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Kerngegevens Stichting Mr. Keepi Foundation 
 
Algemene gegevens: 

RSIN:      8515.66.492 
ANBI geregistreerd 
Kamer van Koophandel:   55102670 
Donatie bankrekening:   NL02 INGB 0007 2199 85 
Beheerders bankrekening:   NL43 INGB 0008 0004 85 

 
Contactgegevens: 
 Adres:     Zestienhovensekade 515, 3043KT, Rotterdam 
 Website:    www.mrkeepifoundation.com 
 E-mail:     info@mrkeepifoundation.com 
 Telefoon:     +31 6 13 55 65 53 
 Facebook:    https://www.facebook.com/mrkeepifoundation 
 
Samenstelling Bestuur: 
 Voorzitter:    S. Veeger 
 Secretaris:    M. Poorte 
 Penningmeester:   C. van der Made 
 Lid:     L. Visser 
  
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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“Bringing solar-powered light to children in rural 
India” 

Mr. Keepi draagt bij in het brengen van licht in de grote gebieden van India waar geen 
elektriciteitsnet is. Dit doen we met behulp van zonne-energie. 

Door middel van fundraising in Nederland schenkt Mr. Keepi scholen in India een zonnepaneel 
met een aansluiting om mobiele LED-lampen op te laden. Deze mobiele lampen worden aan 
de scholieren gegeven.  

Omdat de kinderen zo licht brengen in hun huishouden krijgen ze meer dan alleen de 
mogelijkheid om in het donker te studeren en te lezen na schooltijd maar worden ze ook 
gestimuleerd om elke dag naar school te gaan om zo de lampjes weer op te laden. 

Niet alleen de kinderen hebben plezier aan de lichtjes; zo geven de lichtjes families een 
familieleven nadat het donker wordt en helpen ze het milieu door op lange termijn de CO2 
uitstoot te verminderen.  

Dit doen wij sinds 2012 in samenwerking met Boond Engineering & Development Private 
Limited.  
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Realisatie van Beleidsplan 2020 
 
De impact van het COVID-19 virus is duidelijk zichtbaar in de realisatie van 2020. Impact is 
zowel aan de baten, waar het dit jaar niet mogelijk was om een evenement te organiseren, 
als wel aan de uitgaven aan projecten omdat het door de situatie in India niet mogelijk was 
om nieuwe LFE te installeren. De reeds geplaatste orders zijn daardoor verplaatst naar 2021 
en tijdens schrijven van dit jaarverslag reeds uitgevoerd. 
 
De focus voor 2021 is dan ook het inhalen van gemiste impact in 2020. 
 
 
 
 
  

Realisatie beleidsplan

Key Figures 2011 - 2019 2020 2021 FC

I mpact
Total Impacted Students 2462 0 450
Total CO2 Emission Reduction 4696,3 tCO2 4937,7 tCO2 5786,9 tCO2

Financials
Donations received €118.284 €8.987 €10.000
Money to projects €104.824 €7.069 €15.000

Engagement
# Donators 390 6 50
# Facebook Likes 1340 1299 1300

Projects 2011 - 2019 2020 2021 FC
0

Light  for Educat ion 0
# Schools 41 0 9
# Solar Panels 71 0 9
# Impacted Students 1832 0 450
Watt Peak Capacity Installed 3435 0 900
CO2 Emission Reduction (tons of CO2) 268,1 tCO2 ,0 tCO2 81,0 tCO2
CO2 Emission Reduction accumulated 3102,2 tCO2 3761,7 tCO2 4502,2 tCO2

Smart  Class Room
# Schools 2
# Computers / Beamers 2
# Impacted Students 300

Solar Finance Fund Phase 2
# Home Systems (20 - 100 Watt) 302
Watt Peak Capacity Installed 7760
CO2 Emission Reduction (tons of CO2)
CO2 Emission Reduction accumulated 1067,3 tCO2 1176, tCO2 1284,7 tCO2

Repayment Rate 85%

Other projects
Watt Peak Capacity Installed 1538
CO2 Emission Reduction (tons of CO2)
CO2 Emission Reduction accumulated 634,0 tCO2 665,0 tCO2 696,0 tCO2
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Activiteiten 2020 
 
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. 
 
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 2020 hebben we geen nieuwe projecten hiervoor gefinancierd omdat de focus op dit 
moment volledig op de LFE projecten is gericht. 
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Beleidsplan 2021 
 
Zoals vorig jaar zal Mr. Keepi zich alleen bezig houden met de Light for Education projecten.  
 
Light for Education (LFE): 
Light for Education projecten hebben onze focus met een doelstelling om 450 kinderen te 
helpen in de omgeving van Udaipur. 
 
In ons laatste bezoek aan de scholen merkten we dat er nog steeds heel veel vraag is naar 
deze projecten. Zo zijn er momenteel 250 scholen geïnteresseerd (> € 500.000) in een 
zonnepaneel en hebben al meerdere bestaande scholen aangekondigd dat ze meer lampjes 
kunnen gebruiken voor alle verschillende klassen.  
 
Daarnaast zullen we ons ook intern bezighouden met het optimaliseren van onze activiteiten 
en het creëren van extra waarde voor onze donateurs. 
 
Website: 
Een eerste opzet voor de nieuwe website is in 2020 gemaakt. Wanneer hier een 
kostenvrije/vriendelijke manier voor uitvoering is gevonden zal deze geïmplementeerd worden. 
 
Engagement: 
Met het vier-koppige team hebben we een groter persoonlijk netwerk van potentiele 
donateurs. Wanneer het weer mogelijk is om met grotere groepen samen te komen zullen we 
hier gebruik van maken met o.a. een sponsorloop.  
 
Initiatieven: 
Het Keepi team is druk bezig met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om donaties binnen 
te halen. Hier is veel ruimte voor uitbreiding, aangezien onze partner in India in haar huidige 
capaciteit 6 keer zoveel projecten aankan dan we momenteel met hun doen. 
 
Zo zijn we zoekende naar institutionele donateurs in de vorm van stichtingen en bedrijven die 
een connectie hebben met ons project. Aanvragen om in een kerstpakket te komen, een 
sponsorloop op een school te mogen organiseren, en om samen met andere organisaties 
projecten te financieren worden allemaal nieuw geprobeerd. In 2020 is zo een extra donateur 
en € 5.000 ontvangen; in 2021 willen we hierop voort boorduren.  
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Jaarrekening 2020 
 

 
 
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 projectenreserve onder de € 15.000 te houden. Mede door 
vertraging in de uitvoer van projecten zoals hierboven benoemd is deze interne doelstelling in 
2020 niet behaald. 
 
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 sociale onderneming die is 
gespecialiseerd in de implementatie van projecten rond zonne-energie. Wij werken sinds 2012 
intensief samen met Boond (www.boond.net) samen. 
 
In 2020 is voor totaal € 8.987 uitgegeven aan projecten in India. Deze uitgaven hebben allen 
betrekking op projecten in de regio Udaipur, Rajahstan.  
 
Gerealiseerde projecten in 2020 zijn: 

 Light for Education: 0 scholen (0 lampjes); 
 6 scholen & 300 lampjes in de pijplijn wanneer executie weer mogelijk is. 

 
Sinds oprichting hebben we al meer dan 15.000 mensen gesteund. 

Balans per 31/ 12/ 2020

Activa 31 dec 2020 31 dec 2019 Passiva 31 dec 2020 31 dec 2019

VLOTTENDE ACTI VA EI GEN VERMOGEN

Nog te ontvangen donaties -€                   2.730€               Projectenreserve 16.358€             14.775€             
Totaal vorderingen -€                  2.730€               Beheersreserve 2.812€               2.915€               

Provisie -€                   100€                  
Projectenrekening 16.358€             10.401€             Totaal eigen vermogen 19.170€             17.790€             
Beheersrekening 2.812€               4.846€               
Totaal liquide middelen 19.170€             15.248€             KORT LOPEND VREEMD VERMOGEN

Totaal vlottende activa 19.170€             17.978€             Nog te betalen kosten -€                   187€                  
Totaal vreemd vermogen -€                  187€                  

Totaal activa 19.170€           17.978€           Totaal passiva 19.170€           17.978€           

Exploitatierekening

Projectenrekening € - 2012 € - 2013 € - 2014 €  - 2015 €  - 2016 € - 2017 €  - 2018 €  - 2019 € - 2020

Giften - 100% voor projecten 24.755€     11.242€     11.149€     21.391€     11.259€     34.137€     8.135€       9.024€       8.987€       
Totaal ontvangsten 24.755€    11.242€    11.149€    21.391€    11.259€    34.137€    8.135€      9.024€      8.987€      

Projecten 6.265-€       13.685-€     18.803-€     239-€          20.344-€     18.870-€     19.177-€     14.644-€     7.069-€       
Totaal uitgaven 6.265-€      13.685-€    18.803-€    239-€         20.344-€    18.870-€    19.177-€    14.644-€    7.069-€      

Totaal 18.490€  2.443-€     7.654-€     21.152€  9.085-€     15.267€  11.042-€  5.620-€     1.918€     
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In 2020 zijn er haast geen beheerskosten gemaakt. Richtlijn van het bestuur is om zoveel 
mogelijk zelf of via het eigen netwerk te organiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Getekend op 28 mei 2021 te Rotterdam. 
 
Namens het Bestuur Stichting Mr. Keepi Foundation. 
 
 
 
 
 
Stijn Veeger    Casper van der Made    
Voorzitter    Penningmeester    
 

Exploitatierekening

Beheersrekening € - 2012 € - 2013 € - 2014 € - 2015 €  - 2016 € - 2017 €  - 2018 €  - 2019 €  - 2020

Giften - ter dekking beheerskosten 27.511€     12.233€     6.000€       6.000€       2.500€       -€           308€          293€          -€           
Totaal ontvangsten 27.511€    12.233€    6.000€      6.000€      2.500€      -€          308€         293€         -€          

Evenementskosten 9.531-€       4.601-€       -€           -€           -€           -€           308-€          559-€          -€           
Accountingkosten 9.531-€       4.601-€       -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           
Marketingkosten 6.957-€       307-€          -€           3.729-€       185-€          -€           -€           -€           -€           
IT kosten 3.687-€       2.856-€       403-€          79-€            4.380-€       259-€          294-€          223-€          219-€          
Notariskosten 846-€          -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           
Reiskosten 6.269-€       1.292-€       341-€          2.854-€       320-€          -€           -€           25-€            -€           
Bank- en rentekosten 197-€          33-€            71-€            113-€          114-€          115-€          124-€          152-€          377-€          
Provisie kosten -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           100-€          100€          
Overige kosten 24-€            9-€              -€           -€           -€           -€           77-€            - 229-€          

Totaal kosten 37.042-€    13.699-€    815-€         6.775-€      4.999-€      374-€         803-€         1.058-€      725-€         

Totaal 9.531-€     1.466-€     5.185€     775-€        2.499-€     374-€        494-€        765-€        725-€        


