Jaarverslag 2016
Stichting Mr. Keepi Foundation

Kerngegevens Stichting Mr. Keepi Foundation
Rechtspersonen Informatienummer (RSIN): 8515.66.492,
ANBI geregistreerd
KVK: 55102670
Bankrekening: NL02INGB 0007 2199 85
Contactgegevens:
A:
Oosteinde 26, 2271 EH Voorburg
W:
www.MrKeepi.com
E:
info@MrKeepi.com
T:
@MrKeepi
F:
https://www.facebook.com/Mrkeepifoundation
Samenstelling Bestuur 2016:
Voorzitter:
J. Engels
Secretaris:
J. Engels
Penningmeester:
D.P. Sanderse
Lid:
F.J. Fielemon
Lid:
S. Veeger
De vacature Lammertink is ingevuld door de heer Stijn Veeger op 7 maart 2016.
Beloningsbeleid:
Stichting Mr. Keepi Foundation heeft geen personen op haar loonlijst en keert geen
beloning uit aan bestuursleden.

Doelstelling:
De stichting wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden
voor bewoners van het platteland van India met focus op kinderen en de toepassing
van zonne-energie.
Missie:
Mr. Keepi Foundation helpt ondernemende mensen in dorpen op het platteland van
India vooruit met praktische en duurzame oplossingen, waarbij gebruik wordt
gemaakt van zonne-energie.
Wij werken in India samen met Boond Engineering & Development, die voor ons de
implementatie van de projecten doet. Onze samenwerking is begonnen in 2012.
Wij hebben 3 programma’s om de missie in te verwezenlijken:
1- Mr. Keepi Solar Fund
2- Light for Education (LFE)
3- Smart Class room.
Visie:
Onze visie is om in India in 5 jaar tijd (eind 2017), via scholen en
dorpsgemeenschappen levensomstandigheden van 10.000 mensen te verbeteren
door middel van onze programma’s.
Realisatie Visie op 31/12/2016:
Eind 2016 heeft Stichting Mr. Keepi Foundation vanaf haar oprichting een positieve
impact gehad op 11.605 bewoners van het platteland, voornamelijk rond Udaipur
en Unnao.

Realisatie van Beleidsplan voor 2016:

De 3 actuele programma’s zijn conform planning uitgevoerd. Vooruitlopend op de
donatie van de Lions Clubs uit Voorburg-Leidschendam hebben we 30 units
geïnstalleerd voor het LFE programma. In 2017 zullen in de tweede fase van dit
projecr nog 30 volgen.
Verslag activiteiten in 2016:
1Mr Keepi Solar Finance Fund
Dit fonds is gestart in 2013 en gaf gezinnen de mogelijkheid door middel van
voorfinanciering in het bezit te komen van een Home Solar system, meestal
bestaande uit 2 tot 4 lampjes van ieder 10 Watt.

Met dit fonds mikken we op de wat grotere Solar Home Systems vanaf 20 Watt. We
hebben in 2016 een terugbetalingspercentage van 96% gerealiseerd. In totaal zijn er
in 2016 68 Solar Home systems geplaatst met een totaal vermogen van 1540 Watt.
2- Light for Education

In 2016 hebben we 17 scholen en 44 units voor 851 leerlingen gerealiseerd in
Udaipur en Unnao gebied, waarvan 13 scholen voor Lions (603 leerlingen).
3- Smart Class room
Er is in 2016 1 installatie gedaan in de omgeving van Udaipur (Aadarah High
Secondary School).
Gedurende het jaar hebben we weer vele donaties binnen gekregen. We hebben we
in 2016 euro 11.259 opgehaald. Het aantal donateurs is in lijn met 2015.
Beleidsplan 2017
We continueren onze inzet voor:
1- Mr. Keepi Finance Solar Fund: We willen 100 gezinnen met het 20 Watt licht uit
deze zonnecellen kennis laten maken.
2- Light for Education: We willen we onze impact verder verhogen. Ons target is om
10 nieuwe scholen en 15 nieuwe units toe te voegen. Daarmee helpen we direct 300
schoolkinderen.
3- Smart Class room: Geen aansluitingen.
En verder hebben we ons ten doel gesteld om in 2016 euro 50.000 aan nieuwe
donatiegelden te werven.

Financieel Verslag 2016

Projecten 2017:

Zoals in eerdere jaarverslagen vermeld werken we voor de uitvoering van de
projecten samen met Boond Foundation, een Indiase social enterprise die is
gespecialiseerd in de implementatie van projecten rond zonne-energie. Wij werken
sinds 2012 intensief met Boond Foundation (www.boond.net ) samen.
We hebben in 2016 in totaal euro 11.259 uitgegeven aan onze projecten in India.
Daarnaast hebben we voor euro 23.500 al vooruitgelopen op de te onvangen gelden
van Lions in 2017. Dat geld is voorgeschoten door Boond.
We hebben in 2016 17 scholen (44 solar units) gerealiseerd, 1 Smart Class room en
tevens bij diverse gezinnen 68 Solar Home Systems. In totaal hebben we in 2016
een positieve impact gehad op het leven van bijna 8000 mensen in India.

Beheerskosten 2017:

Het overgrote deel van de kosten in 2016 hebben betrekking op de nieuwe website
die we voor Mr. Keepi hebben laten maken.
Daarnaast is de storting van J. Engels in het jaar 2016 verlaagd tot euro 2500,-

Getekend 10 april 2017 te Voorburg,
Namens het bestuur Stichting Mr. Keepi Foundation:
Jan Engels & David Sanderse

