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Stichting Care for Kosovo Kids
PUTTEN

BESTUURSVERSLAG

Algemene informatie
Stichting Care for Kosovo Kids (CfKK), statutair gevestigd te Putten, is een initiatief van Anke Gerrits,
Maruschka Somsen en Gerry Beers. Zij werden in oktober 2012 geïnspireerd door Sevim Cinci, 
kinderarts in Kosovo, Pristina. Sinds januari 2013 hebben zij een stichting in Nederland. De stichting in
Kosovo staat sinds april 2013 geregistreerd.

Het bestuur bestaat in Nederland uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurder. Daarnaast heeft de
stichting in Nederland en Kosovo een operationele board. Zie voor de leden van het bestuur en de operationele
boards www.careforkosovokids.com/het-bestuur.html. Daarnaast heeft de stichting een Liaison Manager in
Kosovo aan haar verbonden.

Informatie omtrent activiteiten en financiële positie
CfKK biedt sinds 2013 in Kosovo directe hulp aan zieke kinderen door medicijnen beschikbaar te stellen. Dit
gebeurt uitsluitend via kinderartsen ter plaatse. Het gaat voornamelijk om kinderen met leukemie en andere
vormen van kanker. De directeur van het University Clinical Centre of Kosovo (UCCK) en de stichting Care for
Kosovo Kids hebben een Memorandum of Understanding ondertekend. Er is een nauwe samenwerking met dit
ziekenhuis. Tevens is er een goede samenwerking met de Minister of Health. Naast het verzorgen van directe
hulp in de vorm van benodigde medicatie, wil CfKK het niveau van de medische zorg aan kinderen in Kosovo
verbeteren. CfKK verzorgt inmiddels volledig de basisbehoeften en leefomstandigheden voor de kinderoncologie- 
afdeling, met als gevolg dat het sterftecijfers bij kinderen steeds meer daalt. De focus is naast medicatie en
andere praktische zaken steeds meer gericht op het verbeteren van de kennis van de artsen en
verpleegkundigen middels lezingen en het organiseren van bezoeken van professoren en kinderoncologen
aan het ziekenhuis. In 2017 is de basis gelegd voor deelname aan het Outreach programma, dat werd
vastgelegd middels een Memorandum of Understanding (MoU) met het Prinses Máxima Centrum in Utrecht,
de World Child Cancer Foundation en de Universiteitskliniek van Pristina. Het Prinses Máxima Centrum is
het grootste kinderoncologie centrum van Europa. Het samenwerkingsprogramma is gestart in 2018 en is 
volledig gericht op educatie, training en advisering van de artsen, verpleegkundigen, technici, researchers en
andere professionals gespecialiseerd in kinderoncologie.

De stichting werkt voor het overgrote deel met vrijwilligers. Daar waar nodig worden mensen ingehuurd. Zo wordt
er een Liaison Manager in Kosovo betaald door CfKK.

De donaties zijn afkomstig van derden en van het bestuur zelf. 

Het bestuur van de Stichting heeft zich op het standpunt gesteld dat de ontvangen gelden op een
conservatieve wijze worden beheerd. De Stichting heeft in Nederland en in Kosovo een bankrekening. In
Kosovo wordt een beperkt werkkapitaal aangehouden. 

Doelstelling, missie en visie
Er zijn feitelijk drie verschillende doelen te onderscheiden, namelijk op korte, middellange en lange termijn.
Deze doelen zijn als volgt:

Korte termijn doelstelling
Het leveren van de benodigde cytostatica (verzamelnaam van medicijnen tegen kanker) voor kinderen met
kanker op de afdeling hematologie/oncologie in de Universiteitskliniek van Kosovo. De ouders van deze
kinderen zijn niet in staat de kosten hiervan te dragen. CfKK koopt de medicatie in tegen een scherpe prijs
zodat alle zieke kinderen kunnen worden behandeld. 

Middellange termijn doelstelling
Het ondersteunen van Kosovaarse kinderoncologen, kinderartsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis in
Pristina met apparatuur en kennisoverdracht over diagnostiek, behandelingen en medicatie en het Prinses 
Máxima Centrum middels een officieel Outreach programma. Daarnaast bestaat er een langlopende 
samenwerking met specialisten van de Universiteitskliniek in het Oostenrijkse Graz.
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Lange termijn doelstelling
Lokaal borgen van de stichting in Kosovo zodat deze hier op termijn zelfstandig kan draaien.

Missie
De missie van CfKK is het verlenen en verbeteren van de medische zorg aan kinderen in Kosovo.

Belangrijkste risico's en onzekerheden
De belangrijkste risico's zijn gelegen in het feit dat de stichting volledig afhankelijk is van donaties. Indien er
dus geen geld meer gedoneerd wordt zal op termijn de stichting ophouden te bestaan. Verder is een
onzekerheid de politieke instabiliteit van het land, hierop heeft de stichting geen invloed.

Doelrealisatie
Hieronder volgt een overzicht van de behaalde mijlpalen in de afgelopen jaren:

2013
- Oprichting ANBI status stichting met een formele Nederlandse board en Kosovaarse Advisory board.
- Oprichting CfKK: alle kinderen ontvangen medicatie middels vastgestelde protocollen.

2014
- Angstverminderingsproject: junglefiguren maken het kinderziekenhuis kindvriendelijk.
- Herinrichten van deel van het ziekenhuis met behulp van meubilair gedoneerd door Keller.
- Lancering kookboek 'Streetfood Kosovo'.

2015
- Adviesraad Nederland geïnstalleerd.
- Voorraadbeheersysteem.
- Uitbreiding door supplies beschikbaar te stellen.
- Vervanging van de wasserette voor de gehele universiteitskliniek: 2.400 bedden.

2016
- Memorandum of Understanding met Minister van Volksgezondheid Kosovo.
- Congres met hoogleraren uit Nederland en Oostenrijk.
- Lancering 'Chemo Kasper' in samenwerking met VOKK. Kinderboekje met uitleg over kanker.
- Welkomstpakketten voor patiëntjes in ziekenhuis met producten en uitleg ter ondersteuning van de hygiëne.

2017
- Olympisch kampioen Majlinda Kelmendi uit Kosovo wordt ambassadeur voor CfKK.
- Nederlandse en Oostenrijkse artsen geven een lezing aan lokale artsen.
- Het EBRD Community initiatief is gestart.
- Eerste benefiet diner in Nederland.

2018
- Outreach programma met het Prinses Máxima Centrum.
- Tweede benefiet diner in Nederland.
- Succesvolle EBRD Community initiatieven afgesloten.
- Lezingen van specialisten uit Nederland en Oostenrijk.
- Sondevoeding project.
- Vrijwillig tandartsen project, waarbij kinderen worden gevolgd voor, tijdens en na hun behandeling.
- Donatie van Dua Lipa.
- Proactief voorraadbeheersysteem inclusief eigen apotheek.
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2019
- Succesvolle online campagne, kinderen ontvangen cadeaus.
- Flowcytometer volledig operationeel doordat CfKK in alle reagentia voorziet.
- Derde benefiet diner in Nederland.
- Fundraising diner in Kosovo.
- Speciaal event voor de kinderen van het gehele kinderziekenhuis: beklimming ziekenhuis door Spiderman, 
  Batman, Superman en de kerstman waarbij zij cadeaus gaven aan de kinderen.
- Financiering project verbetering kwaliteit diagnostiek bij afdeling Pathologie.
- Renovatie keuken.
- Biopt analyse in het Prinses Máxima Centrum ter verbetering van diagnostiek.

2020
- Medicatie verschaffen aan alle kinderen op de afdeling oncologie/hematologie van het UCCK
  kinderziekenhuis in Pristina.
- Bezoeken van medische specialisten, verpleegkundigen en technici in Kosovo en vice versa.
- Verschaffen van alle benodigde artikelen van de afdeling, aangevraagd door de verpleging (zoals naalden,
 injectiespuiten, etc.).
- Verschaffen van alle benodigde reagentia voor de flowcytometer.
- Onderhouden van het 'track and trace' model in Excel dat een overzicht geeft van voorraad, levering, 
 prijzen, gebruik per patiënt en verscheidenheid van medicijnen.
- Voortzetten van het sondevoeding programma.
- Voortzetten Outreach programma.
- Diagnostiek in Prinses Máxima Centrum.
- Start project verbetering pathologie laboratorium.

2021
- In 2021 is het pathologie laboratorium volledig gerenoveerd, inclusief apparatuur en ventilatiesysteem.
- Bezoek/samenwerking met het Prinses Máxima Outreach team aan Kosovo is gecontinueerd en versterkt.
- Medicatie verstrekking aan alle kinderen op de afdeling oncologie/hematologie van het UCCK kinderziekenhuis
 in Pristina is ook in 2021 voortgezet.
- Verschaffen van alle benodigde artikelen voor de afdeling oncologie/hematologie aangevraagd door de verpleging
 (zoals naalden, injectiespuiten etc.)
- Verschaffen van alle benodigde reagentia voor de flowcytometer.
- Onderhouden van het 'track and trace' model om inzicht te hebben in voorraad en levering.

Presidentiële Medaille 'Moeder Teresa' voor bijdrage op het gebied van humanitaire activiteiten
Op 19 mei 2021 is de Stichting Care for Kosovo Kids onderscheiden met de Kosovaarse Presidentiële Medaille
'Moeder Teresa'. De Stichting heeft deze onderscheiding ontvangen van de Kosovaarse ambassadeur Mr. Lirim 
Greicevçi, vanwege de buitengewone bijdrage door het beschikbaar stellen van medicijnen en zorg aan kinderen
met kanker.

Verschillen begroting en werkelijke cijfers 2021
De begroting wijkt op verschillende vlakken af van de werkelijke cijfers over 2021, dit is voornamelijk nog het gevolg
van het COVID-19 virus. Door de wereldwijde uitbraak en de getroffen maatregelen zijn er beperkingen geweest 
welke invloed hebben gehad op de inkomsten van CfKK. Er zijn voornamelijk minder donaties ontvangen
van bedrijven en andere organisaties zonder winststreven; dit komt voornamelijk doordat het jaarlijkse fundraising
diner voor het tweede jaar op rij niet door kon gaan.

2022
Financieel beleid
Er is sprake van een minimale kostenstructuur. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met donaties. Slechts
één werkneemster is in dienst in Kosovo. De overige uren wordt met vrijwilligers opgevangen. Er is sprake
van minimale kosten en maximale besteding van de ontvangen donaties aan het goede doel.
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Governance
Alle werkzaamheden worden om niet gedaan behalve die van de Liaison Manager en de arts in Kosovo. De
arts in Kosovo ontvangt een kleine vergoeding. Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding.
Er wordt veel samengewerkt met artsen maar ook met architecten, bouwkundigen en andere professionals.
Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar. Gezien het "volwassen worden" van de stichting wordt er
steeds meer door de board in Kosovo gedaan. Derhalve gaat het Nederlandse bestuur minimaal 2x per jaar
naar Kosovo en indien nodig vaker. 

Het huidige bestuur bestaat uit vier personen, namelijk:
- A.A. Gerrits, voorzitter
- S. Ombashi, secretaris
- G.M. van Dijk - Jaspers Focks, penningmeester
- D.M. van den Akker, bestuurder

Communicatie met belanghebbenden
De communicatie met belanghebbenden vindt voornamelijk plaats via de website van de stichting, namelijk: 
www.careforkosovokids.com en de facebookpagina. Daarnaast brengt de stichting enkele keren per jaar een 
nieuwsbrief uit. 

Verwachte gang van zaken
Voor 2022 zijn de volgende projecten benoemd:
- Fundraising diner op 8 juni 2022.
- Zwangerschapsverlof van de liasion manager waarvoor er een vervanger is ingehuurd. Dit heeft effect op de
 kosten aangezien in Kosovo bedrijven de salarissen tijdens een verlof doorbetalen. 
- Medicatie verstrekken aan alle kinderen op de afdeling oncologie/hematologie van het UCCK kinderziekenhuis
 in Pristina.
- Verschaffen van alle benodigde artikelen voor de afdeling oncologie/hematologie aangevraagd door de verpleging
 (zoals naalden, injectiespuiten etc.)
- Verschaffen van alle benodigde reagentia voor de flowcytometer.
- Kleinschalige fundraising projecten in Kosovo.
- Onderhoud en uitbreiding van het 'track and trace' model om inzicht te hebben in de voorraad, levering en kosten.

Daarnaast worden de volgende PR-activiteiten in 2022 ontwikkeld:
- Uitbrengen nieuwsbrief enkele keren per jaar.
- Activiteiten social media.

De PR-activiteiten van CfKK sluiten aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen bij de
stakeholders.

Voor 2022 worden er weer meer donaties verwacht. Het overgrote deel van de donaties door bedrijven wordt
ingezameld tijdens het jaarlijkse fundraising diner. Ook wordt er weer een donatie van de Stichting Salem verwacht.

Maatschappelijke aspecten van de onderneming
De impact op levens van gezinnen waarin een kind met kanker aanwezig is, is bijzonder groot. Deze
kinderen zouden zonder de financiële steun in de vorm van het gratis verstrekken van medicijnen niet
overleven.

Het bestuur,
Putten, 30 juni 2022

…………….            …………….            …………….
A.A. Gerrits            S. Ombashi            G.M. van Dijk - Jaspers Focks
Voorzitter            Secretaris            Penningmeester

…………….
D.M. van den Akker
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Stichting Care for Kosovo Kids 
T.a.v. het bestuur
Burgemeester Roosmale Nepveulaan 16
3881 HB PUTTEN

Roosendaal, 30 juni 2022
Ref. MiM/188079/2021

Geacht bestuur,

Hiermee rapporteren wij u omtrent de uitkomst van onze werkzaamheden, die wij ingevolge uw opdracht tot 
samenstellen van de jaarrekening van Stichting Care for Kosovo Kids te Putten met betrekking tot het boekjaar
2021 hebben verricht.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Care for Kosovo Kids is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten
over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de
geldende wet en regelgeving, waaronder Richtlijn voor de Jaarverslaggeving '650 Fondsenwervende organisaties'
voor kleine rechtspersonen. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Care for Kosovo Kids. Wij hebben geen
controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Hoogachtend,
Van Oers Accountancy & Advies

C.J.B.W. Klasen
Accountant-Administratieconsulent
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Stichting Care for Kosovo Kids 
PUTTEN

JAARREKENING

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

€ € € €
ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen 5.670 5.160

Liquide middelen 69.961 223.014

Totaal 75.631 228.174

PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves

- overige reserves 72.953 226.473
72.953 226.473

Kortlopende schulden
Crediteuren 2.678 1.701

Totaal 75.631 228.174

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Care for Kosovo Kids 
PUTTEN

B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

€ € € € € €
BATEN 

Baten van particulieren 16.142 15.000 13.038
Baten van bedrijven 12.571 50.000 4.694
Baten van andere organisaties zonder winststreven 10.000 50.000 35.300

Som der baten 38.713 115.000 53.032

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Medische hulpverlening in Kosovo 179.084 152.350 65.163
179.084 152.350 65.163

Kosten beheer en administratie 12.235 8.300 7.156

Som der lasten 191.319 160.650 72.319

Saldo voor financiële baten en lasten -152.606 -45.650 -19.287
Saldo financiële baten en lasten 914 1.000 578

Saldo van baten en lasten -153.520 -46.650 -19.865

BESTEMMING/ONTTREKKING SALDO

Toevoeging/onttrekking aan:
- overige reserves -153.520 -19.865

 Werkelijk 2020Werkelijk 2021 Begroting 2021
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Stichting Care for Kosovo Kids
 PUTTEN

C. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Algemeen
Blijkens de akte d.d. 25 januari 2013, verleden door notaris mr. R.H. Meppelink te Amsterdam werd de
stichting Stichting Care for Kosovo Kids per genoemde datum opgericht. 

Activiteiten
De activiteiten bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van kinderen in Kosovo die dringend
medische hulp behoeven en waarvoor geen financiële middelen beschikbaar zijn.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57071187.

Bestuurders
Als bestuurders van de stichting treden op:

- A.A. Gerrits, voorzitter, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders
- S. Ombashi, secretaris, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders
- G.M. van Dijk - Jaspers Focks, penningmeester, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders
- D.M. van den Akker, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders

Richtlijnen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving '650 Fondsenwervende
organisaties' voor kleine rechtspersonen en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor micro en kleine
rechtspersonen 'C2 Kleine fondsenwervende organisaties'.

De uitbraak van het COVID-19-virus heeft wereldwijd tot een van de grootste crises van de laatste decenia
geleid. De (gedeeltelijke) lockdowns hebben er onder meer toe geleid dat de bedrijfsactiviteiten in vele 
sectoren zijn geraakt. Bij het opstellen van de jaarrekening (waaronder de onderbouwing van de 
continuïteitsveronderstelling) is de impact van COVID-19 op onze organisatie nadrukkelijk geanalyseerd
en gewogen. Bij deze analyse is rekening gehouden met de forse daling in baten als gevolg van het 
COVID-19-virus in 2021, de genomen maatregelen om kosten te besparen en de goede financiële buffer. 
Van belang is dat bij de bepaling van de verwachte impact op de stichting in 2022 en verder, en dus ook
de verwachte ontwikkeling in resultaat en liquiditeit, inherent een onzekerheid blijft bestaan ten aanzien van
de duur van het COVID-19-virus en de daaruit voortvloeiende impact op de economie als geheel en op onze
organisatie.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum gerealiseerd zijn.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten.

Overige activa en passiva
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Op
vorderingen wordt eventueel een voorziening in mindering gebracht.

Grondslagen van resultaatbepaling

Ten aanzien van de posten begrepen in de staat van baten en lasten geldt, dat baten slechts worden
opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt. Baten en lasten worden toegerekend
aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
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Baten
Onder baten wordt verstaan de ontvangen donaties.
Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

Lasten
Onder lasten worden verstaan de op het verslagjaar betrekking hebbende kosten.

Gebruik van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen,
bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen.
De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
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D. TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa
€ € € €

Vooruitbetaalde algemene kosten 5.670 5.160

5.670 5.160

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 45.377 207.870
Banka Ekonomike 23.945 13.469
PayPal rekening 639 1.675

69.961 223.014

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves

- overige reserves
stand per 1 januari 226.473 246.338
mutatie -153.520 -19.865

stand per 31 december 72.953 226.473

Het bestuur heeft als doelstelling voldoende reserves aan te houden, zodat de medische hulpverlening
gewaarborgd is voor de komende jaren.

20202021
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Stichting Care for Kosovo Kids 
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E. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

€ € € € € €

Baten

Baten van particulieren
Donaties en giften 16.142 15.000 13.038

16.142 15.000 13.038

Besteed aan doelstellingen

Medische hulpverlening Kosovo
Medicijnen 49.097 50.000 46.168
Vergoedingen 19.990 20.000 18.720
Vervoerskosten 183 200 187
Mobiele communicatie 86 150 88
Project renovatie pathologie laboratorium 109.728 100.000 -

179.084 170.350 65.163

Beheer en administratie

Algemene kosten
Accountants- en administratiekosten 3.647 3.000 2.654
Reis- en verblijfkosten - - -
Kantoorkosten 300 300 300
Overige algemene kosten 8.288 5.000 4.202

12.235 8.300 7.156

Financiële baten en lasten
Rente- en bankkosten Rabobank 385 500 320
Rente- en bankkosten Banka Ekonomike 529 500 258

914 1.000 578

Bestedingen aan de doelstelling 2021 2020

Bestedingspercentage doelstellingen ten opzichte van de lasten 93% 89%

Bestedingspercentage doelstellingen ten opzichte van de baten 463% 123%

Bestedingspercentages
Het bestedingspercentage doelstellingen ten opzichte van de lasten is dit jaar ten opzichte van vorig jaar
verder gestegen, omdat in 2021 veel is uitgegeven aan de renovatie van het pathologie laboratorium.

Het bestedingspercentage doelstellingen ten opzichte van de baten is dit jaar ten opzichte van vorig jaar
sterk gestegen, omdat er dit jaar minder donaties ontvangen zijn terwijl er veel meer besteed is aan
medische hulpverlening.

Bezoldiging bestuurders
Gedurende het verslagjaar waren geen bestuurders, gewezen bestuurders, toezichthouders of gewezen
toezichthouders bezoldigd in dienst van de Stichting, noch zijn leningen, voorschotten en garanties verstrekt
aan deze personen.

Werkelijk 2020Werkelijk 2021 Begroting 2021
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Putten, 30 juni 2022

………………………. ………………………. ……………………….
A.A. Gerrits S. Ombashi M. van Grotel

…………….
D.M. van den Akker
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Stichting Care for Kosovo Kids
PUTTEN

BIJLAGE 1.

Overzicht om niet verkregen diensten
Door diverse bedrijven en personen zijn in 2021 diensten geleverd aan Stichting Care for Kosovo 
Kids zonder dat hier een geldelijke tegenprestatie tegenover staat. Hieronder volgt een opsomming 
van de verkregen diensten. Waar mogelijk is per categorie een indicatieve waarde vermeld van de 
verkregen diensten.

Promotie
Aanpassing en updates website en social media
Nieuwsbrieven
Merk branding

Indicatie waarde promotiekosten: 1.400€     

Beheer en administratie
Accountantskosten
Administratiekosten

Indicatie waarde beheer en administratiekosten: 19.130€   

Medisch advies
Diverse artsen hebben vanuit hun expertise ondersteuning geboden en adviezen uitgebracht. 
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