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Financiën

Na een jaar met een financieel verlies van bijna   
€ 3.000 in 2019 begon KansenNet 2020 met 
twee belangrijke financiële doelen: vastberaden 
doorgaan met fondsenwerving om ervoor te 
zorgen dat de reserves niet verder uitgeput raken 
en inschrijfgeld vragen aan onze klanten om niet 
helemaal afhankelijk te zijn van externe donateurs. 
Beide doelen zijn behaald. We zijn erg dankbaar 
dat we derde werden bij de actie Help Nederland 
Vooruit van het ING Nederland Fonds. En dat we 
een donatie ontvingen van Rotary Amsterdam om 
laptops en software aan te schaffen. Ook ontvingen 
we een subsidie   van Maex met als doel om onze 
website te verbeteren.   

Helaas was het door de coronamaatregelen niet 
mogelijk om alle bestedingsdoelen te halen. 
Daardoor konden training en bijeenkomsten voor 
vrijwillige coaches niet doorgaan. Die starten we 
in 2021 weer op. Het financiële eindresultaat is 
positief met € 4.920. 

Resultaat € 4.921

Lasten

ICT en website € 5.659
Telefonie € 105
Wervingskosten € 132
Bankkosten € 215
Diversen € 228

Totaal lasten € 6.339

KansenNet - coaching en begeleiding
Beter Nederlands spreken, (ander) werk zoeken, een eigen bedrijf of stichting starten

Nederlands Spreken 2020 2019

Aantal Coaches 110 104

Aantal Matches 90 110

info@kansennet.nl
KvK 8147756
RSIN 852896554

Door alle Covid-19 maatregelen was 2020 
een heel ander jaar dan alle voorgaande. 
Ontmoetingen hebben nauwelijks 1 op 1 
plaatsgevonden; contacten met onze klanten, 
die ons toch weer wisten te vinden, werden 
veelal via Zoom-meetings of telefoon 
onderhouden. 

Wel hebben we in februari nog een workshop 
georganiseerd voor coaches van Loopbaan en 
Starters met als onderwerp “Succesvol naar 
Werk”, gefaciliteerd door het UWV.

Coördinatoren en coaches zijn zich ook in 
deze bijzondere tijd blijven inzetten voor de 
activiteiten van KansenNet. Ook mochten we 
een aantal nieuwe coaches verwelkomen.

Onze klanten hebben zonder bezwaar het 
inschrijfgeld betaald, dat we dit jaar voor 
het eerst hebben gevraagd. Belangrijk om 
naast de subsidies ook eigen inkomsten te 
genereren!

Het continue verbeteren van de website is van 
groot belang. Een aantal externe deskundigen 
ondersteunt ons bij het beter vindbaar 
maken van de website voor de verschillende 
doelgroepen, aanpassen van de teksten en 
aansluiting met achterliggende administratie. 
We gaan in 2021 hiermee verder aan de slag.
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•
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Jaarrekening 2020

Onze sponsors:

Meer informatie: www.kansennet.nl

Baten

Subsidie Gemeente Amsterdam € 4.296
Subsidie MAEX € 2.036
Donatie ING Fonds € 1.000
Donatie laptops Rotary Amsterdam € 985
Donaties en bijdragen € 51
Inschrijfgeld € 2.892

Totaal baten € 11.260

Balans @ 31 december 2020

Activa

Kasmiddelen Rabobank € 10.883
Vooraf ontvangen inkomen € -1.000

Totaal activa € 9.883

Passiva - Reserves

Stand per 31 december 2019 € 4.962
Resultaat boekjaar 2020 € 4.921

Stand per 31 december 2020 € 9.883

Startende Ondernemers 2020 2019

Aantal Coaches 8 17

Aantal Aanmeldingen 121 85

Loopbaan Coaching 2020 2019

Aantal Coaches 12 14

Aantal Aanmeldingen 31 59

Advies Stichtingen 2020 2019

Aantal Adviseurs 2 2

Aantal Matches 13 8


