de aanzienlijke gevolgen van de 
coronacrisis. Geen land werd gespaard en 
overal liepen de besmettingen en slacht-
offers op. Ook voor kinderen heeft het co-
vid-19 virus en de maatregelen die daarbij 
horen, ingrijpende gevolgen. Niet naar 
school mogen, ouders die geen inkomen 
meer hebben en in sommige landen ook 
massale sterfte als gevolg van covid-19: 
2020 was een uitzonderlijk jaar, getekend 
door een crisis van ongekende omvang. 

De coronacrisis zorgde ook voor een ste-
vige toename in ongelijkheid tussen arm 
en rijk. De economische en sociale ge-
volgen hiervan, zullen de komende jaren 
nog meer zichtbaar worden. Het welzijn 
van jonge mensen en zeker van kinderen, 
komt hiermee nog meer in het geding. 

Kindersterfte

kunnen worden voorkomen. Ongeveer 
de helft van de kinderen overlijdt al in 
de eerste levensmaand. 

20% van de kinderen die in 2020 stier-
ven had met moderne middelen gered 
kunnen worden. 

De coronacrisis zal dit percentage nog 
verder doen toenemen. Tot wel 6.000 
extra kinderen per dag kunnen komen 
te overlijden door toegenomen druk 
op de gezondheidszorg en ondervoe-
ding. De vooruitgang die de afgelopen 
tien jaar is geboekt op het gebied van 
kindersterfte, kan door de coronacri-
sis zomaar teniet worden gedaan. Een 
schrikbeeld waar niemand aan wil 
denken maar wat helaas, door de co-
vid-19 pandemie, realiteit zou kunnen 
worden. 

168 Million zet zich in voor alle kinde-
ren die hulp nodig hebben. Daarom 
bieden we ook tijdens deze wereld-
wijde crisis onze hulp aan. Miljoenen 
kinderen worden iedere dag gecon-
fronteerd met noodsituaties waar zij-
zelf niets aan kunnen doen. Daarom 
blijven wij hen steunen op manieren 
dat ze langdurig de kansen krijgen zo-
als ieder kind dat verdiend. 168 million 
is er voor ieder kind, in deze crisis en 
alle andere crises.Voordat covid-19 haar intrede deed in de 

wereld was kindersterfte al een groot pro-
bleem. Zo sterven er dagelijks 480 kinde-
ren in Ethiopië terwijl hun overlijden had 

Om vrouwen en kinderen, waar ook ter we-
reld, de hulp te bieden die nodig is, is sa-
menwerking essentieel. Het is van groot 
belang dat iedereen zich bewust wordt van 
de wereldwijde hulpvraag van kinderen die 
leven in armoede. Kinderen die zich niet al-
tijd krachtig en aanwezig kunnen presen-
teren maar toch dringend onze hulp nodig 
hebben.  Een internationale crisis vraagt om 
een internationale aanpak. Daarom werken 
wij vanuit onze organisatie op alle fronten 
samen met internationale en lokale part-
ners. Alleen zo kunnen we een verschil ma-
ken voor kinderen op deze wereld.

Samen komen we verder
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STRIJD TEGEN
DISINFORMATIE
Gedurende de COVID-19-pandemie 
is er ook een infodemie ontstaan 
doordat mensen worden overspoeld 
met informatie - een combinatie 
van feiten en onwaarheden over 
een bepaald onderwerp. In landen 
waar informatie veel per whatsapp 
rondgestuurd wordt en er geen 
screening op fake news is is het 
belangreijk om mensen te laten 
weten wat feit is en wat fictie is.

KENIA: Een vrijwilliger deelt flyers uit met daarop 
informatie over vaccinaties en het correct gebruik van 
veiligheidsmaterialen tegen het coronavirus. 
    168Million/1682111209902

Dank aan alle supporters
168 Million kan niet zonder zijn suppor-
ters, donateurs, vrijwilligers of medewer-
kers. Samen maken we het verschil voor 
kinderen wereldwijd. 

Onze dank gaat dan ook uit naar alle men-
sen die samen 168 Million vormen. Of u 
nu supporter of donateur bent, vrijwilliger 
of heeft geholpen bij het inzamelen van 
fondsen of bijgedragen heeft aan onze 
speelgoed actie: onze dank is groot. 

In 2020 hebben wij veel goed werk kun-
nen verrichten. Uiteraard hadden veel 
werkzaamheden te maken met de gevol-
gen van de pandemie. Maar ook bij con-
flicten en natuurrampen hebben we nog 
steeds de nodige hulp kunnen bieden aan 
de getroffen kinderen. 

In lastige situaties, zoals in het Mid-
den-Oosten en in Afrika, blijven wij ons 
inzetten voor alle kinderen die onze hulp 
nodig hebben. Dankzij uw donatie voelen 
wij ons gesteund en kunnen wij ons werk 
voortzetten. 

Dankzij alle trouwe donateurs, vrijwilligers 
en supporters hebben er voor gezorgd dat 
we in Nederland ondanks de corona pan-
demie een succesvol jaar hebben kunnen 
draaien.
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Gezien de grote impact die de corona 
pandemie heeft gehad op het leven van 
alle mensen in Nederland is er veel ener-
gie besteed aan het helpen van artsen aan 
materialen waaronder mondmaskers om 
zo veilig patiënten te kunnen behandelen. 
Later in het jaar is door de pandemie een 
actie gestart voor kinderen in Nederland 
die onder de armoede grens leven om hen 
een leuke Kerst te geven in een bijzonder 
moeilijk jaar door samen met de voedsel-
bank Arnhem hen van speelgoed en kerst-
pakketten te voorzien.

Bijzonder jaar, bijzondere
projecten

“2020 was een lastig jaar voor iedereen, zo 
hebben wij ook in 2020 beslissingen moe-
ten nemen die we in een 'normaal' jaar mo-
gelijk niet hadden genomen. Wij hebben 
met veel trots toch fantastische projecten 
opgezet samen met de donateurs die ons 
al vele jaren steunen. 

Wij hebben weer een hoop mogen doen 
om de wereld een betere plek te maken 
voor kinderen die opgroeien onder de al-
ler moeilijkste omstandigheden. Dit jaar 
zowel in ontwikkelingslanden als ook in 
Nederland. Wij zijn er trots op dat wij zo 
veel steun hebben gekregen voor onze ini-
tiatieven en willen onze donateurs heel erg 
bedanken voor de steun die ze geven."

H.F. Mandemaker
Voorzitter van het bestuur

168 Million Nederland

Henni@168million.com

Terugblik op 2020

ren van goederen. Zo kwamen de bestel-
de mondmaskers later, en hebben we veel 
zendingen aan ballen een halt toe moeten 
roepen, door onverwachte wendingen in 
Aziatische landen en Afrikaanse landen. 
De problemen houden nog steeds aan 
door de hoge transportkosten. Echter zijn 
de mondmaskers allemaal correct en ten 
tijde van hoge nood geleverd.

voor een aanpassing in de doelstellinge-
nom meer te richten op het effectieve 
richten op armoedebestrijding (wereld-
wijd) en op het bieden van hulp die bij-
draagt aan structurele ontwikkeling en 
kinder- en vrouwenrechten. De wijzigin-
gen worden in 2021 statutair doorgevoerd 
maar zijn reeds overgenomen in dit jaar-
verslag.
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In de bestuursvergadering februari 2020 is 
besloten om naast de hulp die we geven in 
ontwikkelingslanden ook projecten in Ne-
derland uit te voeren. Dit viel oorspronke-
lijk buiten de statutaire doelstelling waar 
we in 2020 een uitzondering voor heb-
ben gemaakt. De Nederlandse projecten 
zijn met heel veel positiviteit ontvangen 
en er zijn veel aanvragen gekomen van-
uit de vaste donateurs om deze projecten 
jaarlijks te organiseren. In de bestuursbij-
eenkomst van November 2020 is gekozen 
voor een aanpassing in de doelstellingen 

Beleidswijziging eind 2020

Er is een grote aanpassing geweest in het 
fondswervingsbeleid, er is grotere nadruk 
gekomen op het particulieren fondsen-
werving deur aan deur en middels straat-
werving. In september en oktober 2020 is 
er intern een fondswervingsproject opge-
zet, maar in november is er toch gekozen 
om dit traject volledig uit te besteden on-
der verschillende fondswervingsorgani-
saties. Hier zitten kosten aan verbonden 
maar door het voor afgaande traject met 
interne fondsenwerving is zijn er schap-
pelijke prijzen uit voort gekomen.

Nieuw beleid Fondswerving

Het was een zeer ingewikkeld jaar voor 
iedereen, ook zo hebben wij problemen 
ondervonden op veel vlakken. Door on-
verwachte lockdowns en onvoorziene si-
tuaties hebben wij veel onverwachte en 
moeilijke situaties achter de rug. Hierbij 
kan men denken aan het stoppen van het 
deur aan deur fondsenwerven, maar ook 
de internationale problemen het transpor-

In oplossingen denken



OEGANDA: Linda heeft een radio gekregen om zo op afstand haar schoolles te kunnen 
volgengedurende lockdown en de sluiting van de scholen in Oeganda.
168Million/168900120019

Veiligheid in het onderwijs
In de coronacrisis hebben miljoenen kin-
deren geen of nauwelijks onderwijs kun-
nen genieten. Lockdowns waren overal 
aan de orde van de dag en versperden 
voor kinderen de weg naar onderwijs en 
kennisvergaring. Ze hadden geen toegang 
meer tot school waardoor een stuk es-
sentiële sociale binding wegviel. Scholen 
zijn een onmisbare schakel in het sociale 
netwerk van leerlingen. Door naar school 
te gaan kunnen kinderen leren omgaan 
met emoties, zich sociaal ontwikkelen 
en kansen grijpen wanneer die zich voor-
doen. Scholen onderwijzen niet enkel de 
lesstof, maar scholen zijn essentieel in de 
ontwikkeling van een kind en bieden uit-
zonderlijk goede basis voor kinderen om 
zich te kunnen ontwikkelen. 

168 Million heeft altijd het belang van on-
derwijs benadrukt in onze communicatie. 
In Nederland alleen al was het wegvallen 
van het onderwijs, als gevolg van de lock-
downs, een crisis op zich. Zo heeft de co-
ronacrisis ons niet alleen geleerd dat het 
volgen van lessen belangrijk is, maar dat 
kinderen ook daadwerkelijk opgroeien 
op hun school. Veel ouders zullen zich dit 
jaar de waarde van school, nog eens ex-
tra hebben gerealiseerd. Het gebrek aan 
(kwalitatief) onderwijs heeft effecten op 
de mentale gezondheid van kinderen. Het 
ontbreken van de stabiele sociale omge-
ving, die school steeds vormt, brengt kin-
deren uit balans. 
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ALGEMENE INFO

Passie voor voetbal
168 Million is begonnen met als doel kin-
deren de mogelijkheid te bieden om te 
kunnen sporten. Door onze passie voor 
sport hebben wij in 2018 de onverwoest-
bare bal ontwikkeld om kinderen te kun-
nen laten sporten zonder zich zorgen te 
hoeven maken dat de bal lek of kapot 
gaat. Deze bal is ons speerproject gewor-
den om kinderen in ontwikkelingslanden 
de kans te geven om te spelen en zich ook 
weer gewoon kind te voelen.

Passie om te helpen
168 miljoen kinderen konden er in 2020 
niet naar school omdat ze noodgedwon-
gen moesten werken. Dit veel te hoge 
aantal is de naam van de organisatie ge-
worden door de strijd die wij aangaan om 
kinderarbeid tegen te gaan, ondertussen 
daalt dit getal bijna elk jaar. Helaas is dit 
getal in 2020 gezien de corona pandemie 
weer gestegen. Onze focus ligt op het 
verbeteren van het verbeteren van het  
welzijn van vrouwen en kinderen en het 
promoten van vrouwen- en kinderrechten.

moedebestrijding ten doel hebben. Deze 
projecten zijn het bouwen van water-
putten en huisjes in de door de donateur 
gekozen kleur en met hun logo. Als dank 
voor de steun krijgen de donateurs een 
foto van hun donatie, met de mensen die 
ze daarmee hebben geholpen. Deze aan-
pak hanteren wij met al onze donaties om 
zo de donateurs en de ontvangers van de 
donatie dichter bij elkaar te brengen.

Armoebestrijding

Visie
Samen brengen we een betere toekomst 
voor iedereen. Statistieken tonen aan dat 
de situatie van de armsten in de wereld 
langzaam maar zeker verbetert, maar er 
is nog een lange weg te gaan voordat er 
geen mensen meer zijn die onder de ar-
moedegrens hoeven te leven. Wij zetten 
ons in om iedereen gelijke kansen en een 
gelijke behandeling te geven. 

Missie
Armoedebestrijding kost veel tijd en dit 
kan alleen stap voor stap gebeuren, daar-
om hebben we een paar aandachtspunten 
die we het meest belangrijk achten om ar-
moedebestrijding op de lange termijn te 
bereiken. We richten ons op mogelijkhe-
den om op korte termijn op een effectieve 
en efficiënte manier zo veel mogelijk kin-
deren de kans te geven om op te groeien 
met de basismiddelen zoals elk kind dat 
hoort te hebben.

Naast het doneren van voetballen heeft 
168 Million meerdere projecten die ar-

Dit jaarverslag is opgemaakt door 168 Mil-
lion Nederland in samenspraak met de an-
dere 168 Million Organisaties. Alles is gratis 
opgemaakt door vrijwilliger.

Layout, vertaling & design

Foto's in dit jaarverslag
Sommige van de foto's in dit jaarverslag 
zijn afkomstig van projecten georgani-
seerd in 2021. Deze zijn toegevoegd aan 
dit verwerkingsverslag om de lezer kennis 
te laten maken met de werkwijze en pro-
jecten van 168 Million.
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WATER IS 
LEVEN
In Arika moeten veel kinderen vele 
kilometers lopen om water te halen 
bij een onzuivere waterbron zoals 
een rivier of een meer, dit water kan 
zeer gevaarlijk zijn voor kinderen 
en zorgen voor vele doden. Zonder 
water kan men niet overleven, door 
de waterputten die we leggen geven 
we kinderen de kans veilig op te 
groeien

OEGANDA: Kinderen uit Nakabalee A hebben toegang tot 
een nieuwe waterbron gekregen en laten hun blijdschap zien 
bij de opening van de nieuwe bron.       
    168Million/1682893992001
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OP NAAR

Visie voor 2021
In 2021 hebben we wereldwijd nog steeds 
te maken met de corona pandemie. Het 
virus heeft zich nog niet gewonnen ge-
geven en daarom zal er op grote schaal 
moeten worden ingezet op vaccinatie 
campagnes. 168 Million zal zich blijven in-
zetten om de pandemie in te dammen, op 
alle mogelijke manieren.

Natuurlijk valt en staat dit streven met het 
blijven hameren op de voorzorgsmaatre-
gelen. Met preventiemaatregelen kunnen 
we er in ieder geval voor zorgen dat het 
virus zich niet onnodig veel verspreid. 
Daarnaast is het vaccineren een effectie-
ve en relatief goedkope oplossing om heel 
veel mensen eenvoudig te beschermen. 
Op die manier kunnen we hopelijk zorgen 
voor groepsimmuniteit waardoor het virus 
een minder grote impact heeft op ons da-
gelijks leven.

Daarom zal 2021 in het teken staan van 
het ondersteunen en opzetten van vacci-
natiecampagnes in allerlei crisisgebieden. 
De ongelijkheid tussen landen heeft he-
laas als gevolg gehad dat veel arme lan-
den nog geen enkel vaccin hebben mogen 
ontvangen. Een verdeling van de vaccins 
is van groot belang voor een wereldwijde 
aanpak van het virus.

2021 Met passie voor ons werk weten we ze-
ker dat deze doelstellingen haalbaar zijn. 
In samenwerking met al onze partners, 
lokaal en internationaal, weten we al mil-
joenen kinderen te bereiken. Jaar in jaar 
uit blijven we creatief in het werven van 
fondsen en krijgen we steeds meer vrijwil-
lige giften binnen. Zo blijven we als orga-
nisatie scherp en zullen we ook deze hui-
dige crisis kunnen doorstaan. 

De huidige pandemie heeft naast alle ne-
gatieve effecten ook positieve kanten. Dit 
is namelijk hét moment voor vernieuwing 
en creatieve aanpakken. Als we met zijn 
allen onze schouders eronder zetten, dan 
is er zoveel mogelijk. Laten we vasthou-
den aan de hoop op een betere wereld, 
die nu zo voelbaar is. Want hoop voedt 
ons doel om kwetsbare kinderen op inter-
nationale schaal te helpen.

Hierbij bedanken we dan ook al onze 
partners, vrijwilligers, donateur en sym-
pathisanten voor hun onvoorwaardelijke 
steun. Samen met u werken we aan een 
betere toekomst voor alle kinderen die 
het nodig hebben. 

Hartelijk dank! 

Kinderrechten voorop
Onze internationale projecten zijn gericht 
op vijf centrale thema’s. Wij willen dat ie-
der kind:

• overleeft, veilig is en zichzelf kan ont-
wikkelen;

toegang heeft tot onderwijs;

wordt behoed tegen uitbuiting en ge-
weld;

opgroeit in een gezonde en veilige 
leefomgeving;

gelijke kansen heeft.

• 

• 

• 

• 
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FRUITBOMEN 
VOOR EEN 
DUURZAME 
TOEKOMST
Helaas is het nog steeds zo dat er 
in Afrika elke 10 minuten een stuk 
grond zo groot als een voetbalveld 
wordt gekapt. Met het planten 
van fruitbomen op scholen wordt 
getracht ontbossing tegen te gaan, 
de armste kinderen van de juiste 
vitamines te voorzien en kinderen te 
leren over het telen van fruit.

OEGANDA: Christopher uit regio Iganga heeft net geleerd 
over omgang met fruitbomen en gaat samen met zijn 
klasgenoten nieuwe fuitbomen planten.          
    168Million/168900120007
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DOELSTELLINGEN

Kindersterfte voorkomen
In een aantal ontwikkelingslanden heeft 
niet iedereen toegang tot goede ge-
zondheidszorg. Dit komt mede door een 
slechte infrastructuur, waardoor het voor 
gezinnen lastig is om een ziekenhuis of art-
senpost (op tijd) te bereiken. Dit zorgt er-
voor dat kinderen onnodig komen te over-
lijden, terwijl er vaak wel hulp beschikbaar 
is. Daarom zorgt 168 Million ervoor dat 
families worden geholpen met EHBO sets 
waarmee ze zelf een aantal aandoeningen 
kunnen verhelpen. In deze sets zitten een 
aantal geneesmiddelen waarmee kinde-
ren snel behandeld kunnen worden voor 
bijvoorbeeld koorts. Verregaande com-
plicaties kunnen zo worden tegengaan 
waardoor de kindersterftecijfers dalen. In 
het geval van ernstige gezondheidspro-
blemen is het natuurlijk alsnog van belang 
dat het kind zo snel mogelijk een arts kan 
bezoeken. Maar met deze EHBO sets kan 
in ieder geval een eerste stap worden ge-
zet.

Toegang tot onderwijs
Ieder kind heeft het recht zich te ontwik-
kelen en te leren. Het bouwen van scholen 
is van groot belang om elk kind toegang 
tot onderwijs te geven. 168 Million is ervan 
overtuigd dat dit voor ieder kind essenti-
eel is. Als kinderen naar school kunnen 

gaan, hebben zij een veel beter toekomst-
perspectief. Ze leren lezen en schrijven, 
ontwikkelen zichzelf als persoon en ma-
ken kennis met de wereld buiten hun ei-
gen leefomgeving. 

Bij het bouwen van scholen houden we 
rekening met de effecten op het milieu. 
Het gebruik van duurzame materialen 
voert hierin de boventoon. Bijvoorbeeld 
materialen die lokaal beschikbaar zijn en 
makkelijk zijn in gebruik. Zo wordt het mi-
lieu minimaal belast en zorgen we ervoor 
dat de komende generaties hier geen hin-
der van ondervinden. Tegelijkertijd zorgt 
een duurzaam opgezette school ervoor 
dat discussies rondom duurzaamheid op 
gang komen. Dit kan als voorbeeld dienen 
voor andere ontwikkelingsinitiatieven en 
zorgen voor bewustwording. Ook ontwik-
kelingshulp moet duurzaam zijn!  

Daarnaast wordt er bij scholen gekeken 
naar een eventuele dubbele functie van 
het gebouw. In gebieden waar noodweer 
veel voorkomt, is een school een ideale 
plek om te kunnen schuilen. Door in te 
zetten op stevige gebouwen die zijn be-
stand tegen noodweer, wordt er optimaal 
gebruik gemaakt van een schoolgebouw.

Kinderen in hun kracht
168 Million vindt het belangrijk om kin-
deren op weg te helpen naar zelfstandig-
heid en zelfredzaamheid. In veel gevallen 
is het absoluut noodzakelijk om hen hulp 

te bieden in hun specifieke situatie. Bij-
voorbeeld wanneer het gaat om situaties 
waarin kinderen te maken kunnen krijgen 
met geweld. Of als er discriminatie in het 
spel is waardoor meisjes niet naar school 
kunnen en jongens wel. Hiervoor zetten 
wij ons in met al de ontwikkelingshulp tra-
jecten die wij ondersteunen. 

Maar ontwikkelingshulp moet ook een 
eindpunt hebben. Alleen op die manier 
kan er toegewerkt worden naar een mo-
ment waarop kinderen in hun kracht wor-
den gezet. 168 Million zorgt voor de hulp 
die nodig is op weg naar zelfstandigheid, 
om vervolgens te werken aan een langdu-
rige oplossing. Daarom ondersteunen wij 
lokale programma’s waarbij kinderen het 
heft in handen krijgen en hun eigen toe-
komst bepalen.

Armoedebestreiding
Wereldwijd leven meer dan 70.000 kinde-
ren op straat. Door armoede zijn zij hun 
thuis verloren en komen ze in een vicieuze 
cirkel van armoede terecht. Gedurende 
de dag proberen zij zichzelf te voorzien in 
hun primaire levensbehoeften en ‘s nachts 
zijn ze gedwongen om op straat te leven. 
Zo zijn deze kinderen erg kwetsbaar voor 
allerlei vormen van misbruik. 168 Million 
help deze straatkinderen door bij te dra-
gen aan het realiseren van opvang, be-
trouwbare hulp en het bieden van kansen 
om de cirkel van armoede en leven op 
straat te doorbreken.
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Gelijkheid voor iedereen
Op veel plekken in de wereld worden 
meisjes buitengesloten tijdens hun men-
struatieperiodes. Deze vorm van discrimi-
natie heeft helaas verregaande gevolgen. 
Meisjes mogen bijvoorbeeld niet in hun 
ouderlijk huis zijn wanneer zij ongesteld 
zijn. Soms moeten ze slapen in aparte hut-
ten en durft er niemand bij hen in de buurt 
te komen, omdat ze als ‘onrein’ worden 
gezien. Daarnaast is het voor deze groep 
onmogelijk om naar school te gaan en lo-
pen ze vaak onderwijsachterstanden op 
of stoppen ze helemaal met school.

168 Million zet zich in voor gelijke kansen 
onder kinderen. Zeker in het geval van 
menstruatie discriminatie moet er nog 
enorm veel werk worden verzet. Daarom 
ondersteunen wij projecten waarbij men-
struele hygiëne wordt aangekaart. Op die 
manier kunnen meisjes zelf zorgen voor 
de juiste hulpmiddelen, zoals het maken 
van herbruikbaar maandverband. Daar-
naast zetten wij ons in voor het doorbre-
ken van taboes en het informeren van 
gemeenschappen over menstruatie. Zo 
werken we stapje voor stapje aan een eer-
lijkere wereld. 

Ook is er nog te veel ongelijkheid in veel 
landen tussen man en vrouw, waarbij 
vrouwen minder kansen krijgen dan man-
nen. 168 Million pleit voor de rechten van 
vrouwen. 

Goede hygiëne 
De huidige coronacrisis heeft het nog-
maals benadrukt: een goede hygiëne is 
van levensbelang. Het gebruik van wa-
ter en zeep kan ontzettend veel besmet-
tingen met allerlei virussen en bacteriën 
tegengaan. Daarnaast is handen wassen 
goedkoop en effectief. Daarom vinden wij 
het bij 168 Million zo belangrijk dat men-
sen toegang krijgen tot schoon water en 
zeep. Ook goede sanitaire voorzieningen 
zijn essentieel. Wij ondersteunen pro-
jecten en initiatieven op het gebied van 
goede hygiëne, zoals het verspreiden van 
openbare, gebruiksvriendelijke toiletten. 

Ondersteuning van 
kwetsbare kinderen
Er zijn helaas nog steeds zeer veel kinderen 
die al vroeg in hun leven te maken krijgen 
met bepaalde traumatische gebeurtenis-
sen. Seksueel misbruik, kinderarbeid, het 
verlies van naasten door geweld: er kun-
nen veel redenen zijn waardoor kinderen 
getraumatiseerd raken. Ons doel is om 
hen te helpen dit trauma een plek te geven 
en weer te integreren in de maatschappij. 
Dit is een langdurig proces dat als zeer 
precair omschreven moet worden. Per si-
tuatie wordt bekeken welke hulp er nodig 
is en wat er op dat moment gedaan kan 
worden. Dit vraagt om maatwerk en het 
opzetten van samenwerkingen met lokale 
partners die dit kunnen ondersteunen. 

Mentale gezondheid
Naast fysieke gezondheid is de mentale 
gezondheid net zo belangrijk. Kinderen 
die opgroeien in armoede zijn vaak onze-
ker over de toekomst en de mogelijkhe-
den die ze hebben in het leven. Door te 
achterhalen hoe het gesteld is met menta-
le gezondheid onder kinderen, worden op 
diverse manieren onderzoeken uitgezet. 
Dankzij de giften van onze donateurs kan 
168 Million bijdragen aan een betere men-
tale gezondheid voor kinderen die het no-
dig hebben.

Sport en Spel
Sport en spel op school helpen kinderen 
op veel manieren in het onderwijs. Het 
moet een basisrecht zijn voor kinderen 
om samen te kunnen spelen. Sport en 
teamwork hebben een positieve invloed 
op de fysieke, sociale en psychologische 
ontwikkeling van kinderen. Het motiveert 
kinderen om naar school te komen en op 
school te blijven. Sport is een krachtig 
hulpmiddel voor arme kinderen om op 
te groeien tot goed opgeleide en parti-
ciperende leden van de gemeenschap. 
Leren door middel van teamsport maakt 
de school een gelukkige en veilige plek 
voor kinderen. 168 Million leert op scho-
len aan leraren hoe zij kinderen moeten 
begeleiden bij het doen van sport en hoe 
zij samen moeten spelen als individu maar 
ook als team. 168 Million vindt dat elk kind 
met sport moet kunnen opgroeien.
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WERKMETHODIEK

Het doel van 168 Million is om toe te zien 
op het naleven van kinderrechten in alle 
delen van de wereld. Hun welzijn en leef-
omstandigheden staan voor ons voorop 
en daarom zetten wij ons op allerlei plek-
ken in. Of dit nu ver van huis is, of om de 
hoek. Bijvoorbeeld op plekken waar ge-
wapende conflicten zijn, armoede heerst 
of een natuurramp heeft plaatsgevonden. 
Want ieder kwetsbaar kind verdiend een 
kans op een beter leven. 

Een van de belangrijkste manieren om 
ontwikkelingsprogramma's te laten sla-
gen, is door lokale samenwerking. Voor-
dat wij een programma opzetten of steu-
nen, wordt deze eerst aan een uitgebreide 
check onderworpen. Dient deze interven-
tie het doel wat we voor ogen hebben? 
Heeft het daadwerkelijk effect voor de be-
trokken kinderen? En is het een duurzaam 
initiatief dat de komende jaren voortgezet 
kan worden? Dit zijn voorbeelden van de 
vragen die aan bod komen bij het analy-
seren van een (potentieel) programma. 
Om een programma met succes te laten 
plaatsvinden, is de hulp van lokale part-
ners en de bevolking van groot belang.

Wij werken daardoor met een geselec-
teerde groep aan lokale stichtingen die 
hun effectiviteit en integriteit bewezen 

hebben. Voor nieuwe partners werken wij 
met protocollen om te kijken of een part-
ner voldoet aan de criteria om partner te 
kunnen worden. Hierin vallen onder an-
dere een algemene check bij de overheid, 
wordt er gekeken of een stichting en de 
bestuurders niet bekend zijn op sanctie-
lijsten van de verenigde naties, wordt er 
een verdere achtergrond check gedaan 
naar de personen en wordt gekeken of 
de organisatie qua structuur, werkmetho-
de en werkethiek aan onze eisen voldoet. 
Lokale partners moeten altijd lokale gere-
gistreerde NGO's zijn zonder een bestuur 
met werknemers op de loonlijst. 

Bestuurders van de NGO, in het geval dat 
ze een uitvoerende functie hebben, mo-
gen onkosten ontvangen voor transport 
en maaltijden. Het is toegestaan voor 
deze organisaties om commerciële orga-
nisaties in te huren voor het uitvoeren van 
de activiteiten. 

Voordat een partner zichzelf partner van 
168 Million mag noemen wordt er een fy-
sieke meeting ingepland om de projecten 
uitgevoerd voor 168 Million te bekijken en 
wordt gekeken naar andere projecten die 
uitgevoerd zijn. Ook wordt hier gekeken 
naar hoe het landbeleid gevoerd wordt, 
hoe er om wordt gegaan met lokale over-
heden en corruptie en wordt nauwkeurig 
gekeken naar de begrotingen die worden 
opgemaakt.
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GEZONDE 
VOEDING
De toenemende problemen van 
ondervoeding en zelfs obesitas bij 
Afrikaanse schoolkinderen vereisen 
aandacht. Voedingskennis, attitudes 
en praktijkles zijn nodig om kinderen 
te leren wat ze wel en niet moeten 
eten om gezondheidsproblemen op 
de lange termijn te voorkomen.
TANZANIA: 2 meisjes hebben tijdens hun schoolles onderwijs 
gehad in het nieuwe vak "weet wat je eet". Waarbij ze leren 
gezond en ongezond eten te onderschijden. Als beloning 
kregen ze een appel.   
    168Million/16890012888211
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PLANNING
Speelgoedproject in Afri-
ka afronden
Wij willen de uitvoering van het speel-
goedproject doen in 2021, alle ingeza-
melde speelgoed in 2020 willen wij gaan 
uitgeven aan scholen, dorpscentra en 
weeshuizen om zo de armste kinderen de 
kans te geven te spelen.

2021 Verbeteren van Hygiëne
Een veilige omgeving is de basis voor het 
bieden van ontwikkelingshulp. Kinderen 
dienen te leren hoe zij hun handen moe-
ten wassen om zo een eerste bescher-
mingslaag te vormen tegen het corona 
virus. Goede hygiëne is en blijft de meest 
effectieve manier om verspreiding van het 
virussen tegen te gaan. Daarom hebben 
wij ingezet op het informeren van gezond-
heidswerkers en lokale bevolkingen en 
blijven we toiletten en douche gebouwen 
met handenwasfaciliteiten bouwen om 
iedereen de kans te geven hygiënischer 
te gaan leven, ongeacht de omstandighe-
den waarin men woont. Daarnaast blijven 
we nieuwe waterputten slaan op locaties 
waar geen toegang tot water is zodat 
mensen ook hier toegang tot drinkwater 
hebben en zich kunnen wassen en dou-
chen.

Hulp bij overkomen ef-
fecten van de pandemie
De coronacrisis heeft vergaande gevolgen 
voor iedereen op aarde. Niet in de laatste 
plaats voor kinderen. De pandemie heeft 
ervoor gezorgd dat zorgsystemen over-
belast zijn geraakt en er veel beperking 
zijn in het fysiek in contact blijven met 
elkaar. Hierdoor zijn kwetsbare kinderen 
nog lastiger te lokaliseren en te bereiken. 
Daarnaast zorgt de instabiele economie 
ervoor, dat kinderen minder kansen krij-
gen om zichzelf te ontwikkelen. En na-
tuurlijk hebben de sluitingen van de scho-
len enorme directe effecten op kinderen. 
In 2021 gaan we ons inzetten om ervoor 
te zorgen dat kinderen die het hardst ge-
raakt zijn door de pandemie toch de kans 
krijgen om zichzelf verder te blijven ont-
wikkelen. Hierbij zullen we ook lasten ver-
lichten door weeshuizen te gaan bouwen 
en  duurzame voedselketens op te zetten. i Meer informatie nodig?

Stuur een mail naar info@168million.nl

Sportprojecten
Wij zullen in 2021 ons gaan richten op het 
opzetten van duurzame sport projecten 
door scholen te gaan voorzien van (voet-
bal)educatie en hen de nodige sportmid-
delen te geven. Dit project zal gericht zijn 
op de lange termijn en heeft een door-
looptijd van in totaal 5 jaar. De reden is dat 
wij langzaam zullen beginnen met vluch-
telingenkampen, daarna dorpsgemeen-
schappen en daarna scholen.
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Een sakloos gezin heeft een onderdak gedoneerd gekregen
Zij mogen vrijblijvend in de woning verblijven tot hun situatie verbeterd is
    168Million/16882918377563



CALCIUM VOOR 
SCHOOLKINDEREN
Zuivel is een bron van belangrijke mineralen zoals 
calcium en fosfor - deze helpen kinderen sterke 
botten en tanden op te bouwen. Het vet in volle 
melk levert belangrijke calorieën voor jonge 
kinderen. Helaas is melk voor veel kinderen te duur, 
waardoor ze belangrijke voedingsstoffen missen.

OEGANDA: Tijdens een calciumproject hebben jonge schoolkinderen op hun school 
een nieuw kalf gekregen dat over korte tijd voor melk zorgt voor de kinderen.
    168Million/16889081111990 18



manieren en middelen om de internatio-
nale doelstellingen te verwezenlijken. Als 
stichting werken we veel samen met het 
bedrijfsleven, opiniemakers, verenigin-
gen, de politiek en de media. En natuurlijk 
met de kinderen en jongeren zelf. We zet-
ten daarbij in op tekstuele uitleg, waarin 
we mensen bewust maken van de proble-
men die er spelen. Hiermee trachten we 
een zo groot mogelijk publiek aan te spre-
ken. 

Binnen ons werk hebben we een aantal 
prioriteiten vastgesteld op het gebied van 
kinderrechten. Deze prioriteiten zijn een 
leidraad voor onze interventies in allerlei 
verschillende noodsituaties en vormen de 
basis waarop we hulp ontwikkelen. 

SAMEN STERKER
168Million

168Million Wereldwijd
De naam 168 Million is gebaseerd op het 
onvoorstelbare aantal kinderen dat in 
2016 kinderarbeid moest verrichten. Om 
ons steeds te herinneren aan al die kinde-
ren die niet dagelijks naar school mogen 
is de naam 168 Million gekozen en zijn wij 
toen gestart met hulp aan kinderen we-
reldwijd.

168 Million is internationaal met haar in-
novatieve manier van werken en efficiënte 
manier van omgang met donateursgelden 
een van de snelst groeiende goede doe-
len. 168 Million is actief op 4 continenten 
namelijk Zuid Amerika, Azië, (oost-)Euro-
pa en Afrika.

Op al deze continenten zet 168 Million 
programma’s op. Dit zijn ontwikkelings-
programma’s die in lijn staan met het Ver-
drag voor de Rechten van het Kind. Hierbij 
is altijd het doel om in 2030 de Millenni-
um Development Goals te behalen die zijn 
opgesteld door de Verenigde Naties. 

Natuurlijk zijn er ook andere landen en 
gebieden waar kinderen hulp nodig heb-
ben. Hier is geen steun ter plaatse nodig, 
maar zijn kinderrechten nog steeds niet 

goed genoeg op orde. Op die plekken zet 
168 Million zich in, via onafhankelijke or-
ganisaties met hun eigen beleid en eigen 
(fondswervings)methodes en hun eigen 
lokale vrijwilligers en supporters, de onaf-
hankelijke organisaties werken samen op 
het gebied van uitvoering, onderzoek, op-
timalisering van de educatiematerialen en 
non-monetaire bijdrages. 168 Million Ne-
derland is de organisatie in Nederland die 
het mandaat draagt om de doelstellingen 
van 168 Million te realiseren in Nederland.

Buiten de organisatorische organisaties 
worden alle projecten uitgevoerd door 
lokale organisaties onder begeleiding en 
toezicht van de 168 Million organisatie 
die het initiatief steunt. Deze organisaties 
vormen geen onderdeel van 168 Million en 
leggen verantwoording af aan 168 Million 
voor het uitvoeren van de projecten en 
doelstellingen.

168 Million Nederland
De Nederlandse onafhankelijke organisa-
tie Stichting 168 Million Nederland of is 
een  ANBI geregistreerde stichting die 168 
Million in Nederland vertegenwoordigt.

168 Million Nederland streeft ernaar om 
haar internationale doelen te bereiken. 
Hiervoor worden allerlei acties georgani-
seerd om fondsen te werven en richten we 
ons op verschillende doelgroepen. Daar-
naast richt 168 Million Nederland zich op 
het ontwikkelingen van eigen methodes, 

1. veilig zijn en zichzelf kunnen ontwikkelen;

2. toegang hebben tot onderwijs;

3. worden behoed van uitbuiting en geweld;

4. opgroeien in een gezonde en veilige 
leefomgeving;

5. gelijke kansen krijgen.

168 Million wil dat alle 
vrouwen en kinderen: 

i Meer informatie over onze werkwijze
Klik hier of ga naar www.168million.nl
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ving voor lange termijn donateurs.

Ook bij het opzetten van deze nieuwe 
manieren van werken, konden we reke-
nen op veel steun. Net zoals voorgaande 
jaren hebben veel mensen zich solidair 
met ons getoond. Van alle kanten kwam 
hulp zodat we onze werkzaamheden kon-
den voortzetten. Vrijwilligers, donateurs, 
het bedrijfsleven, wervers, de media en 
ambassadeurs: allen hebben zich ingezet 
voor onze doelen.

168 Million Nederland voelde zich ge-
steund en gedragen door deze gemoti-
veerde en enthousiaste supporters en 
alleen daardoor kunnen wij blijven doen 
wat we moeten doen: kinderen helpen. 
Deze mensen zorgen ervoor dat we ons 
geïnspireerd voelen en ons iedere dag 
weer voor 100% inzetten. 

ONZE MENSEN
168Million
Onze mensen en methoden
Het team van 168 Million Nederland is ver-
deeld over drie afdelingen: fondsenwer-
ving,  communicatie en overige vrijwillige 
werkzaamheden. Alle werkzaamheden 
die intern zijn worden op 100% vrijwillige 
basis uitgevoerd, waaronder het bestuur 
alle communicatie en alle fondsenwerving 
die online of middels pleidooiwerk wordt 
uitgevoerd.

Werkzaamheden die gedaan moeten wor-
den om de organisatie te ondersteunen 
middels externe fondsenwerving, accoun-
tants en boekhoudvoering, een gedeelte 
van de productontwikkeling en de creatie 
van Intellectuele eigendommen ter bevor-
dering van de projecten worden extern 
uitbesteed door lokale professionals, aan-
gestuurd door de organisatie zelf.

In 2020 is er geen fondsenwerving uit-
gevoerd door een externe organisatie in 
2021 is er een strategie bepaald om dit 
middels een partner organisatie uit te 
voeren, deze partner is nader te bepalen. 
Het doel van deze fondswervingspartner 
is het zorgdragen voor de financiering van 
ons ontwikkelingswerk en de program-
ma’s die daaruit voortkomen.

Pleidooiwerk houdt in dat we onze bood-
schap uitdragen aan het Nederlandse 
publiek: een pleidooi om mensen te over-
tuigen van de rechten van alle vrouwen 
en kinderen. De situatie van kwetsbare 
kinderen maken we zo duidelijk mogelijk 
aan zoveel mogelijk mensen. De com-
municatie vrijwilligers houden zich bezig 
met het communiceren met donateurs en 
stakeholders in de organisatie waarbij zij 
natuurlijk altijd ons imago en de identiteit 
van de organisatie in ogenschouw hou-
den. 

Zij zijn als het ware de vertaler van het 
internationale werk van de andere afde-
lingen om zo te communiceren richting 
de buitenwereld. Hierbij kan men bijvoor-
beeld denken aan het communiceren met 
donateurs die graag een donatie willen 
doen, of al donateur zijn en een vraag 
hebben. Zo ook is dit jaarverslag opge-
maakt door vrijwillige communicatie me-
dewerkers. Onze onmisbare vrijwilligers 
ondersteunen de administratie, publieke 
relaties en ook op operationeel gebied. In 
2020 hebben we een goede samenwer-
king weten te maken tussen het bestuur, 
de externe partners en onze vrijwilligers. 
Er werd veel vanuit huis gewerkt en digi-
taal bleven we met elkaar in contact. 

Naast vrijwilligers zijn er veel studenten 
die zich jaarlijks inzetten voor 168 Million, 
soms middels een stage maar ook middels 
eenmalige sponsoringsactie, weekend-
hulp of tijdelijke hulp bij de fondsenwer-

Maak kennis met ons team op www.168 Million.nl
Wilt u ook de wereld een stukje mooier maken? Bekijk 
dan onze vacatures en wordt onderdeel van ons team.
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Hoofdprestatie: Schaalvergroting
Het was onze doelstelling om schaalvoordelen te behalen door op te 
schalen met de fondsenwerving bij particulieren en hierdoor een gro-
ter draagvlak in steun te krijgen waarbij er efficiënter omgegaan kan 
worden met de middelen en er geen afhankelijkheid is van enkele do-
nateurs en er een grotere continuiteit gecreëerd wordt. Er is in 2020 
ingezet op meer particuliere fondsenwerving om meer betrokkenheid 
te creëren. De eerste tests zijn succesvol verlopen en we hebben in-
middels een aantal partners die dit voor ons faciliteren.

Subprestaties en acties
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Kerstprojecten in Nederland uitgevoerd samen met de voedselbank;
Speelgoedproject in Nederland gestart samen met groep van Ne-
derlandse scholen;
Succesvolle actie gestart om Nederlandse artsen en ouderen te on-
dersteunen in door de pandemie;
In totaal hebben we genoeg waterputten gebouwd, onderhouden 
en werkbaar gemaakt om wereldwijd meer dan 1 miljoen mensen 
van water te kunnen voorzien;
Een nieuw weesdorp gestart voor weeskinderen of kinderen die 
thuis niet meer kunnen slapen;
Vele nieuwe voetbalveldjes aangelegd en ballen gedoneerd in ver-
schillende landen;
Nieuwe projecten gestart tijdens de pandemie om in ontwikkelings-
landen meer sanitaire voorzieningen te creëren;
Bouw van gebedshuizen.

•
•

•

•

•

•

•

•

BURUNDI: Een jongen heeft in tijd van nood een pakje voedzame en calorierijke 
koekjes gekregen om te kunnen overleven.
    168Million/168556149023167

PRESTATIES 2020



GEEF EEN 
TOEKOMST
In 2020 waren er in totaal meer dan 
260.000.000 kinderen die niet naar 
school zijn gegaan. 168 Million staat 
voor gelijke rechten en kansen voor 
ieder kind. 168 Million gelooft niet 
in individuele steun maar heeft een 
programma ontwikkeld om steun 
te verlenen aan de aller armste 
kinderen ter wereld door scholen te 
steunen met ontwikkelingsfunding 
met de doelstelling lange termijn 
fondsen te genereren om zo kinderen 
tegen minimale kosten educatie te 
kunnen geven.
CONGO (RDC): Ngobi uit zuid-Kivu is net gestart op een 
school die gesteund wordt met het 168 Million ontwikkelings-
programma.     168Million/1689001090023
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Aankondiging wijziging van statutaire doel-
stellingen (het voorwerp), om rede van betere 
specificatie en richtlijnen voor de uitvoering 
van de activiteiten.

In 2020 hebben we er voor gekozen om 
de doelstellingen anders te verwoorden 
om duidelijker toe te lichten waar 168 Mil-
lion voor staat. De doelstellingen zijn eind 
2020 besloten en worden in 2021 statutair 
doorgevoerd. De nieuwe verwoording van 
de doelstellingen zal als volgt zijn:

1. De stichting heeft ten doel: het bevor-
deren, verbeteren en stimuleren van het 
welzijn, de leefbaarheid en de gezond-
heid van kinderen in zowel binnen- als in 
buitenland. 

2. De stichting stelt zich (in het bijzonder) 
ten doel:

In 2021 zijn er een aantal wijzigingen die door-
gevoerd zullen worden in de statuten van 168 
Million Nederland. Hieronder vallen:

Wijziging adres naar Keizersgracht 241, 
1016EA Amsterdam. Ten tijde van schrijven 
van dit verwerkngsverslag, zijn we reeds ver-
huisd naar dit adres.

Aankondiging wijziging

STATUTENWIJZIGING

Doelstellingen

b.

c.

d.

e.

f.

g.

het bevorderen van de leefomgeving 
van kinderen in moeilijke situaties;

het lijden van kinderen door armoede 
verlichten door materiële hulp te ver-
lenen;

het bevorderen van de leefomgevin-
gen van kinderen door middel van on-
dersteuning van lokale ecosystemen;

het versterken van bewustzijn onder 
burgers, bedrijfsleven en overheden 
betreffende kinderrechten en kinder-
armoede; het verhelpen daarvan en 
de wijze waarop de stichting daaraan 
wereldwijd; zowel structureel, als in 
noodsituaties bijdraagt;

het ontwikkelen en onderzoeken van 
manieren om alle binnenkomende do-
naties op een effectievere manier in te 
zetten;

het verrichten van elke andere gerela-
teerde of aanvullende activiteit om de 
effectieve steun aan de doelstellingen 
te bevorderen.
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3.  De stichting beoogt te zijn een alge-
meen nut beogende instelling als be-
doeld in artikel 6.33 onderdeel b van de 
Wet Inkomstenbelasting 2001 (of een 
daarvoor in de plaats getreden regeling) 
en beoogt als zodanig gerangschikt te 
zijn door de Nederlandse Belastingdienst.

4. De stichting heeft het maken van winst 
uitdrukkelijk niet ten doen.

Een jongen heeft op school een schaap gekregen en heeft les gehad in hoe dat 
je met dieren om dient te gaan. 
    168Million/168999921103

a. het bevorderen van de kansen en rech-
ten van ieder kind ter wereld;



DUURZAME
ONTWIKKELING
Voor duurzame ontwikkeling en een langdurige impact 
is er meer nodig dan mensen van eten voorzien. Wij 
voorzien scholen van de mogelijkheid om hun eigen eten 
te maken en zo de schoolkinderen van eten te kunnen 
voorzien. Het restant wordt verkocht wat er voor zorgt 
dat lonen betaald kunnen en kinderen voor een minimale 
prijs naar school kunnen.

OEGANDA: Vanesa laat een verse aardappel zien die net is geplukt op land voor een lange 
termijn educatieprogramma van 168 Million. 
    168Million/168980002891
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WATERPROJECTEN

Resultaten in 2020
168 Million Nederland heeft in 2020 samen 
met haar donateurs veel nieuwe waterput-
ten aangelegd, en oude verwaarloosde wa-
terputten weer bruikbaar gemaakt. De wa-
terputten zijn gecofinancierd met behulp 
van de lokale gemeenschap en een bijdra-
ge van de lokale overheid. De waterputten 
worden door de lokalen onderhouden en de 
gemeenschap wordt geholpen in het orga-
niseren en sparen voor de onderhoud van 
de waterputten zodat na onze donatie er 
geen hulp mee nodig is vanuit 168 Million 
Nederland.

De Problematiek
Het gebrek aan toegang tot schoon water is 
een belangrijk probleem dat sinds 2017 door 
168 million wordt aangepakt. Toch heeft 11% 
van de wereldbevolking geen toegang tot 
schoon drinkwater, waardoor mensen wa-
ter uit vijvers en rivieren moeten drinken. 
Het drinken van onveilig water kan mensen 
ziekten bezorgen zoals diarree, cholera, dy-
senterie, tyfus en polio. Hierdoor sterven 
jaarlijks drie miljoen kinderen. Wij vinden 
dat wij dit probleem moeten tackelen en 
zetten ons daardoor in om samen met onze 
donateurs waterputten aan te leggen en 
met de ontvangers plannen te maken voor 
onderhoud en reparatie.

Een m
eisje is dolblij m

et de nieuw
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aterput hij haar school, haar school neem
t ook deel aan het 
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a en ze laat trots haar schools nieuw
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Op In Vrijwilligers en stagiaires van 168 Million zijn educatief speelgoed aan het inpakken 
voor kansarme kinderen. Het speelgoed is gedoneerd door meerdere vrijgevige donateurs ten 
behoeve van kansarme kinderen.
    168Million/168999921103 KERSTACTIE 2020

Resultaten in 2020
In december 2020 is er voor €6.642,26 op-
gehaald voor kerstpakketen die naar voed-
selbanken zijn gegaan en verdeeld zijn 
onder kinderen. Deze pakketen zijn naar 
de voedselbank gebracht omdat zij exact 
weten welke mensen dit het hardst nodig 
hebben en zodat zij deze kunnen geven aan 
deze mensen als verrassing. Wij willen dan 
ook zowel alle gulle donateurs als de voed-
selbank enorm bedanken dat wij samen met 
hen dit fantastische project hebben mogen 
uitvoeren.

De Problematiek
Nederland is een van de rijkere landen in 
Europa, desalniettemin heerst er ook ar-
moede. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders 
met een uitkering of inkomen uit werk, le-
ven onder de armoede grens. Dit betekent 
dat er dus ook veel kinderen in Nederland 
zijn die dus in armoede leven, gedurende 
de corona pandemie is dit alleen nog maar 
erger geworden. Om deze mensen toch een 
fijn gevoel te geven op het moment dat het 
het hardst nodig is hebben we in samenwer-
king met de voedselbank een actie opgezet 
om kinderen in armoede kerstpakketen te 
geven met wat te eten en een kerstcadeau. 
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WEESPROJECTEN

Resultaten in 2020
168 Million Nederland heeft samen in 2020 
meerdere weeshuizen en weesdorpen ge-
bouwd in Afrika. Een van de nieuwe wees-
dorpen was een weeshuis gedoneerd door 
een donateur waarmee we een stuk land 
hebben overgenomen van een familie en er 
een nieuw weesdorp hebben mogen bou-
wen. Er is een hoofdgebouw voor de klein-
ste kinderen, daarnaast hebben we met an-
dere donateurs meerdere huizen op dit stuk 
land gebouwd, samen met een stuk land 
voor fruitoogst en dieren die voor voed-
zaam eten voor de kinderen zorgen. Er zijn 
vaste begeleiders die voor de kinderen en 
de dieren zorgen.

De Problematiek
Met ongeveer 140 miljoen wezen in de we-
reld, vormen de 52 miljoen van Afrika meer 
dan 30 procent van de hele weespopulatie.
Veel wezen hebben geen ondersteuning en 
zijn gedwongen om voor zichzelf en hun 
broers en zussen te zorgen. Dit omvat het 
onderhouden van een huishouden, het ver-
strekken van voedsel en werken om zichzelf 
te onderhouden, evenals het financieren 
van onderwijs en medische kosten. Toch 
kunnen wezen vanwege hun jonge leeftijd 
vaak geen stabiel inkomen vinden. Angst en 
stigmatisering van ziekten zoals aids dragen 
ook bij aan de werkloosheid.

Een jongen m
et een onverw
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Op In Vrijwilligers en stagiaires van 168 Million zijn educatief speelgoed aan het inpakken 
voor kansarme kinderen. Het speelgoed is gedoneerd door meerdere vrijgevige donateurs ten 
behoeve van kansarme kinderen.
    168Million/168999921103 INZAMELINGSACTIE

Resultaten in 2020
In 2020 is er een inzamelingsactie gedaan 
waarbij er voor €37.000 aan speelgoed is 
opgehaald bij particulieren en bedrijven. Er 
is in 2020 voor €4.600 aan speelgoed uitge-
geven aan kinderen in Nederland, er is voor 
€12.892 naar Belgie gegaan om vanuit daar 
onder verschillende Afrikaanse landen kin-
deren op scholen de kans te geven om op 
school met het speelgoed te kunnen spelen. 
Daarnaast staat er voor 2021 voor €19.508 
aan speelgoed dat gebruikt zal worden voor 
een nieuwe speelgoedactie in Nederland en 
op de Nederlandse Antillen.

De Problematiek
In Nederland is er veel meer kinderarmoede 
dan de meeste mensen initieel zouden den-
ken Zo zijn er veel kinderen die tijdens de 
feestdagen geen kerstcadeau krijgen van 
de ouders of familie doordat ze daar sim-
pelweg geen geld voor hebben, de kinde-
ren van de ouders niet de juiste aandacht 
krijgen of door familieproblematiek. Geen 
cadeau krijgen terwijl andere kinderen dat 
allemaal wel krijgen kan voor een kind heel 
erg moeilijk zijn. Om die reden hebben we 
besloten een inzamelingsactie te starten en 
cadeaus te geven in samenwerking met lo-
kale gemeenschapsorganisaties.
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MONDMASKERACTIE

Resultaten in 2020
168 Million heeft door directe contacten bij 
fabrieken mondmaskers in kunnen kopen 
toen de nood hoog was. Wij zijn een actie 
gestart op onze sociale media en hebben 
een grote hoeveelheid donateurs aange-
schreven. Het resultaat was dat wij 166.000 
mondkapjes hebben in kunnen kopen van 
verschillende types (waaronder FFP2, IIR en 
Silicone herbruikbare maskers), voor zowel 
artsen als patiënten. Het totale budget hier-
voor was €186,175.66 wat in zijn totaliteit is 
besteed voor de inkoop van de mondmas-
kers. Dit was voor inkoop, transport, opslag 
en invoer.

De Problematiek
Begin 2020 gedurende de eerste grote golf 
van het coronavirus in Nederland was er een 
enorm tekort aan mondmaskers. Ziekenhui-
zen en huisartsen kwamen zonder bescher-
mingsmiddelen te zitten op het moment dat  
het hard nodig was. Ook de zorgwerkers lo-
pen het risico om ernstig ziek te worden. Er 
was een groot tekort aan persoonlijke be-
schermingsmiddelen. Ook de hulpverleners 
werden ziek, waardoor de coronapatiënten 
nog minder kans hadden om de zorg te krij-
gen die ze nodig hadden.
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Unieke herbruikbare 
maskers
We hebben een herbruikbaar silicone 
mondkapje ontwikkeld welke middels een 
KN95/FFP2 standaard filter zorgde voor 
volledige veiligheid.

Deze herbruikbare mondkapjes die de mond 
en de neus goed bedekken zijn gemaakt van 
100% wasbaar silicone. Onze herbruikbare 
mondkapjes moeten aan een aantal voor-
waarden voldoen.

Ten eerste moeten ze de lucht goed filteren 
en minuscule waterdruppeltjes en stof blok-
keren. Ook moeten ze druppeltjes die uit de 
mond en de neus komen opvangen. Dankzij 
het silicone materiaal filteren ze de lucht al 
goed. Voeg daarbij FFP2/KN95 filter toe en 
je optimaliseert de effectiviteit.
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Tijdens het uitgeven van de mondmaskers aan de zorg zijn een paar dozen mondmaskers
afgegeven aan een thuiszorg organisatie die de spullen heel erg konden gebruiken.
    168Million/16899890831103

Hoezo FFP2 mondmaskers
Het FFP2 mondkapje kan voor de bescher-
ming van zorgverstrekkers worden gebruikt 
wanneer zij in direct contact staan met pati-
enten met een vermoedelijke of bevestigde 
besmetting met Corona. Daarnaast wordt 
het FFP2 masker in de praktijk gebruikt bij 
elk mogelijk of bevestigd COVID-19 geval. 

FFP2 maskers zijn in principe gemaakt voor 
eenmalig gebruik. In een context van be-
langrijke schaarste, heeft het RIVM in Ne-
derland een richtlijn gepubliceerd voor het 
hergebruik van FFP2 maskers. De Neder-
landse vakbonden eisten van het RIVM een 
aanpassing van de richtlijn voor het gebruik 
van beschermde maskers door zorgperso-
neel. Ze eisten van het RIVM de richtlijnen 
te veranderen in preventief gebruik van 
FFP2-maskers door alle zorgmedewerkers, 
ongeacht de setting en de handelingen die 
uitgevoerd worden.
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De ontvangers
Vanzelfsprekend hebben wij de mondkap-
jes verdeeld over waar de nood het hoogste 
was. De mondmaskers zijn o.a. verdeeld on-
der zorgverleners binnen de eerstelijnshulp 
zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen. 
Zij hebben zoals bekend een groot tekort 
aan mondmaskers. Daarnaast zijn mond-
maskers gedoneerd aan ziekenhuizen en 
naar de ouderenzorg.



Jaarrekening 2020
De Raad van Bestuur heeft de jaarrekening en 2020 balans op-
gemaakt van Stichting 168 Million Nederland. Hierbij is een audit 
uitgevoerd door onze Kascommissie.

AGV Compliance
In de algemene verordening gegevensbescherming is de Europe-
se regelgeving vastgelegd op het gebied van het verwerken van 
persoonsgegevens. Het confidentialiteit beleid van Stichting 168 
Million Nederland is hier uiteraard op aangepast en is in te zien 
via onze website. 

Raad van bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit minstens drie leden. Ze zijn be-
noemd voor een onbepaalde tijd Deze is maximaal twee keer na 
elkaar verlengbaar. De Raad van Bestuur waakt eveneens over 
een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, 
vaardigheden en generaties. De mandaten worden vrijwillig uit-
geoefend. Op regelmatige basis evalueert de Raad zijn werking 
en toetst dit aan 168 Million’s beginselen van goed bestuur en aan 
de Nederlandse wetgeving. 

Lidmaatschap Goede Doelen NL
168 Million Nederland is volwaardig lid van de branche- en belan-
genorganisatie Goede Doelen Nederland. Goede Doelen Neder-
land is dé brancheorganisatie van erkende in Nederland gevestigde 
goede doelen. 201 goede doelen zijn bij Goede Doelen Nederland 
aangesloten. Onze leden zijn op allerlei terreinen actief. Van ge-
zondheid tot internationale hulp. Van cultuur tot dierenbelangen. 
In binnen- en in het buitenland. Samen zijn zij verantwoordelijk 
voor ruim twee derde van de bestedingen aan maatschappelijke 
doelen door Nederlandse organisaties.

Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Raad van Advies
Raad van Advies
Notaris

Voorzitter H.F. Mandemaker 
Penningmeeste B.R. Kornegoor
Bestuurslid B.A.F. de Jong
G.J.H. Friedrich
P.J.Ph. Dietz de Loos
A. Koster, Notariaat West Betuwe

Bestuurders
:
:
:
:
:
:

HET BESTUUR
168Million

ANBI keur
Stichting 168 Million Nederland is door de belastingdienst ge-
keurd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dit bete-
kend dat giften van een particulier aan een de stichting zijn voor 
de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn en Giften van een vennoot-
schap aan de stichting  (binnen de daarvoor geldende regels) ook 
aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting.

CBF Erkenning
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke 
stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede 
doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoor-
delen van fondsenwervende instellingen. 168 Million Nederland is 
sinds 2019 een erkende stichting door het CBF.
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FONDSWERVING

Structurele steun

door een overboeking direct op de bank-
rekening van 168 Million Nederland .Deze 
giften worden altijd even als de structurele 
donaties ingezet waar zij het aller hardst 
nodig zijn en waar de meeste mensen in 
nood gebaat bij zijn.

i 168 Million Nederland
Klik hier voor meer informatie

168 Million wilt voornamelijk gaan bouwen 
op een trouwe groep donateurs die elk jaar 
groeit. Dit is de strategie van 168 Million in 
andere landen en zal ook het uitgangspunt 
in Nederland gaan worden. Wij hebben in 
2020 een kleine achterban aan structure-
le donateurs weten op te bouwen die ons 
maandelijks steunen zodat we onze pro-
jecten kunnen uitvoeren.

In tegenstelling tot geoormerkte steun 
biedt structurele steun ons de mogelijk-
heid projecten uit te voeren zoals wij die 
voor ogen hebben en op de meest efficiën-
te manier zo veel mogelijk mensen te kun-
nen helpen. Hierbij geldt dat iedere gift, 
groot of klein, telt. 

Doordat wij de giften kunnen aanwenden 
op de plek dat ze het hardst nodig zijn kun-
nen wij alleen door deze giften kunnen ons 
echt het best inzetten voor kwetsbare kin-
deren over de hele wereld. 

Eenmalige steun
In de donatieshop op de website kan men 
eenmalig giften doen aan 168 Million Ne-
derland. Eenmalige giften kunnen altijd 
gedaan worden direct op de website, mid-
dels een eenmalige incasso machtiging of 

Geoormerkte steun
Bij donaties in de donatieshop op onze site 
www.168million.nl hebben donateurs de 
optie om een gift te oormerken. Hiermee  
wordt bedoeld dat er een doel gebonden 
wordt aan de giften van de donateur. Ge-
oormerkte giften gaan altijd voor 100% naar 
het geoormerkte project. Met dit concept 
is 168 Million gestart en dat zal ook altijd zo 
blijven. Geoormerkte giften zijn echter niet 
altijd de meest efficiënte manier van ge-
ven, waardoor dit niet de voorkeur heeft. 
Wij begrijpen en respecteren de wens van 
de donateur en blijven daarom geoormerk-
te giften aannemen. 

Voor sommige geoormerkte giften kunnen 
wij direct beeldmateriaal uitgeven aan de 
donateurs, zoals bijvoorbeeld bij het done-
ren van een (wees)huis of een douche /toi-
let gebouw. Dit zullen wij in 2021 en 2022 
nog blijven doen, hierna zullen we van dit 
systeem af stappen om de organisatie effi-
ciënter te maken.
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In 2020 hebben we ervoor moeten waken 
dat, alles wat we als organisatie de afgelo-
pen jaren hadden opgebouwd, behouden 
bleef. COVID-19 zorgde voor een ‘nieuw 
normaal’ en dat zorgde voor een groot ri-
sico op het tenietdoen van onze resulta-
ten. Veel kinderen kwamen (opnieuw) in 
aanraking met problemen op het gebied 
van gezondheidszorg, beschikbaarheid 
water en voedsel, toegang tot onderwijs 
en allerlei andere risico’s. Er is in totaal 
€228.951 opgehaald in gelden.

Wij hebben ons snel aangepast aan de 
veranderende omstandigheden. Snel rea-
geren op lokale situaties bleek essentieel 
in het continueren van onze projecten. 
Het was overduidelijk dat veel kinderen 
het slachtoffer zouden worden van deze 
enorme veranderingen. Meer dan ooit 
bleek het ontzettend belangrijk om deze 
groep te helpen op alle mogelijke manie-
ren.

Dankzij vele particuliere donaties voor het 
bouwen van nieuwe waterputten, heb-
ben wij goed werk kunnen verrichten. Wij 
hebben kunnen starten met lange termijn 
projecten om ook na COVID-19 een bete-
re toekomst te kunnen creëren voor kin-
deren die het nodig hebben. 

Bij 168 Million denken wij altijd vanuit de 
doelgroep waarvoor wij ons inzetten. Het 
is namelijk heel makkelijk om als buiten-
staander oplossingen aan te dragen voor 
bepaalde problemen. Maar soms is de si-
tuatie zo complex, dat je door zo’n oplos-
sing juist niet zorgt voor een betere situa-
tie. Het is van groot belang om in gesprek 
te gaan met de kinderen die wij willen 
helpen. Alleen op die manier kunnen we 
erachter komen waar behoefte aan is en 
welke acties en projecten écht het ver-
schil gaan maken. 

Wij  vinden het belangrijk om mensen te 
vinden waar we mee kunnen praten en 
ideeën uitwisselen, naast op zoek zijn 
naar donaties om de doelstellingen uit te 
voeren is het voor ons essentieel dat we 
ook de problemen uit kunnen leggen en 
mensen kunnen betrekken bij het oplos-
sen van de problemen.

Tijdens de coronacrisis is het leven van 
ontzettend veel kinderen ontwricht. We-
reldwijd hebben kinderen te maken ge-
kregen met de gevolgen van de covid-19 
crisis. Ze konden niet meer naar school, 
zagen veel minder vriendjes en vriendin-
netjes, konden niet meer buiten spelen 
en hebben in toenemende mate te maken 
gekregen met huiselijk geweld. 

Praten over problemenParticuliere steun in 2020

Een jongen en een meisje in Tanzania hebben op hun school
een 168 Million voetbalpakket gekregen met sportkleding
en onverwoestbate voetballen.
    168Million/16889081111990
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FINANCIEEL BELEID

Vrijwilligers en Personeel
Team 168 Million heeft wereldwijd meer dan 140 vrijwilligers. We 
hebben geen betaald personeel in dienst; ook betalen alle vrijwil-
ligers voor de kosten die ze maken voor hun vrijwillige bijdrage 
aan de stichting. Er zijn 32 mensen die op parttime basis werken 
en vooral in de weekenden en in de avonduren tijd nemen om 
mee te helpen.

Penningmeester
Penningmeester
Bestuur
Penningmeester
Accountant

Maakt de jaarlijkse budgetten
Bereid de jaarrekening voor
Fondsbeheer
Plannen en budgetten voor fondsenwerving
Goedkeuren financiële overzicht en budget

Taken en verantwoordelijkheden
:
:
:
:
:

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de financiën van 
de stichting. Het bestuur heeft ook de verantwoordelijkheid over het 
opzetten en begeleiden van projecten, het selecteren van bestem-
mingsdoelen voor donaties. Het bestuur komt minstens tweemaal per 
jaar formeel bijeen voor een bestuursvergadering om de progressie van 
de projecten te bespreken. Hierbij worden de donaties die geen be-
stemmingsdoel hebben ook door het bestuur aan een specifiek project 
toegewezen. 

en bekend te maken met 168 Million. Het aanspreken van nieuwe do-
nateurs, eenmalig of structureel, proberen wij zo kostenefficiënt mo-
gelijk te verwezenlijken. Onder dit kopje vallen ook de kosten voor 
het informeren van huidige donateurs. We vinden het belangrijk om 
helder te communiceren wat de impact van hun donaties is en waar 
we het opgehaalde geld aan uitgeven.

Door middel van maandelijkse giften, is het voor ons mogelijk om 
langdurige projecten op te zetten. Dit zijn duurzame initiatieven op 
het gebied van ontwikkelingshulp, die de komende jaren effect gaan 
hebben en misschien wel generaties lang van belang gaan zijn. Op 
deze manier, kunnen we zorgen voor toegang tot schoon water, goe-
de hygiëne, voldoende voeding, onderwijs en gezondheidszorg. Ook 
stellen deze inkomsten ons in staat om adequaat te reageren op nood-
situaties.

In 2020 hebben we amper uitgaven gemaakt voor de fondsenwerving 
enkel een paar kosten om donateurs beter te kunnen bereiken. In het 
volgende jaar zullen we gaan starten met onder andere straat capag-
nes, directe mailings, werving wie magazines en sociale media etc.

Ook de bovenstaande wervingskosten vallen ook investeringen in 
fondsenwerving.

Lonen
Onze bestuursleden en personeel werken op vrijwillige basis en 
ontvangen geen loon of onkostenvergoedingen en / of zitpen-
ningen voor hun werk. Er is geen personeel dat loon ontvangt.

Kosten van Werving
Om genoeg fondsen te werven voor onze werkzaamheden moe-
ten wij actief campagnes op zetten om donateurs aan te spreken 

Administratieve Kosten
In deze kosten is onder andere meegenomen: vergoedingen van ac-
countant, secretariaat, kosten voor het up-to-date houden van de ad-
ministratie, bank- en transactiekosten, etc. Hierin zouden normaalge-
sproken salarissen verwerkt zitten, maar aangezien wij niet met vast 
personeel werken en er geen vergoedingen worden betaald aan het 
bestuur hebben wij deze kosten dus niet. Eenmalige vergoedingen 
voor bepaalde opdrachten ten behoeve van de organisatie door exter-
nen wordt hier wel in verwerkt.
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SAMEN TEGEN 
CORONA
Schoon water en hygiene helpen tegen de verspreiding 
van corona, maar ook tegen die van andere ziektes. Het 
is zo dat bijna de helft van alle mensen niet vaker dan 
een keer thuis hun handen kan wassen. Daarom zet 168 
Million zich in om mensen in ontwikkelingslanden de 
kans te geven om hun handen te wassen in openbare 
voorzieningen geleid en verzorgt samen met de lokale 
gemeenschappen.

KENIA: Op scholen en dorpscentra heeft 168 Million samen met de lokale stamhoofden 
wasbakken in cement bevestigd zodat ieder makkelijk en snel zijn of haar handen kan wassen. 
    168Million/1689008920002

Verklaring van het bestuur
Het bestuur bevestigt dat het de kascommissie volledig inzicht 
heeft gegeven in de boekhouding en daarbij alle onderliggende 
stukken heeft overgedragen tijdens de controle door de kascom-
missie. Het bestuur is volledig transparant over de stand van za-
ken van de stichting.

B.A.F. de Jong
168 Million Nederland
Penningmeester

28 juli 2021, 
Amsterdam

B.R. Kornegoor
168 Million Nederland
Voozitter

28 juli 2021, 
Amsterdam

H.F. Mandemaker
168 Million Nederland
Lid van raad van Bestuur

28 juli 2021, 
Amsterdam

168 Million Nederland
Bestuursstempel

28 juli 2021, 
Amsterdam
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VERKLARING FINANCIEN

33

Op 28-7-2021 heeft de kascommissie de ac-
tiviteiten gecontroleerd als onderdeel van 
de financiële audit van Stichting 168 Million. 

Tijdens deze bijeenkomst werd inzicht ge-
geven in de administratie van de stichting 
en werden er uitvoerige gesprekken ge-
voerd met de pen- ningmeester en de voor-
zitter over het gevoerde financiële beleid. 
De jaarverslaggeving is opgemaakt naar 
de richtlijnen van de Raad voor de Jaarver-
slaggeving: RJ-Uiting 2016-13: ‘Richtlijn 650 
Fondsenwervende organisaties’ De kas-
commissie heeft de balans, staat van baten 
en lasten en de onderliggende documenten 
van Stichting 168 Million gecontroleerd. 

Onder meer is vastgesteld dat de openings- 
en eindsaldi van de bankrekeningen over-
eenkomen met de relevante bankafschrif-
ten. Er is ook vastgesteld dat alle inkomsten 
en uitgaven worden gerecht- vaardigd door 
middel van schriftelijke documenten. Er zijn 
verder geen opmerkingen over de financië-
le documenten en de kascommissie is van 
mening dat deze documenten een getrouw 
beeld geven van de handelingen van het be-
stuur en de situatie van de stichting. 

Er zijn geen onregelmatigheden gecon-
stateerd in de administratie en dat geeft 
vertrouwen om de jaarrekening voor 2020 
goed te keuren.

K. Gerritsma
Kascommesaris

28 juli 2021, 
Amsterdam

De jaarrekening is opgesteld in overeen-
stemming met de algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving 
in Nederland. Activa en passiva worden in 
het algemeen gewaardeerd tegen de ver-
krijgings- of vervaardigingsprijs of de ac-
tuele waarde. Indien geen specifieke waar-
deringsgrondslag wordt vermeld, vindt 
waardering plaats t gen de verkrijgingsprijs. 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van 
de historische kostenconventie in over-
eenstemming met de algemeen aanvaarde 
boekhoudprincipes in Nederland de RJ 650 
(fondsenwervende organisaties) nastreven. 
Activa en passiva worden gewaardeerd te-
gen nominale waarde, tenzij anders aange-
geven.

Het resultaat is bepaald als het verschil tus-
sen de opbrengstwaarde van de geleverde 
diensten en de kosten en andere lasten voor 
het jaar. Opbrengsten uit transacties wor-
den verantwoord in het jaar waarin ze zijn 
gerealiseerd.

De opgenomen kosten worden toegere-
kend aan de strategische doelstellingen, 
aan de fondsenwervingsactiviteiten  of aan 
operationele en administratieve kosten. De 
toewijzing is gedetailleerd in het schema 
van de toewijzing van uitgaven aan doel-
stellingen.

Verklaring Kascommissie Grondslagen Financiële 
verantwoording

T. Inen
Kascommesaris

28 juli 2021, 
Amsterdam

Kostenindeling

Resultaatbepaling

Stichting 168 Million Nederland is fysiek 
en statutair gevestigd aan de keizersgracht 
241, 1016EA, Amsterdam en is ingeschre-
ven in het handelsregister onder nummer 
68951744 en is bekend bij de Nederlandse 
belastingdienst onder het RSIN nummer 
8576.62.429 en is sinds 1 mei 2018 aange-
merkt als algemeen nut beogende instelling 
(ANBI).

Informatie Stichting



RESULTATEN BALANS

Balans 1-jan-2020

ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa

Voorraaden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Effecten

Totaal

PASSIVA
Reserves en Fondsen
- Reserves
   o Bestemmingsreserves
   o Continuiteitsreserves
   o Herwaarderingsreserves
   o Overige reserves

- Fondsen
   o Bestemmingsfonds voetbal
   o Bestemmingsfonds onderdak

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal

Balans 31-dec-2020

 
22,495

2,381
0

24,876

39,875
64,751

 
€
€
€
€

€
€

0
24,876

0
12,342

0
27,533

€
€
€
€

€
€

37,218

27,533

0
0
0

64,751

€

€

€
€
€

€

 

19,508
8,025

12,342
0

 

€
€
€
€

 
29,993

3,175
0

33,168

60,110
93,279

 
€
€
€
€

€
€

0
33,168

0
46,080

0
14,030

€
€
€
€

€
€

79,249

14,030

0
0
0

93,279

€

€

€
€
€

€

 

5,455
8,575

46,080
0

 

€
€
€
€

Bestedingsverdeling
Projecten

Wervingskosten

Beheer & Administratie

96 %

2.2 %

1.8 %

Donaties per project
A Rechten en kansengelijkheid

B Bevorderen leefomgeving

C Directe hulpverlening

D Bevordering van ecosystemen

E Bewustzijn

F Onderzoek en ontwikkelingen

O Overige

24%

26.8%

2.8%

1.1%

1.4%

1.1%

42.8%

Balans 1-jan-2020Balans 31-dec-2020
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RESULTATENREKENING
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Resultaat 2019
BATEN
- Overige Inkomsten
- Baten van Particulieren
- Baten van Bedrijven
- Baten van Loterijen
- Baten van Organisaties zonder winststreven
- Baten als tegenprestatie van diensten of producten
- Baten van Subsidies van overheden

 
0

214,395
215,505

0
25,412

0
0

 
€
€
€
€
€
€
€

Totale Baten 455,311€

LASTEN
Besteed aan Doelstellingen
- Doelstelling A Kansengelijkheid en Kinderrechten
- Doelstelling B Bevorderen Leefomgeving
- Doelstelling C Directe Hulpverlening
- Doelstelling D Bevorderen Ecosystemen
- Doelstelling E Vergroten Bewustzijn
- Doelstelling F Onderzoek en Ontwikkeling
- Doelstelling G Overige Doelstellingen

Werveringskosten
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

Saldo voor Financiele baten en lasten
Saldo financiele baten en lasten
Saldo van baten en lasten

RESULTAATBESTEMMING
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds
Herwaarderingsreserve
Overige Reserve

Totalen

33,168
0

14,030
0

46,080

93,279

€
€
€
€
€

€

46,902
377,692

6,862
0
0
0

11,468

€
€
€
€
€
€
€

Gebudgetteerd 2020

15,000
260,000
260,000

0
50,000

0
0

 
€
€
€
€
€
€
€

585,000€

47,198
0
0
0

46,080

93,279

€
€
€
€
€

€

50,000
400,000

30,000
10,000
50,000
10,000
10,000

€
€
€
€
€
€
€

Resultaat 2020

10,781
228,951

96,336
0

147,005
0
0

 
€
€
€
€
€
€
€

483,073€

24,876
0

27,533
0

12,342

64,751

€
€
€
€
€

€

117,928
131,446

13,944
5,419
6,621
5,223

210,310

€
€
€
€
€
€
€

442,924

2,480
8,505

10,985

1,402
0

1,402

€

€
€
€

€
€
€

560,000

15,000
10,000
25,000

0
0
0

€

€
€
€

€
€
€

490,890

11,289
9,422

20,711

-28,528
0

-28,528

€

€
€
€

€
€
€



BESTEDINGSTOELICHTING

Verstrekte (project)subsidies en 
(project)bijdragen 

Aankopen en verwervingen

Uitbesteed werk

Communicatiekosten 

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Kantoor- en algemene kosten

Bank- en transactiekosten

Afschrijving

Totaal 

13,944

0

0

0

0

0

0

0

13,944

€

€

€

€

€

€

€

€

€

5,419

0

0

0

0

0

0

0

5,419

€

€

€

€

€

€

€

€

€

6,621

0

0

0

0

0

0

0

6,621

€

€

€

€

€

€

€

€

€

4,429

0

0

0

0

0

0

794

5,223

€

€

€

€

€

€

€

€

€

210,310

0

0

0

0

0

0

0

210,310

€

€

€

€

€

€

€

€

€

0

738

0

298

542

345

7,498

9,422

€

€

€

€

€

€

€

€

300

10,989

0

0

0

0

0

11,289

€

€

€

€

€

€

€

€

490,097

0

300

11,727

0

298

542

345

8,292

511,601

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

560,000

0

2,500

10,000

0

2,000

1,000

500

9,000

585,000

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

442,130

0

0

1,401

0

864

1,016

212

8,226

453,849

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

B C D E F

131,446

0

0

0

0

0

0

0

131,446

€

€

€

€

€

€

€

€

€

O

Besteed aan Doelstellingen
Beheer &
admini-
stratie

Wervings-
kosten

Totaal
werkelijk

2019

Begroot
jaar

Totaal
werkelijk

2018

  DOELSTELLINGEN

A Kinderrechten en kansengelijkherid
B Bevorderen leefomgeving
C Directe hulpverleneing
D Ecosystemen bevordingen
E Bewustzijn
F Onderzoek en ontwikkelingen
O Overige

A

117,928

0

0

0

0

0

0

0

117,928

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1

1

2

  Onder overige doelstellingen vallen: 

€ 
€
€
€

186,171
17,492

6,642
210,310

  

De Mondkapjesactie: 
De Speelgoedactie:
De Kerstactie: 

2
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