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• Maarten Otto Voorzitter

• Marieke Snieders Secretaris
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• Mieke Keijzer Lid

• Sjoerd Schamhart Lid

Financiën

2021 was een positief jaar voor de financiën. Het 
inschrijfgeld van €3.050 was op hetzelfde niveau 
als vorig jaar en blijft een belangrijke bron van 
eigen middelen voor de financiën van de Stichting.  

De Gemeente Amsterdam-subsidie van bijna €5.000 
zorgde ervoor dat we de rest van onze kosten 
konden dekken en we waarderen hun voortdurende 
steun aan onze doelstellingen.

Onze uitgaven hebben voornamelijk betrekking op 
onderhoud en ontwikkeling van de website, wat ons 
belangrijkste middel is om klanten aan te trekken.

Net als in 2020 werd het budget voor vrijwilligers-
bijeenkomsten en trainingen niet volledig besteed 
omdat bijeenkomsten werden beperkt door Covid 
maatregelen.

Het jaarresultaat was positief €1.165. 

Resultaat € 1.165

Lasten

ICT en website € 4.399

Telefonie € 107

Wervingskosten € 2.756

Bankkosten € 198

Diversen € 414

Totaal lasten € 7.874

KansenNet - begeleiding en klankbord
Beter Nederlands Spreken - succesvol ondernemen - stichting opzetten

Nederlands Spreken 2021 2020

Aantal Coaches 104 110

Aantal Matches 122 90

info@kansennet.nl
KvK 8147756
RSIN 852896554

Ook in 2021 hebben de  maatregelen in het kader van 
Covid-19 voor KansenNet tot de nodige aanpassingen 
geleid in onze manier van werken. Nog steeds is heel 
zorgvuldig omgegaan met 1 op 1 ontmoetingen; 
contacten met onze cliënten werden daarom ook wel via 
Zoom-meetings of telefoon onderhouden.

Desondanks, en mede door aanpassingen aan onze 
website, heeft toch een groot aantal klanten zich weer 
bij ons aangemeld.

Coördinatoren en coaches zijn zich, ondanks deze 
beperkte wijze van contact met klanten fantastisch 
blijven inzetten voor de activiteiten van KansenNet. 
Dank daarvoor.

Belangrijk besluit in 2021 was het stoppen met 
de activiteit van loopbaanbegeleiding. Bestuur en 
coördinatoren hebben na goed overleg de conclusie 
getrokken dat ons aanbod niet meer aansluit bij de 
vraag uit de markt. Ondanks het aanbrengen van een 
aantal wijzigingen in de manier van aanbieden van 
loopbaanbegeleiding en het beter vindbaar maken op 
de website bleef het aantal aanvragen minimaal. We 
danken Mieke Keijzer voor haar jarenlange inzet en rol 
in het Bestuur.

Het aantal aanvragen voor Nederlands Spreken, Starters 
en Stichtingen & Verenigingen bleef wel op stabiel 
niveau. Er blijft duidelijk behoefte aan taalcoaches 
en aan advies over het beginnen van een bedrijf of 
stichting/vereniging.

Het continue blijven verbeteren van de website is 
belangrijk. We hebben hiervoor de nodige externe 
ondersteuning kunnen inschakelen, waardoor de 
website steeds beter gevonden kan worden en er steeds 
professioneler is gaan uitzien. Ook in 2022 zijn weer de 
nodige aanpassingen voorzien.
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Jaarrekening 2021

Onze sponsors:

Meer informatie: www.kansennet.nl

Baten

Subsidie Gemeente Amsterdam € 4.838

Donatie ING Fonds € 1.000

Donaties en bijdragen € 151

Inschrijfgeld € 3.050

Totaal baten € 9.039

Balans @ 31 december 2021

Activa

Kasmiddelen Rabobank € 11.048

Totaal activa € 11.048

Passiva - Reserves

Stand per 31 december 2020 € 9.883

Resultaat boekjaar 2021 € 1.165

Stand per 31 december 2021 € 11.048

Startende Ondernemers 2021 2020

Aantal Coaches 10 8

Aantal Aanmeldingen 112 121

Loopbaan Coaching 2021 2020

Aantal Coaches 5 12

Aantal Aanmeldingen 18 31

Advies Stichtingen 2021 2020

Aantal Adviseurs 2 2

Aantal Aanmeldingen 15 13


