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Stichting voor ontwikkelingssamenwerking KOOK  

Jaarrekening 2020 

Inleiding: 

Het jaar 2020 stond in het teken van de Corona pandemie. Half maart moesten we onze 

winkel sluiten. In april/mei is de winkel aangepast, zodat er veilig gewinkeld kon worden. 

Begin juni zijn we opengegaan met een gemaximeerd aantal bezoekers. Half december ging 

de winkel echter weer dicht.  

Samengevat: 23 dagen volledig open, 62 dagen open met beperkt aantal klanten en 29 

dagen gesloten. De omzet in het jaar 2020 was 68,8 % van de omzet in het jaar 2019. 

Projecten: 
Het doel van onze stichting is: “Ondersteuning van kleinschalige projecten in arme landen”. 

We hebben alle toezeggingen kunnen nakomen. Het aantal aanvragen voor scholen, 

ziekenhuizen, waterputten en overige kleinschalige projecten, nam af door de wereldwijde 

pandemie.  

Er was wel grote behoefte aan Corona preventie materialen en voedsel. We hebben een 

aantal van die aanvragen kunnen honoreren.  

Overzicht steun aan projecten in de jaren 2012-2020: 

  bedrag aantal projecten     bedrag aantal projecten 

2012  €      203.371  43  2017 € 284.600 62 

2013  €      261.015  53  2018 € 300.200 65 

2014  €      238.846  49  2019 € 287.700 62 

2015  €      260.400  56  2020 € 192.000 43 

2016  €      272.923  57         

  

Ontwikkelingen Kringloopboulevard: 
De Gemeente Alkmaar heeft een visie ontwikkeld waarbij 15000 woningen gebouwd gaan 

worden langs het kanaal. Dat houdt in dat de kringloopwinkels op termijn zullen moeten 

wijken. In 2020 is de positie van de kringloopwinkels aan de Zijperstraat echter versterkt 

door de nieuwbouw van Rataplan en de komst van een vijfde kringloopwinkel: De  

Uitdragerij. We denken nog wel een aantal jaren op deze locatie te kunnen blijven. Intussen 

zetten we geld opzij om financieel sterk te staan als we moeten verhuizen naar een ander 

pand.  

Namens het bestuur van Stichting KOOK 

Pieter Bijl (penningmeester)       april 2021 

 

 



2 
 

Resultatenrekening 2020:      

       

Opbrengsten jaar 2020 jaar 2019   Projecten / kosten jaar 2020 jaar 2019 

speelgoed/sierraden   €    18.785   €    39.473   reservering  ander gebouw € 22.000  €   45.000  

elektra / Gereedschap  €    22.566   €    47.895      

CD / DVD /LP's  €      7.649   €           -     Bijdrage aan projecten € 192.000  € 287.700  

galanterie  €    41.588   €    67.564      

schoenen  €    18.709   €    32.298   kosten vrijwilligers € 8.033  €     9.173  

boeken  €    29.143   €    34.951   gebouw, energie en inventaris € 18.430  €   17.039  

kleding  €    70.858   €  110.663   kosten bestelauto € 6.147  €     6.081  

meubels  €    28.225   €    40.606   kantoor en verkoopkosten € 3.980  €     6.392  

kerst / sierraden  €    17.913   €      6.503   kosten van afval € 1.854  €     4.458  

verkoop kofftie/thee  €         903   €      3.699   Kosten Corona € 1.334  €          -    

giften  €      1.750   €      3.204   Bank en algemene kosten € 3.664  €   10.502  

rente  €           10   €          32          

Totaal  €   258.098   €  386.887    € 257.442  € 386.344  

       

Resultaat   €      656            

       

Toelichting en specificaties:   kantoor en verkoopkosten    jaar 2019  

    porto  €         182   €        174  

    telefoon  €      1.030   €        880  

onkosten vrijwilligers: Jaar 2020  jaar 2019   verkoopkosten, stickers, inkt  €      1.707   €     1.362  

inkopen keuken  €      1.606   €      3.068   kantoor artikelen  €         515   €     1.090  

attenties feestdagen  €      3.610   €      3.001   kosten (jaar-)vergadering  €           -     €        340  

parkeren en reiskosten  €      2.468   €      3.022   Kook inzicht (jubileum in 2019)  €         546   €     2.545  

overige (o.a. bloemen)  €         348   €          83     €      3.980   €     6.392  

  €      8.033   €      9.173      

    onkosten bestelauto:     

gebouw, energie en inventaris    diesel  €         995   €     1.476  

gas en elektra  €    10.129   €    10.591   onderhoud  €         777   €        301  

water  €         358   €        441   verzekering  €         546   €        526  

schoonmaakkosten  €         461   €        657   Belasting/parkeervergunning  €         829   €        778  

onderhoud/ inrichting  €      4.634   €      2.219   reservering andere auto  €      3.000   €     3.000  

gemeente en waterschap  €      1.371   €      1.189     €      6.147   €     6.081  

verzekeringen  €         547   €        530   Bank en algemene kosten:     

beveiliging   €         931   €      1.411   Bankosten (incl. pinnen)  €      3.063   €     3.186  

  €    18.430   €    17.039   internationale betalingen  €         544   €        405  

    kosten jubileum  €           -     €     6.617  

Kosten afval  €      1.854   €      4.458    overige algemene kosten  €           57   €        294  

      €      3.664   €   10.502  

Toelichting: 

Sierraden waren in 2019 onderdeel van de rubriek speelgoed. In 2020 vormen sieraden één 

rubriek met Kerst.  

Dvd’s en Cd’s werden in 2019 gerekend tot de rubriek Electra. Vanaf  2020 zijn Dvd’s en Cd’s  

een aparte rubriek. 

De post “onderhoud en inrichting” was in 2020 hoger door het “Corona-veilig” maken van de 

winkel. Een nieuwe post is; “kosten Corona” betreft; desinfectie, handschoenen, 

mondkapjes en gelaatsschermen. 
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 Balans: 1-1-2020  

      

      

Activa  1-1-2020     Passiva 1-1-2020 

    eigen vermogen  €      33.741  

spaarrekening  €      175.000    reserve fonds toegezegde projecten  €      65.000  

ABN rekening  €          7.157    reserve fonds vaste kosten  €        6.000  

kas  €          2.381    reserve fonds huisvesting  €      50.000  

    reservering voor vervanging auto  €      11.663  

        nog te betalen BTW (4 de kwartaal 2019)  €      18.134  

   €      184.538         €    184.538  

      

 Balans: 31-12-2020  

      

Activa  31-12-2020     Passiva 31-12-2020 

    eigen vermogen  €      34.397  

spaarrekening  €      185.000    reserve fonds toegezegde projecten  €      65.000  

ABN rekening  €        18.275    reserve fonds vaste kosten  €        6.000  

kas  €          1.378    reserve fonds huisvesting  €      72.000  

    reservering voor vervanging auto  €      14.663  

        nog te betalen BTW (4 de kwartaal 2020)  €      12.593  

   €      204.653         €    204.653  

 

Toelichting bij de balans: 

Op de linkerzijde van de balans staan de bezittingen van de KOOK. Er zijn meer bezittingen dan deze 

geldmiddelen, maar die worden niet vermeld op de balans. Andere bezittingen van de KOOK zijn 

onder andere: voorraden, stellages, de keuken, het kantoor, inventaris van kantoor en keuken, 

kassa’s, verwarming en verlichting.  

Voor de vervanging van de auto wordt gereserveerd, zoals hierboven vermeld.  Aan de rechterzijde 

van de balans staat waar het geld voorbestemd is: Reservefondsen toegezegde projecten en vaste 

kosten zijn bedoeld  om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, als er geen inkomsten zijn ten 

gevolge van een calamiteit. Dankzij deze reserves, konden we tijdens de verplichte winkelsluiting aan 

onze verplichtingen voldoen.   

Reservefonds huisvesting is een spaarpot voor inrichting van een ander pand over een  aantal jaren. 

 

Toelichting bij de projecten (Overzicht op volgende pagina): 
In 2020 was de winkel deels gesloten en waren er veel dagen slechts een beperkt aantal klanten 

toegestaan. Desondanks werden er toch 43 projecten gesteund, verdeeld over de categorieën 

opvangcentra, water/ voedsel & werk, gezondheidszorg en onderwijs. Een resultaat waar een kleine 

100 vrijwilligers hard voor gewerkt hebben , en met recht trots op zijn. Dankbaar dat we deze 

bijdrage aan de minder bedeelden in vrijheid kunnen leveren.     
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Overzicht projecten 2020: 

 

 
 

PN Land Organisatie Project

2019-89 India Joy  for Children vervanging kooktoestellen in vijf kinderopvangcentra

2020-02 Kenia Afrika Family Foundation hulpmiddelen weeskinderen in pleeggezinnen

2020-32 Bolivia La Aldea Christo Rey renovatie keuken en opvang- recreatiezaal voor kinderen 

2020-41 Afghanistan Teen Challenge Nederland bouw rehabilitatie centrum voor drugsverslaafden 

2020-70 Nepal Margret 4 Nepal groot onderhoud ontmoetingshuis voor verstoten meisjes

2019-91 Malawi Voices Organisation waterputten voor Chikwawa

2019-96 Burkina Faso Association Minda training en opstarten kleine pluimvee houderij

2019-102 Guinee Association  watervoorziening voor een medische post

2019-83 Ghana Educare heraanplant cacaoplantage door jonge cacaoboeren

2020-13 Benin Kind in Benin landbouwproject voor familiehuis La Solidarite

2020-18 Kenia Mukao Foundation stenenpers voor bouw huisvesting koffieboeren

2020-17 Senegal  Yayema aanleg watervoorziening bij een schooltuin

2020-40 India Stichting Jalihal planten van een miljoen bomen in 2020

2019-94 Rwanda Help Ons naaimachines voor 17 families

2020-06 India BGM Social Service Center 5  regenwater verzamelsystemen bouwen

2020-53 Ethiopie Maak ethiopie gezonder water, landbouw en bakkerij project

2020-60 Tanzania Moja productie sanitaire materialen en distributie

2020-76 Burkina Faso Association Minda herbouw pluimveegebouw voor trainingen en inkomen

2020-80 Filippijnen RonoyLion mais- en rijstmolen voor voedselzekerheid 

2020-72 Zuid Afrika stichting Rhiza pluimveehouderij voor voedselzekerheid en zelfredzaamheid

2020-84 Gambia Vrienden van Allahein waterreservoirs voor groententeelt door vrouwen

2019-78 Ethiopie Wondem kraamlogies met drie kamers

2019-73 Ethiopie Womansclinic vrouwenkliniek

2019-97 Somalie Sador aanschaf röntgenapparatuur

2020-27 Filippijnen NFS corona preventie materialen

2020-29 Ghana Future Leaders corona preventie materialen

2020-36 Kenia Stichting Share corona preventie materialen

2020-38 Kameroen Babungo corona preventie materialen

2020-47 Ethiopie Gea 4 Ethiopie corona preventie materialen

2020-50 Armenie Asmik corona preventie materialen

2020-67 Guatemale Tess Unlimited bouwen kliniek voor schisis patienten

2020-69 Oeganda Cycling out of Poverty fiets voor zorgmedewerkers

2019-98 Nigeria Life & Peace dak voor een school 

2020-01 Kenia Samen voor Kenia bouw basisschool Simba 

2020-04 Congo Super Adelaar bouw vier klaslokalen bij school in Kinshasa

2020-11 Guatemala Timmerproject aanschaf van gereedschap voor timmeropleiding

2020-16 Tanzania Vrienden van Afrika schoolmeubilair en bouw overdekte eetplaats

2020-20 Sri Lanka Vikalpani renovatie, meubilair en drinkwater voor kleuterschool

2020-19 Ghana Compassion For Humanity sanitaire voorzieningen voor school

2020-57 Filippijnen CTCSM beveiliging- en onderhoudsvoorziening school

2020-58 Bangladesh Earth Caravan renovatie lagere school in Khurushkul

2020-62 Kenia Vrienden van Joseph schoolproject in Mwitha

2020-78 Kameroen Babungo opknappen school na oorlogsgeweld

Opvangcentra

Water, voedsel en werk

Gezondheidszorg

Onderwijs


