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Jaarverslag 2018 
 
Bestuurssamenstelling: Jasmijn Knaapen  voorzitter en penningmeester 
    Ton Cremers   bestuurslid 
    Michel Knaapen  secretaris  
    Mac Kyimba   Oprichter/ coördinator Kicvop 
Uganda 
 
In het jaar 2018 is het bestuur 13 keer bij elkaar gekomen.  
 
In dit jaar zijn de volgende aspecten besproken 
 
Coördinator Kicvop  
De coördinator van Kicvop Oeganda, mevrouw Faith, is ontslagen. Voor haar is mevrouw 
Sumaya aangenomen. Zij is gestart en Mac zal nog een gesprek met haar hebben om haar in te 
werken. Het bestuur heeft besloten om voor het werk van Sumaya een kleine vergoeding te 
geven. 
 
Bus: 
Het busproject dat in 2017 gestart is werkt goed. Er is veel vraag voor vervoer van jongeren en 
ouderen voor poli bezoeken naar een ziekenhuis. Inkomsten voor onderhoud auto zal plaats 
vinden door de bus in de weekenden te verhuren aan toeristen. Deze inzet van de bus slaat aan 
bij de bevolking.  
Vanuit Israel is er ook een donatie voor de bus binnengekomen. Kicvop wordt wel geregeld 
geconfronteerd met onderhoudskosten. Gelukkig kunnen de kosten tot nu toe met donaties 
opgelost worden. 
 
Project Waste Plastic 
Kicvop heeft afgelopen jaar gekeken naar de gezondheid beïnvloedende factoren in Kampala, 
met name in stadsdeel Nansana. Nansana is een nieuw stadsel en heeft 365124  inwoners - 
inclusief aangrenzende dorpen, Ook het stadsdeel Kazo ( stadsdeel waar Kicvop Uganda 
gevestigd is) hoort met zijn 38424 inwoners bij deze nieuwe stad. De wijze waarop het afval in 
vele straten blijft liggen en niet wordt opgeruimd heeft zeker gevolgen voor de gezondheid van 
de kinderen. Zij spelen hierin en lopen kans dat ze allerlei infecties en ziektes oplopen. 
Daarnaast heeft dit ook gevolgen voor de volwassen, de ouders. 
Mac heeft hier een projectplan voor geschreven. Het bestuur van Kicvop heeft besloten om met 
dit plan donaties binnen te halen. Hiervoor is contact gelegd met de gemeente Lanaken en 
RD4. 
Nadat een afvaardiging van het Kicvop bestuur aan de gemeenteraadsleden van Lanaken uitleg 
heeft gegeven over dit plan, is er een bedrag van € 2000 geschonken. Met de belofte dat 
Kicvop laat zien wat er met dit geld gebeurd is.  
Daarnaast heeft het informatief contact met RD4 zeer bruikbare informatie opgeleverd die 
toepasbaar kan zijn in Nansana. Onder andere een apparaat dat plastic kan versnipperen en 
vervolgens kan bewerken tot bruikbare voorwerpen. Hier zal in 2019 verder naar gekeken 
worden. 
 
Werven van vrijwilligers 
Plaatselijke activiteiten van vrijwilligers: 

- Maxime en Hester zijn als vrijwilligers bereid geweest om Kicvop te vertegenwoordigen en bij 
een markt “ Manus van alles” in Maastricht, stadsdeel Witte Vrouwen Veld (WVV). Ze hebben 
beiden meegeholpen aan naamsbekendheid van Kicvop. Daarnaast heeft verkoop van 
sieraden een totaal aan € 170 donaties opgeleverd. 

 
Verder is deze eerste keer een leerzaam moment geweest in het naar buiten treden als Kicvop. 



 

 2 

 

- Carolien C. heeft zich vrijwillig aangeboden om de stichting te ondersteunen met advies( 
jurist) en ervaringen vanuit haar (voormalig) werk.  

- Mw. H. heeft spontaan aangeboden naar Oeganda te gaan om ter plekke vrijwilligers werk te 
doen, waarvoor ze geld wil betalen aan Kicvop. Kicvop biedt hiervoor een woning( ommuurt) 
, dagelijks een maaltijd. brengen en halen van het vliegveld. 

 
E.e.a. is uiteindelijk niet goed verlopen en betrokkene is gestopt met haar werk. De 
verwachtingen die zij had kwamen niet overeen met wat door Kicvop Uganda is aangeboden. 
Dit heeft geleid tot een beklag van haar op Facebook. Dit is uiteindelijk door haar ingetrokken. 
 
AVG: 
In goede samenwerking met de nieuwe vrijwilligster Carolien is de AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) doorgenomen en beoordeeld of we voldoen aan alle 
regels.  
 
Sponsoren vinden / benaderen 
Bestuur heeft afgesproken om het geheel jaar te zoeken naar mogelijkheden van sponsoren, en 
het vinden van stichtingen die bereid zijn om geld te doneren.  
Voor waar niet makkelijk en voor de vier de bestuursleden is dit niet een dagelijks werk. 
Jasmijn en Mac hebben hier veel ervaring in. 
Verder benaderde organisaties zijn: gemeente Maastricht, gemeente Lanaken, Wilde Ganzen, 
Albert Schweitzer Fonds, Cordaid, E.Strouven, Preuvenemint, Simavi, St.Groenenschild. 
Dit heeft geldelijke bijdrage opgeleverd . Sommigen hebben onze vraag voor donatie in eerste 
instantie afgewezen.  
 
Contact met Kicvop Uganda: 
Mac heeft Oeganda bezocht en is tevreden over de inzet van Sumayah. Kicvop bureau is nog 
altijd goed bekend in het stadsdeel.  
De gemeenten is op de hoogte gebracht van het project Waste Plastic. Nu ter plekke o.a. 
cholera is uitgebroken, ziet een ieder beter in dat er gewerkt dient te worden aan de hygiëne. 
 
Plaatselijk kantoor in Kampala: 
De huurprijs is flink gestegen en dat heeft er toe geleid dat er een nieuw kantoor gezocht en 
gevonden is. Gelukkig is de huurprijs in voordeel van Kicvop lager uitgevallen. 
  
 
Financieel jaarverslag 2018 
Stichting Kicvop Nederland had op 1 januari 2018 € 830,73 saldo. Aan het eind van het jaar 
€1894,10 op de betaalrekening van de stichting. De totale inkomsten waren 10172,37 euro.  
Inkomsten bestonden uit: 

- Sponsorgeld voor sponsorkinderen (3660 euro) 

- Opbrengsten uit “vrienden van KICVOP” 

- Manus van alles festival (170 euro)  

- Losse donaties waaronder 1500 euro van Gemeente Lanaken. 

Er werd 8988,60 uitgegeven; er werd meebetaald aan nieuwe banden en benzine voor de 
“health care van” in Oeganda en natuurlijk ging het grootste gedeelte naar de educatie van de 
gesponsorde kinderen. Administratieve kosten bestonden uit 120,34 als bankkosten. 245,82 
transactiekosten en 34,99 voor de anbi website. Er waren ook nog bijzondere kosten zoals de 
uitgaven voor deelname aan Manus van alles festival en de invoer van sieraden vanuit Oeganda. 
De opbrengsten van het festival waren net voldoende om de onkosten te betalen. De meeste 
uitgaven waren voor de langere termijn en zullen uiteindelijk, als er meer festivals worden 
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bezocht, geld gaan opbrengen. Ook de KICVOP Uganda manager werd dit jaar weer betaald. 
De totale administratieve uitgaven bedragen nu 5,6% van onze inkomsten in 2018.  


