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Kerngegevens Stichting Mr. Keepi Foundation
Algemene gegevens:
RSIN:
ANBI geregistreerd
Kamer van Koophandel:
Donatie bankrekening:
Beheerders bankrekening:

55102670
NL02 INGB 0007 2199 85
NL43 INGB 0008 0004 85

Contactgegevens:
Adres:
Website:
E-mail:
Telefoon:
Facebook:

Spoorsingel 4b, 3033 GK, Rotterdam
www.mrkeepifoundation.com
info@mrkeepifoundation.com
+31 6 13 55 65 53
https://www.facebook.com/mrkeepifoundation

Samenstelling Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

8515.66.492

S. Veeger
M. Poorte
C. van der Made

Raad van Advies
Per 1 januari 2018 zijn J. Engels en D.P. Sanderse afgetreden als bestuurders en toegetreden
tot de raad van advies.
Beloningsbeleid:
Stichting Mr. Keepi Foundation heeft geen personen op haar loonlijst en keert geen beloning
uit aan bestuursleden.
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Missie
Mr. Keepi Foundation hanteert de volgende missie:
“Bringing solar-powered light to children in rural India”
In India zijn grote gebieden waar geen elektriciteitsnet is. In deze gebieden willen we
bijdragen aan het brengen van licht. Wij willen dat doen met behulp van zonne-energie.
Door middel van fundraising in Nederland schenken wij scholen in India een zonnepaneel
met een aansluiting om mobiele LED lampen op te laden. Deze mobiele lampen worden aan
de scholieren gegeven.
Waarom? Ten eerste omdat dit de Indiase kinderen stimuleert om überhaupt elke dag naar
school te gaan en we stimuleren de kinderen graag om te lezen en te studeren na schooltijd.
Daarnaast gunnen wij de families een familieleven nadat het donker wordt. En ten slotte
willen we graag meehelpen de CO2 uitstoot op de lange termijn te verminderen.
Dit doen wij sinds 2012 in samenwerking met Boond Engineering & Development Pvt Ltd.
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Realisatie van Beleidsplan 2018
Key Figures

2011-2016

2017

2018

2019 BUDGET

2037

25

400

450

733, tCO2

1386,6 tCO2

2113,8 tCO2

2994, tCO2

Donations received

€76.012

€34.137

€8.135

€15.000

Money to projects

€66.777

€18.870

€19.634

€22.000

242

15

133

135

1350

1363

1369

1400

2011-2016

2017

2018

2019 BUDGET

33

1

7

9

Impact
Total Impacted Students
Total CO2 Emission Reduction
Financials

Engagement
# Donators
# Facebook Likes
Projects
Light for Education
# Schools
# Solar Panels

62

1

8

9

# Impacted Students

1407

25

400

450

Watt Peak Capacity Installed

2595

40

800

900

CO2 Emission Reduction (tons of CO2)

187,6 tCO2

8,4 tCO2

72,0 tCO2

81,0 tCO2

CO2 Emission Reduction accumulated

440,7 tCO2

955,7 tCO2

1543,2 tCO2

2283,7 tCO2

411,8 tCO2

520,5 tCO2

197,3 tCO2

228,3 tCO2

Smart Class Room
# Schools

2

# Computers / Beamers

2

# Impacted Students

300

Solar Finance Fund Phase 2
# Home Systems (20 - 100 Watt)
Watt Peak Capacity Installed

285

17

7320

440

CO2 Emission Reduction (tons of CO2)

98,2 tCO2

5,0 tCO2

CO2 Emission Reduction accumulated

195,4 tCO2

303,1 tCO2

90%

85%

Repayment Rate
Other projects
Watt Peak Capacity Installed

1538

CO2 Emission Reduction (tons of CO2)

42,5 tCO2

CO2 Emission Reduction accumulated

132,6 tCO2
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Het beleidsplan van 2018 is niet geheel conform planning uitgevoerd. Het aantal donaties
voor 2018 was overschat en mogelijk het resultaat van het aanboren van een nieuw
netwerk.
Een positieve verbetering met betrekking tot het beleidsplan 2018 en vorige jaren is dat het
aantal donateurs stevig is toegenomen. Dit is mede dankzij het “Charity Dining at the Kaapse
Kitchen” evenement.

Activiteiten 2018
Light for Education (LFE):
De eerste LFE projecten zijn gestart in 2014 om kinderen op het plattenland een kans te
geven te studeren. Dankzij de lampjes die kinderen alleen kunnen opladen aan de zonnecel
door ons geïnstalleerd op hun school moeten de kinderen naar school om deze op te laden.
In de avond neemt de studietijd aanzienlijk toe omdat er nu ook in het donker gestudeerd
kan worden.
In 2018 hebben we 7 projecten gerealiseerd in de omgeving Udaipur, Rajasthan; goed voor
het helpen van 400 kinderen.
Solar Finance Fund:
Dit fonds is gestart in 2013 en gaf gezinnen op het plattenland van India de mogelijkheid om
in bezit te komen van een eigen zonne-energiesysteem. Mr. Keepi Foundation financierde
deze projecten door middel van een lening aan de gezinnen. Het vermogen van een systeem
is tussen de 20 en 100 Watt en inclusief 2 tot 4 lampjes.
In 2018 hebben we geen nieuwe projecten hiervoor gefinancierd omdat de focus op dit
moment volledig op de LFE projecten is gericht.

Beleidsplan 2019
Evenals vorig jaar zal Mr. Keepi zich focussen op Light for Education projecten. In 2019 is de
doelstelling om 450 kinderen van een oplaadbare lamp te voorzien in de omgeving van
Udaipur en 9 scholen uit te rusten met een zonnecel waaraan de lamp kan worden
opgeladen.
Daarnaast zullen we ons ook intern bezighouden met het optimaliseren van onze activiteiten
en het creëren van extra waarde voor onze donateurs.
Website:
De website is in 2018 vernieuwd met als doel om deze zo simpel mogelijk te houden. Aan de
hand van ontvangen feedback gaan we deze nog verder optimaliseren.
Engagement:
Het is in 2018 gelukt om iets meer momentum voor Mr. Keepi te creëren. We plaatsen
regelmatig berichten op Facebook en het aantal donateurs is hard gestegen. Maar we zijn
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onze minder digitale donateurs niet vergeten. Naar vraag gaan we ook updates
via e-mail versturen en onderzoeken of een groep donateurs liever een andere manier van
communicatie krijgt. Door naar de wensen van onze achterban te luisteren hopen we
uiteindelijk de kwaliteit van de donateurs te verbeteren en een lange samenwerking te
starten/onderhouden.
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Jaarrekening 2018

Om ervoor te zorgen dat donaties zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komen is het
belangrijk voor Mr. Keepi om de projectenrekening zo klein mogelijk te houden. Mr. Keepi
heeft als intern target om de projectenrekening onder de € 10.000 te houden.
Daarnaast toont beheersrekening genoeg solvabiliteit voor de komende jaren.

Zoals in eerdere jaarverslagen vermeld werken we voor de uitvoering van de projecten
samen met Boond Engineering & Development Pvt. Ltd., een Indiase social enterprise die is
gespecialiseerd in de implementatie van projecten rond zonne-energie. Wij werken sinds
2012 intensief samen met Boond (www.boond.net) samen.
In 2018 is voor totaal € 19.634 uitgegeven aan projecten in India. Deze uitgaves hadden
betrekking op projecten in de regio Udaipur, Rajahstan.
Gerealiseerde projecten in 2018 zijn:
 Light for Education: 7 scholen (400 lampjes);
We hebben in totaal in 2018 een positieve impact gehad op het leven van ongeveer 2.000
mensen in India. Sinds oprichting hebben we al 13.820 mensen gesteund.
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In 2018 zijn er weinig beheerskosten gemaakt. Richtlijn van het bestuur is om zoveel
mogelijk zelf of via het eigen netwerk te organiseren, dit is in 2018 bijvoorbeeld gebeurd
door de vernieuwing van de website zelf uit te voeren. In 2018 is wel een kleine aanvulling
op de beheersrekening gedaan ter dekking van de kostprijs voor de ingrediënten tijdens het
“Charity Dining at the Kaapse Kitchen” evenement.

Getekend op 15 april 2019 te Rotterdam.
Namens het Bestuur Stichting Mr. Keepi Foundation.

Stijn Veeger
Voorzitter

Casper van der Made
Penningmeester
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