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Samenvatting Nederlands
Educatieve activiteiten
In 2020 kijken wij terug op een indringend jaar. Door de COVID crisis .die half maart al tot een 1e
lockdown leidde, konden wij minder educatieve activiteiten uitvoeren dan gepland. Toch hebben wij in
dit jaar 7 scholen in het basis-onderwijs bereikt, ons GreenTeachers Caribbean project succesvol
afgerond en een aantal nieuwe en veelbelovende projecten opgestart zoals ons Coral Heroes project en
ons Korsou Limpi project en ons Geef muggen geen kans project.

Voorlichting aan de gemeenschap
In 2020 hebben wij ook relatief weinig voorlichtingsactiviteiten verzorgd. Wel hebben wij gedurende de
lockdown-periode in mei -juni 2020 ons steentje bijgedragen door een digitale Stay Safe nieuwsbrief te
maken in twee talen (NED/ENG) voor onze teamleden, sponsors en netwerkpartners. Ook hebben wij
onze website geactualiseerd en flink uitgebreid waardoor al onze lesmaterialen eenvoudig en gratis
gedownload kunnen worden door scholen, leerlingen en ouders.

Samenwerking met partners
Eind 2019 schreven wij een visiedocument voor de periode 2020-2023. Hierin stond samenwerking met
andere groene, educatieve partners centraal staat om krachten te bundelen en zoveel mogelijk scholen,
leerlingen en docenten te bereiken. In 2020 voegden wij daad bij woord. door intensief te investeren in
contacten met partners zoals Nos ta Konekta, de Carmabi Foundation en het Curacaos Kindermuseum,
wat tot een fijne en vruchtbare samenwerking leidde en nieuwe gezamenlijke projecten.

Aansturing van de stichting
In 2020 paste de GreenKidz Foundation haar statuten aan en keerde zij terug naar haar oorspronkelijke
structuur. Hierbij wordt de stichting geleid door een driekoppig bestuur, te weten Michiel van der Veur (
voorzitter), Elly Hellings (secretaris) en Felicia van Loon (penningmeester) . Maya Mathias ruilde haar
directeursfunctie in voor een coördinator-functie, waarbij zij in opdracht van het bestuur op freelance
bais projecten coördineert op basis van geaccordeerde projectvoorstellen en verkregen gelden.

Financiële verantwoording
In 2020 ontving de GreenKidz Foundation ANG 120.950 om haar projecten uit te voeren. Dit geld was
afkomstig van donaties van bedrijven, particulieren, stichtingen en service clubs. In dit jaar werd ANG
81.970 aan educatieve- en voorlichtingsactiviteiten en aansturing van de stichting besteed. De
financiële administratie werd in 2020 door GreenKidz coördinator Maya Mathias verwerkt en het
financiële jaarverslag werd vervolgens door GreenKidz bestuurslid en penningmeester Felicia van Loon
opgemaakt.
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English Summary
Educational Activities
In 2020 we look back on a challenging year. Due to the worldwide COVID crisis that led to a first local
lockdown of our island in March, GreenKidz was able to carry out far fewer educational activities than
planned. Nevertheless, we were able to successfully complete our three-year GreenTeachers Caribbean
project and start a number of new and promising projects such as our Coral Heroes project, our Korsou
Limpi project and our Don’t let Mosquitos bite you project.

Community Activities
In addition, we also executed fewer on-site community activities than usual. However, we did manage to
create a digital Stay Safe newsletter in two languages (NED/ENG) for all our team members, sponsors
and network partners, that was very well received. We also updated and significantly expanded our
GreenKidz website to include all our new bilingual teaching materials and programs, which can now be
easily and freely downloaded by every school, student, and parent on Curacao.

Collaborative activities
In 2019 we wrote a new vision document that focuses on cooperation with other green and educational
partners to join reach as many schools, students and teachers as possible in Curacao. In 2020 we put our
money where our mouth is, by investing heavily in partnerships with Nos ta Konekta, Carmabi Education
Foundation and the Curacaos Children's Museum, which led to successful joint projects.

Managerial activities
In 2020 the GreenKidz Foundation adapted its statutes and returned to its original structure. The
foundation is led by a three-member board, namely Michiel van der Veur (Chairman), Elly Hellings
(Secretary) and Felicia van Loon (Treasurer). Maya Mathias exchanged her director function for a
coordinator function, whereby she coordinates projects on a feelance basis on behalf of the board based
on approved project proposals, budgets and obtained funding.

Financial activities
In 2020, the GreenKidz Foundation received 120.950 Antillean guilders in funding to carry out its
projects. This money came from foundations and donations made by companies, service clubs and
individuals. In this year, ANG 81.970 was spent on educational and community activities and
management of the foundation. The financial administration was executed by GreenKidz coordinator
Maya Mathias, and the annual financial report was then prepared by the foundation’s treasurer.
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Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het GreenKidz Jaarverslag van 2020. Hierin doen wij trots verslag van ons zesde GreenKidz
jaar en al onze educatieve activiteiten voor scholen en voorlichtingsactiviteiten voor de gemeenschap
van Curaçao.
Wij hopen dat u GreenKidz gaat of blijft steunen in de toekomst.

Drs. Maya Mathias, GreenKidz Coordinator
GreenKidz Foundation
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Inleiding
0.1

GreenKidz terug- en vooruitblik

In dit zesde jaarverslag van onze GreenKidz Foundation kijken wij graag met u terug op onze activiteiten
van 2020. In dit afgelopen jaar waren veel van onze activiteiten door de wereldwijde Corona-crisis niet
mogelijk en maakten wij pas op de plaats. Deze herbezinning leidde niet alleen tot een nieuwe structuur
maar ook tot een nieuwe koers van onze stichting met een duidelijke verschuiving van onze ambities en
activiteiten, die wij hieronder graag in vogelvlucht voor u schetsen.

0.2

GreenKidz groei van 2015 t/m 2019

In 2015 werd GreenKidz door opleider/schrijver Maya Mathias en designer Ivonne Zegveld geïnitieerd
om bij te dragen aan het milieubewustzijn en de milieueducatie van de Curaçaose jeugd. Doel van deze
oprichters was om leerlingen in het funderend onderwijs (basisonderwijs) van Curaçao te activeren om
zorgzaam en milieubewust met hun leefomgeving om te gaan. In het 1e GreenKidz jaar werden daarvoor
6 pilotscholen bereikt en werd al ons lesmateriaal op onze website geplaatst.
In de periode 2016-2019 breidde GreenKidz haar activiteiten uit naar 28 scholen in het funderend
onderwijs, 13 scholen in het speciaal onderwijs en 16 scholen in het voortgezet onderwijs. In deze groeijaren ontwikkelden wij verschillende zeer succesvolle educatieve programma’s voor GreenKidz,
GreenTeens en GreenTeachers en bereikten wij met ons GreenKidz gastdocententeam duizenden
leerlingen en honderden leerkrachten (in opleiding) op Curaçao.

0.3

GreenKidz herbezinning vanaf 2020

In 2020 wijzigde GreenKidz van koers. Waar eerst de nadruk lag op het uitvoeren van grote projecten op
scholen met een GreenKidz gastdocententeam, zal de nadruk in de toekomst meer liggen op het
ontwikkelen van lesprogramma’s en lesmaterialen. Dit gebeurt dan in nauwe samenwerking met of in
opdracht van partnerorganisaties en opdrachtgevers, die bij voorkeur zelf al over de contacten en
faciliteiten beschikken om een groot aantal scholen en leerlingen te bereiken.
Daarbij worden lesprogramma’s steeds meer aangeboden een blended learning vorm van fysieke maar
ook online lesmaterialen en instructievideo’s. Hierdoor kunnen zowel leerkrachten als leerlingen hier
zelfstandig , interactief en zonder tussenkomst van GreenKidz gastdocenten mee aan de slag, waardoor
er werkelijk duurzame kennisoverdracht ontstaat en de continuïteit van onze groene lesprogramma’s
beter geborgd wordt.

6

0.4

Opzet van dit zesde jaarverslag

Dit jaarverslag bestaat uit vijf hoofdstukken en een vijftal bijlagen.
•
•
•
•
•

Hoofdstuk 1 gaat in op de educatieve activiteiten van GreenKidz
Hoofdstuk 2 gaat in op onze voorlichtingsactiviteiten voor de gemeenschap
Hoofdstuk 3 gaat in op onze samenwerking met partners
Hoofdstuk 4 gaat in op de aansturing van de GreenKidz Foundation
Hoofdstuk 5 gaat in op de inkomsten en uitgaven van de GreenKidz Foundation
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Hoofdstuk 1

Educatieve Activiteiten

Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op de educatieve activiteiten van de GreenKidz Foundation voor GreenKidz en
GreenTeachers. Hierbij schetsen wij zowel een beeld van onze reguliere uitvoerende activiteiten als
ook de opstart van een aantal nieuwe projecten.

1.1

Educatieve activiteiten voor reguliere GreenKidz programma’s

In 2020 verzorgde ons GreenKidz gastdocententeam met veel plezier ons reguliere lesprogramma
‘Plastic en Recyclen’ op 7 scholen in het funderend onderwijs. Daarnaast verzorgden wij instructieworkshops voor leerkrachten om ons GreenKidz gedachtengoed en ons lesmateriaal duurzaam over te
dragen, zodat leerkrachten hier ook zelfstandig in hun eigen klas mee aan de slag konden gaan.
Met ons pakket van gastlessen en knutselactiviteiten, maakten leerlingen kennis met de thema’s
milieuzorg, zwerfvuil, plastic, recyclen en plastic soep. De focus lag daarbij op onderzoekend en
interactief leren. Hierbij is veel ruimte voor vragen, eigen inbreng, experimenten, opdrachten en
creativiteit, waarbij wij ook de vaste leerkrachten actief meenemen in dit leerproces.
Ons lesmateriaal is beschikbaar in het Papiaments en Nederlands, waarbij elke school zelf aangeeft
welke taal de voorkeur heeft. Het materiaal is modern en kleurrijk vormgegeven en bevat veel lokaal en
actueel beeldmateriaal. In de lespresentaties zitten bovendien een aantal leerzame Papiamentstalige en
op Curaçao opgenomen filmpjes en liedjes, die voor lokale leerlingen meteen herkenbaar zijn.

1.2

Educatieve activiteiten voor reguliere GreenTeachers programma’s

In 2020 voerde ons gastdocententeam voor het 3e en laatste jaar het GreenTeachers Caribbean
programma uit voor studenten aan de Universiteit van Curacao (UoC). Dit programma wordt gesponsord
door de TUI Care Foundation en is samen met het UoC ontwikkeld voor 1e jaars studenten aan de
Leraren Opleiding Funderend Onderwijs (LOFO).
Het GreenTeachers Caribbean programma duurt 10 weken van begin januari tot en met 15 maart en
heeft 3 doelstellingen; het rust lokale leerkrachten-in-opleidingen uit met meer kennis over natuur,
milieu, plastic en recycling, laat hen kennismaken met de lesmaterialen en gedachtengoed van de
GreenKidz foundation en biedt hen moderne didactische lesvormen aan.
Het programma kon nog net voor de COVID crisis worden afgerond. De eindbijeenkomst vond in juni
plaats, toen het met een aantal extra voorzorgsmaatregelen in de buitenlucht mocht plaatsvinden.
Hoewel het programma officieel is afgerond, zijn wij verheugd dat de UoC heeft besloten om de
GreenKidz milieuthema’s vanaf 2021 in het vaste curriculum te integreren binnen het vak MNT ( Mens
Natuur en Techniek).
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1.3

Educatieve activiteiten in kader van nieuwe GreenKidz projecten

In 2020 ontving GreenKidz gelden van Rotary Club Curacao voor het actualiseren van haar website en
het ontwikkelen van twee nieuwe lesprogramma’s voor het funderend onderwijs. Het eerste Korsou
Limpi project betrof de ontwikkeling van een les- en activiteitenboek, over afval en zwerfvuil. Het
tweede ‘Geef muggen geen kans project betrof de ontwikkeling van lesmaterialen over muggen
gerelateerde infectieziekten.
De vraag naar het Korsou Limpi project was afkomstig van lokale scholen en van het bestuur van de
World Clean Up day. De vraag naar lesmaterialen van het muggenproject sloot mooi aan op de
doelstellingen van verzekeraar ENNIA , het ministerie van GMN en de GGD om met preventieve
voorlichting onder gezinnen en jongeren, de virusziekten Chikungunya, Dengue en Zika tegen te gaan.
Beide projecten zijn in 2020 opgestart en worden in 2021 afgerond. De eindproducten van deze blended
learning programma’s bevatten naast traditionele lesplannen, spellen, kleurplaten, doeboeken, quizen
en toetsen ook moderne E-Books, E learns en instructievideos voor leerkrachten. Alle materialen zijn
bovendien gratis downloadbaar vanaf onze website www.greenkidz.org.
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Hoofdstuk 2

Maatschappelijke activiteiten

Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende voorlichtingsactiviteiten, die de GreenKidz Foundation in
2020 ontwikkelde voor burgers en jongeren en de fundraisingactiviteiten die zij organiseerde onder
bedrijven en particulieren.

2.1

Voorlichting aan de gemeenschap

In 2020 verzorgde de GreenKidz Foundation, ondanks de coronacrisis een aantal voorlichtingsactiviteiten voor de gemeenschap. Zo verzorgden wij verschillende workshops voor scholen,
stichtingen, naschoolse opvangorganisaties en vakantieplannen, waren wij actief op world ocean day en
ontvingen wij in Parke Leyba een groep middelbare scholieren uit Engeland.
In 2020 lanceerden wij ook een nieuwe en uitgebreide website waarop al onze lesmaterialen te vinden
zijn en reikten wij het GreenTeachers Award uit aan 1ejaars studenten van de Lerarenopleiding
Funderen Onderwijs (LOFO). Ook waren wij te gast bij televisiezender Nos Pais en lanceerden wij ons
videofilmpje Trees Matter, over het belang van inheemse bomen op Curaçao.

2.2

Stay Safe Nieuwsbrief voor de gemeenschap

In het voorjaar van 2020 lanceerde de GreenKidz Foundation een unieke digitale Stay Stafe nieuwsbrief
in het Nederlands en in het Engels als hart onder de riem voor alle teamleden, sponsors en
netwerkpartners van de stichting. Deze nieuwsbrief bevatte allerlei artikelen, tips en filmpjes over
productief thuiswerken met in acht neming van alle benodigde veiligheidsmaatregelen.
In deze nieuwsbrief werden ook adviezen gegeven om op een gebalanceerde wijze aandacht te
besteden aan zowel werk als gezin en mentaal en fysiek fit te blijven tijdens de lock down. Speciaal
voor kinderen bevatte de nieuwsbrief ook een kinderbijlage met kleurplaten en spelletjes over het
belang van handen wassen en persoonlijke hygiëne ter vermindering van de kans op het COVID 19.
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2.3

Fundraising binnen de gemeenschap

In het voorjaar van 2020 werd door Rotary Club Curacao een bedrag van ANG 75.000 aan de GreenKidz
Foundation toegekend. Hiermee werd de serviceclub ook gelijk voor 2020 de hoofdsponsor van onze
stichting. Dit bedrag werd tijdens de Curacao Challenge fundraising door de service club opgehaald en
gedurende 2020 en 2021 in 3 opeenvolgende tranches overgemaakt.
In het najaar van 2020 haalde de GreenKidz Foundation en Carmabi Foundation samen ruim 40.000
gulden op tijdens de Coral Heroes Kerstcampagne. Hierbij doneerden ruim 100 particulieren en
bedrijven geld voor scholen in het funderend en speciaal onderwijs, die gratis Coral Heroes posters,
stripboeken en lesmaterialen ontvingen om te werken aan meer coral reef awareness onder onze jeugd.
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Hoofdstuk 3

Samenwerking met partners

Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op de samenwerking tussen de GreenKidz Foundation en partnerorganisatiesin
2020. Het zoomt daarbij in op de samenwerking met Nos ta Konekta, het Curacaos Kindermuseum en
Carmabi Education.

3.1

Samenwerking met Nos ta Konekta

In de maand februari 2020 voerde GreenKidz in opdracht van Nos ta Konekta een workshop uit
buurtkinderen in de wijk Seru Domi. Deze workshop maakte deel uit van een breder
opleidingsprogramma waarin buurtkinderen met behulp van vaste docenten en in bruikleen gegeven
laptops werken aan het versterken van hun digitale vaardigheden.
Speciaal voor GreenKidz ontwierpen deze kinderen binnen de workshop over afval, zwerfvuil en recyclen
een digitale quiz over Plastic en recyclen met de Kahoot-app, waardoor zijn hun nieuwe kennis over
deze milieuvraagstukken gelijk omzetten in een digitale educatieve tools Met Nos ta Konekta wordt
onderzocht of GreenKidz in de toekomst meer gezamenlijke activiteiten en projecten kan opstarten.

3.2

Samenwerking met het Curaçaos Kindermuseum

In 2020 zochten de GreenKidz Foundation en het Curaçaos Kindermuseum ook toenadering tot elkaar en
investeerden zij veel tijd in het onderzoeken op welke vlakken zij structureel zouden kunnen
samenwerken. Hierbij werd gedacht aan het samen ontwikkelen van projecten, creatieve workshops en
buitenactiviteiten in de binnenruimte van het museum.
Ze werden al plannen gemaakt om het lesprogramma ‘Bomen zijn belangrijk en bijzonder’ in de
bomenrijke museumtuin uit te voeren en een korsou limpi ontdek- en speelhoek in te richten in het
museum waarbij kinderen spelenderwijs kennismaakten met de begrippen afval, zwerfvuil en recyclen.
Helaas werden deze samenwerkingsplannen door de Covid perikelen tot nader order uitgesteld.

3.3

Samenwerking met Carmabi Education

In 2020 werd de samenwerking met Carmabi Education geïntensiveerd. Zo werden fondsen aangevraagd
en een succesvolle kerstcampagne gevoerd om gelden te genereren voor het gezamenlijke Coral Heroes
project. Hierbij wordt in 2021 een uniek en gratis lesprogramma ontwikkeld om te werken aan meer
coral reef awareness binnen het funderend onderwijs.
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Daarnaast zocht GreenKidz in 2020 ook samenwerking met Carmabi bij de uitvoering van ons Korsou
Limpi project. Naast het ontwikkelen van een Korsou Limpi les- en doeboek, zal GreenKidz in 2021 een
Korsou Limpi hoek inrichten in het Savonet Museum in het Christoffelpark, dat door Carmabi wordt
beheerd voor de duizenden leerlingen en toeristen, die het museum jaarlijks bezoeken.
Met behulp van een interactief en magnetisch muurpaneel, een kijk- en praatboek, een miniatuur
recycle unit en kleurplaten, kunnen leerlingen op schoolreis, onder begeleiding van de park rangers van
het Christoffelpark kennismaken met de begrippen afval, zwerfvuil en plastic soep en krijgen zij concrete
handvatten om hier ook daadwerkelijk iets aan te doen.
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Hoofdstuk 4

GreenKidz Aansturing

Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op de aansturing van de GreenKidz Foundation. Het licht de structuur toe van de
stichting en de rollen en taken van de GreenKidz Coördinator en het GreenKidz team

4.1

GreenKidz-structuur

GreenKidz activiteiten zijn formeel in de GreenKidz Foundation ondergebracht. Deze stichting (KvK
nummer 135770) werd op 30 april 2015 opgericht en richt zich op het bevorderen van de kennis en
ontwikkeling van burgers van Curaçao en in andere Caribische landen en het leveren van een bijdrage
aan hun vorming en empowerment.
De stichting wijzigde sinds haar oprichting 2 keer haar statuten. Bij de oprichting in 2015 was sprake van
een standaard bestuursmodel. Met de 1e statutenwijziging in 2018 is gekozen voor een raad van
toezicht model, met Maya Mathias als statutair directeur en bestuurder van de organisatie en een
rechtspersoonlijke en arbeidsrechtelijke relatie tussen Maya Mathias en GreenKidz Foundation.

1.2

GreenKidz-bestuur

Met de laatste statutenwijziging in 2020 is teruggegaan naar een standaard bestuursmodel met drie
bestuursleden. Michiel van der Veur vervult hierbij de rol van voorzitter, Elly Helings vervult de rol van
secretaris en Felicia van Loon vervult de rol van penningmeester. In de nieuwe structuur is de
directiefunctie vervallen. In plaats daarvan is er gekozen voor een projectmatige beleidsaanpak.
De bestuursleden van de GreenKidz Foundation zijn formeel eindverantwoordelijk voor de projecten die
onder de hoede van de stichting worden uitgevoerd. Het bestuur houdt toezicht en begeleidt de
ontwikkeling en uitvoering van projecten, waarbij afhankelijk van beschikbare middelen, op
freelancebasis een projectcoördinator wordt ingezet.

4.3

GreenKidz projectmanagement

In principe kan iedereen een projectidee bij de stichting indienen. Het bestuur bepaalt of het project bij
de doelstelling van de stichting past. Gebaseerd op de bestaande relatie tussen de stichting en Maya
Mathias zal het inbrengen en ontwikkelen van projecten in belangrijke mate bij haar liggen en wordt zij,
als daar financiële middelen voor zijn, als freelance projectcoördinator ingezet.
GreenKidz projecten worden onder haar leiding uitgevoerd door een GreenKidz team dat uit ruim 30
leden bestaat. Zij vormen een freelancers-platform, dat in wisselende samenstelling aan projecten
werkt. Dit platform bestaat uit gastdocenten, lesmateriaalontwikkelaars, eventplanners, kunstenaars,
designers, copywriters, illustratoren, fotografen, vertalers, film en social media experts.
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Hoofdstuk 5

GreenKidz Financiële Verantwoording

Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op het financiële beheer van de GreenKidz Foundation, waarin alle GreenKidz activiteiten zijn
ondergebracht. Het schetst een beeld van de inkomsten die de stichting in 2020 ontving en de uitgaven die in 2020 zijn
gedaan.

Greenkidz Foundation
Jaarrekening per 31 december 2020

Bestuursleden:
de heer W.M. Van der Veur
mevrouw E.L.G.M. Hellings
mevrouw F. Van Loon

Greenkidz Foundation
Jaarrekening per 31 december 2020

Bestuursleden:
de heer W.M. Van der Veur
mevrouw E.L.G.M. Hellings
mevrouw F. Van Loon

Greenkidz Foundation
Jaarrekening per 31 december 2020

INHOUDSOPGAVE
Bestuursleden
Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over periode 1 januari t/m december 2020
Grondslagen
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

-2-

Greenkidz Foundation
Balans per 31 december 2020
(Uitgedrukt in Naf)

31/12/2020

31/12/2019

ACTIVA
Liquide Middelen
Maduro & Curiel's Bank N.V.

Totaal Activa

55.016
55.016

24.152
24.152

55.016

24.152

PASSIVA
Vermogen Stichting
Kapitaal
Overige Reserves
Resultaat periode
Vermogen vereniging per 31 december

1
24.152
30.863
55.016

Totaal Passiva

55.016

-3-

1
36.652
(12.501)
24.152

24.152

Greenkidz Foundation
Staat van baten en lasten
over de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020
(Uitgedrukt in Naf)
31/12/2020

31/12/2019

BATEN
Donaties
Donaties
Donaties
Donaties
Donaties
Donaties
Donaties
Donaties
Donaties
Donaties

Commerciële Activiteiten
GREENTEENS
GREENKIDZ
GREENTEACHERS
GK EVENTS
GK AANSTURING
GK BOMENPROJECT
GK MUGGENPROJECT
GK KORALENPROJECT
KORSOU LIMPI PROJECT

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

3.743
318
12.850
41.664
37.500
17.376
7.500

15.752
11.170
40.416
16.953
3.000
-

120.950

87.291

12.158
621
13.319
42.729
12.214
712
50
168
-

9.235
30.000
25.701
22.500
7.942
2.316
1.987
111
-

81.971

99.792

LASTEN
Kosten
Kosten
Kosten
Kosten
Kosten
Kosten
Kosten
Kosten
Kosten
Kosten

Commerciële Activiteiten
GREENTEENS
GREENKIDZ
GREENTEACHERS
GK EVENTS
GK AANSTURING
GK BOMENPROJECT
GK MUGGENPROJECT
GK KORALENPROJECT
GK KORSOU LIMPI PROJECT

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

RESULTAAT PERIODE

38.979

-4-

(12.501)

Greenkidz Foundation
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Algemene toelichting
De Stichting is op Curaçao op 30 april 2015 opgericht met als formele naam
'Keep learning Foundation' en heeft ten doel:
a) het bevorderen van de algemene ontwikkeling en kennis van de burgers van Curaçao
en andere Caribische landen en
b) het leveren van een bijdrage aan hun vorming en empowerment.
De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door onder meer:
a. het uitgeven van tijdschriften, boeken en lesmateriaal;
b. het opzetten van één of meer interactieve web sites;
c. het online verschaffen van lesmateriaal en het online uitbrengen van tijdschriften en
korte, educatieve filmpjes;
d. het verzorgen van educatieve televisie- en radioprogramma's;
e. het organiseren van evenementen.
Op 25 mei 2018 is er een naamswijziging doorgevoerd en is de officiële naam
gewijzigd naar 'Greenkidz Foundation'.
Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva en
voor het bepalen van het resultaat
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten.
Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking
hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten of uitgaven in dat verslagjaar hebben
geleid.
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Greenkidz Foundation
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
2020

2019

(1) Commerciële Activiteiten
Dit project is gerelateerd aan het kleurboek-project
Donaties
Kosten tbv opmaak en uitgave kleurboek

3.743
12.158

15.752
9.235

Resultaat Commerciële activiteiten

(8.416)

6.517

Het negatieve resultaat van 2020 is gedekt door beschikbare fondsen
van voorgaande jaren
(2) GREENTEENS
Dit project is gerelateerd aan educatieve activiteiten voor schoolkinderen
in het voortgezette onderwijs in de leeftijd van 12 tot 14 jaar
Donaties
Kosten Greenteens
Resultaat Greenteens

318
621

30.000

(303)

(30.000)

-

Het negatieve resultaat van 2020 is gedekt door beschikbare fondsen
van voorgaande jaren
(3) GREENKIDZ
Dit project is gerelateerd aan educatieve projecten voor schoolkinderen
in het basisonderwijs in de leeftijd van 4 tot 12 jaar
Donaties
Kosten Greenkidz

12.850
13.319

Resultaat Greenkidz

(469)

Het negatieve resultaat van 2020 is gedekt door beschikbare fondsen
van voorgaande jaren
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11.170
25.701
(14.531)

Greenkidz Foundation
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
2020

2019

(4) GREENTEACHERS
Dit project is gerelateerd aan educatieve projecten voor de leraren-inopleiding aan de universiteit van Curaçao
Donaties
Stichting TUI Care
Overige donaties

41.664
41.664

34.331
6.085
40.416

Kosten Greenteachers

42.729

22.500

Resultaat Greenteachers

(1.065)

17.916

Donaties
Kosten

-

7.942

Resultaat GK Events

-

(7.942)

12.214

16.953
2.316

(12.214)

14.637

Het negatieve resultaat in 2020 is gedekt door beschikbare fondsen
van voorgaande jaren
(5) GK EVENTS
Dit project is gerelateerd aan de algemene ontwikkeling en kennis
van de gemeenschap middels bewustwordings activiteiten

In verband met Covid-19 zijn er in 2020 geen activiteiten geweest
voor Greenkidz Events.
(6) GK AANSTURING
Dit betreffen de kosten van de dagelijkse bestuurlijke activiteiten
van de Keep Learning Foundation
Donaties
Kosten
Resultaat GK Aansturing
Het negatieve resultaat in 2020 is gedekt door beschikbare fondsen
van voorgaande jaren
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Greenkidz Foundation
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
2020

2019

(7) GK BOMENPROJECT
Dit project is gerelateerd aan de ontwikkeling van een nieuw lesprogramma
over inheemse bomen voor het basisonderwijs
Donaties
Kosten
Resultaat GK Bomenproject

712

3.000
1.987

(712)

1.013

Het negatieve resultaat in 2020 is gedekt door beschikbare fondsen
van voorgaande jaren
(8) GK MUGGENPROJECT
Dit project is gerelateerd aan de ontwikkeling van een nieuw lesprogramma
over muggengerelateerde infectieziekten voor het basisonderwijs
Donaties
Kosten

37.500
50

111

Resultaat GK Muggenproject

37.450

(111)

In 2020 is er een saldo overgebleven van ANG 37.450 om toekomstige kosten
te dekken.
(9) GK KORALENPROJECT
Dit project is gerelateerd aan de ontwikkeling van een nieuw lesprogramma
over het koraalrif van Curaçao voor het basisonderwijs (funderend onderwijs)
dat in samenwerking met de stichting Carmabi wordt ontwikkeld.
Donaties
Kosten

17.376
168

-

Resultaat GK Koralenproject

17.208

-

In 2020 is er een saldo overgebleven van ANG 17.208 om toekomstige kosten
te dekken.
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Greenkidz Foundation
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
2020

2019

(10) KORSOU LIMPI PROJECT
Dit project is gerelateerd aan de ontwikkeling van een nieuw lesboek
Korsou Limpi' over afval en zwerfvuil op Curaçao en een permanente
kindertentoonstelling 'Korsou Limpi' voor het Savonet Museum van Curaçao.
Donaties
Kosten

7.500
-

-

Resultaat Korsou Limpi Project

7.500

-

In 2020 is er een saldo overgebleven van ANG 7.500 om toekomstige kosten
te dekken.

TOELICHTING OP RESULTATEN 2020 EN 2019
Door een batig saldo van 2020 ad ANG heeft de directie een deel van de nietuitbetaalde aansturingsuren uit voorgaande jaren aan zichzelf uit kunnen betalen.
Er resteert eind 2020 nog een saldo van ANG 37.166. De directie heeft besloten
om deze vordering oninbaar te verklaren en af te schrijven.

-9-

Download: www.greenkidz.org
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