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Bestuur 
Medio 2014 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Timo Kos is afgetreden en Yvonne 

Kleefkens heeft zijn plaats ingenomen. Tevens trad Arco de Bonte af als secretaris en 

Mariette Siemons nam zijn plaats in. Op verzoek van Rutger Geelen werd ook gezocht naar 

een nieuwe penningmeester. In december 2014 meldde zich daarvoor Peter de Zoete. 

Vanaf begin 2015 zijn de hoofdprioriteit voor het bestuur geweest het bepalen van een 

nieuwe koers en plan, zoeken van funding en de community van vertalers uit te breiden. 

Vertalen bleef echter altijd prioriteit 1. In het derde kwartaal was nog steeds geen zicht op 

funding en ontstond een verschil van mening in het bestuur over de te varen koers. Dit heeft 

er toe geleid dat Peter de Zoete in 2015 weer is afgetreden als penningmeester. 

Activiteiten 
Medio 2014 lagen de activiteiten van de Stichting vrijwel stil, mede door het opdrogen van 

subsidies en de drukke werkzaamheden van de kernteamleden c.q. bestuur voor de eigen 

baan of onderneming. Het vertalen door de community van vrijwilligers ging wel nog door, zij 

het op laag pitje. Op dat moment bestond de community uit ruim 200 vrijwilligers. 

In het voorjaar meldde Maarten Bruinsma zich aan als vertaler/coördinator voor het platform. 

Tegelijkertijd groeide het aantal vrijwilligers van 200 naar ruim 700, mede dankzij een 

nieuwe aanmeldformulier en procedure vanuit Khan Academy US. 

In maart 2015 hebben we meegedaan aan de actie NL Doet en daarvoor een kleine 

sponsorbijdrage ontvangen waaruit de onkosten zijn betaald. De TU Delft stelde de locatie en 

lunch beschikbaar. Zie verder: http://www.khanacademy.nl/nieuws/resultaten-vertaaldag-

nl-doet-boven-verwachting/ 

Al met al heeft dit er toe geleid dat er zicht is gekomen op een eerste Nederlandstalige 

versie, die inderdaad in mei 2016 live is gegaan. 

In 2015 is het gebruik vanuit Nederland van de Engelstalige versie ver boven het miljoen 

uitgekomen, een mooie mijlpaal, zie ook de Bijlage Bezoekersaantallen. 

Financieel 
 
Alle bestuursleden hebben wederom afgezien van enige onkostenvergoeding.  

Van de mogelijkheid om te doneren aan onze Stichting wordt sinds oktober 2014 gebruik 

gemaakt. Dat is echter van te kleine omvang om projecten of professionalisering mee op te 

starten en wordt voorlopig in reserve gehouden voor het voldoen van lopende en eventueel 

onvoorzien kosten. 

In 2015 is veel energie door bestuur en kernteam gestopt in het zoeken van funding, dat 

echter niet tot enig resultaat heeft geleid. 
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Sinds eind 2014 biedt Oracle ons pro deo de mogelijkheid van hun faciliteiten gebruik te 

maken voor onze vergaderingen en bijeenkomsten. 

 

Voor het volledig financieel jaarverslag zie de bijlage “Jaarrekening 2015”. 

 

Opgesteld door het Bestuur 

15 Juni 2016 

Yvonne Kleefkens, Voorzitter 

Mariette Siemons, Secretaris 

Marijn van den Dool, Penningmeester 
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Bijlage Jaarrekening 2015 
 

Balans per 31/12/2015 

 
 

31/12/2015 31/12/2014 
  

31/12/2015 31/12/2014 

Debiteuren 
   

Vermogen 2.453 € 2.063 

Kas 2.453 2.063 
 

Te leveren diensten 
  

    

Crediteuren 
  

    

Af te dragen BTW 
  

Totaal 2.453 € 2.063 
 

Totaal 2.453 € 2.063 

 

Exploitatierekening 2015 

 

Baten 2015 
 

2014 
 

Opdrachten 
    

Donaties*) € 15.388 
 

€ 38.150 
 

Bijdragen Event € 265 
   

Fiscus € 13 
   

Totaal € 15.666 € 666 € 38.150 € 38.150 

Lasten 2015 
 

2014 
 

Personeel 
    

Inhuur derden 
    

Promotie*) € 15.069 
 

€ 37.636 
 

Kantoor 
  

€ 104 
 

Bankkosten € 113 
   

Fiscus € 72,00 
   

Totaal € 15.255 € 255 € 37.740 € 37.740 

Saldo 
 

€ 411 
 

€ 410 

 

*) Hierbij inbegrepen een donatie van Google in de vorm van gratis 
advertentiemogelijkheden ter waarde van 15.000 euro. 
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Bijlage Bezoekersaantallen 
Hieronder de statistieken van het aantal bezoekers vanuit Nederland, per provincie aan de Engelstalige versie 

https://www.khanacademy.org/: 

 

 

https://www.khanacademy.org/

