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Woord vooraf 
 

De Lendahand Foundation heeft als doel MKB 

ondernemers in opkomende markten te trainen en 

ondersteunen om hun bedrijf te versterken en groei te 

bevorderen. In samenwerking met het Lendahand 

crowdfundingplatform dragen we daarmee bij aan het 

creeeren werkgelegenheid en het verbeteren van de 

leefomgeving van ondernemers. 2016 was het jaar 

waarin de Lendahand Foundation meer fondsen heeft 

aangetrokken, kennis heeft overgedragen aan MKB 

ondernemers en de Lendahand Academy en het Expert 

Netwerk heeft opgezet. 

Via onze lokale partners hebben wij in 2016 maar liefst 179 ondernemers kunnen bereiken, waarvan 

er 159 waren gevestigd in de Filipijnen en 20 in Mongolië. Totaal hebben wij in de afgelopen drie jaar 

ruim 500 ondernemers getraind. Graag stellen wij in dit jaarverslag een aantal van hen aan u voor.  

 

De Lendahand Academy is een product waarmee de Lendahand Foundation wereldwijd kwalitatief 

goede ondernemerstrainingen kan bieden. De Academy biedt trainingsmodules op het gebied van 

Business Model Ontwikkeling, Marketing en Sales, Financieel Management en Zakelijk Pitchen. Nu de 

Academy is ontwikkeld, wordt deze inmiddels geïmplementeerd in de Filipijnen en Mongolië.  

 

Begin 2017 heb ik het stokje als manager van de Foundation overgedragen aan Judith Mathijssen. 

Judith heeft zich het afgelopen jaar reeds ingezet als bestuurder van de Lendahand Foundation. Judith 

heeft een sterke interesse in sociaal ondernemerschap en veel ervaring met projecten in opkomende 

landen en fondsenwerving.  

 

Namens de Lendahand Foundation en alle ondernemers die wij trainen wil ik iedereen die het 

afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het behalen van onze doelstelling hartelijk bedanken. Door jullie 

advies, middelen en steun heeft de Lendahand Foundation in 2016 nog meer ondernemers 

professioneel kunnen trainen en met de ontwikkeling van de Lendahand Academy hebben wij een 

enorme kwaliteitsslag kunnen maken en gaan we aanzienlijk meer impact creëren met onze 

trainingen.   

 

Ik wens u veel leesplezier toe en mocht u vragen hebben, hoor ik het heel graag! 

 

Met ondernemende groet, 

 

Danny den Hartog 

Manager Lendahand Foundation a.i. 

 



   
 

4 
 

1. Missie en doelstelling 
 

Onze missie 

Wij geloven in de kracht van ondernemerschap voor het creëren van werkgelegenheid en het 

terugdringen van armoede. Ondernemers in opkomende landen hebben vaak de potentie om de 

motor voor economische groei en werkgelegenheid te worden. Het probleem is echter vaak dat deze 

ondernemers beperkt toegang hebben tot de juiste kennis. Hier doen wij iets aan!  

 

Onze doelstelling 

Het bestrijden van armoede en het creëren van meer werkgelegenheid in opkomende landen door het 

ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van MKB ondernemers. 

 

Unieke aanpak 

De Lendahand Foundation werkt nauw samen met het Lendahand crowdfundingplatform, die 

betaalbare leningen verstrekt aan ondernemers in opkomende landen. De unieke aanpak van het 

verstrekken van leningen (Lendahand Crowdfunding) in combinatie met het faciliteren van trainingen 

(Lendahand Foundation) creëert een hefboomeffect. Om maximaal effect te bereiken worden de 

trainingen met lokale partners opgezet en uitgevoerd. Op deze wijze creëren wij banen en bestrijden 

wij armoede. 

 

Wat we doen 

De Lendahand Foundation traint en ondersteunt kleine en middelgrote ondernemingen in opkomende 

landen. Dat doen we middels de Lendahand Academy en het Expert Netwerk. Hierdoor kunnen de 

ondernemers meer mensen aannemen en dringen zij de armoede in de landen terug.  

 

Lendahand Academy  

De Lendahand Academy verstrekt relevante kennis en vaardigheden aan lokale ondernemers om hun 

bedrijf te versterken en groei te bevorderen. De Academy biedt trainingsmodules op het gebied van 

Business Model Ontwikkeling, Marketing en Sales, Financieel Management en Zakelijk Pitchen. Alle 

trainingsmodules zijn praktisch, interactief en aangepast op de lokale context. Wij werken hier zoveel 

mogelijk met lokale partners en experts die op basis van de behoeften van lokale ondernemers de 

trainingen verzorgen. 

 

Lendahand Expert Network 

Het Lendahand Expert Netwerk biedt gespecialiseerd bedrijfsadvies en technische assistentie aan 

ondernemers in opkomende landen. Experts delen een-op-een hun kennis met lokale ondernemers, 

via kortdurende adviesmissies op de werkvloer.  
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2. Activiteiten in 2016 
 

Het trainen en ondersteuenen van kleine en middelgrote ondernemingen in opkomende landen is de 

kernactiviteit van de Lendahand Foundation. De foundation heeft in 2016 een grote kwaliteitsslag 

gemaakt. Waar de foundation begon met het organiseren van eendaagse capaciteitsopbouw 

traininingen, is er nu een gehele 4-daagse Lendahand Academy ontwikkeld en uitgerold. Wij zijn trots 

op dit resultaat en streven ernaar de Lendahand Academy verder te ontwikkelen.  

 

2.1. Eéndaagse Lendahand trainingen  

De eerste twee jaar hebben wij ons gericht op het verzorgen van ééndaagse, op zichzelf staande 

capaciteitsopbouw trainingen. Uit ervaring met de eerste trainingen is gebleken dat één enkele 

trainingsdag onvoldoende is om de MKB ondernemers te ondersteunen en van goed persoonlijk 

advies te voorzien om hun bedrijfsvoering te verbeteren. Daarnaast is de impact van deze individuele 

trainingen in de bedrijfsvoering van de ondernemers lastig te achterhalen. Dit is aanleiding geweest 

om de kwaliteit en structuur van de trainingen te verbeteren en schaalbaar te maken. Hierdoor zijn wij 

in 2016 gestart met de ontwikkeling van de Lendahand Academy.  

 

2.2. Ontwikkelen Lendahand Academy 

In de zomer van 2016 is de Lendahand Academy opgezet in samenwerking met MDF Training & 

Consultancy, een professional trainingsbureau met ruime ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van 

managementtrainingen in opkomende markten. MDF transformeert expertise in interactieve 

trainingen met veel groepdynamiek. Ze zijn 30 jaar werkzaam in dit werkveld en maken gebruik van 

een ‘Train the Teacher” - methode. De Lendahand Academy is een product waarmee de Lendahand 

Foundation wereldwijd kwalitatief goede ondernemerstrainingen kan bieden. Dit doen we via lokale 

partners die ervoor zorgen dat de inhoud van de trainingen aangepast wordt aan de lokale context. De 

Academy bestaat uit een ‘basic level’ met vier trainingen van ieder één dag:  

 

1. Business Model Canvas: De ondernemers leren hun eigen dynamisch business model te maken 

bestaande uit 9 elementen en hun eigen bedrijf zodoende te analyseren.   

2. Marketing and Sales: De ondernemers gaan dieper in op hun verkoopstrategie. Ze leren hun eigen 

klantenportfolio beter kennen, bedenken manieren om meer nieuwe klanten te trekken en leren 

daarvoor verschillende verkooptechnieken.   

3. Financial Management: De ondernemers leren een financieel plan te maken gebaseerd op de 

verwachte inkomsten en uitgaven en verkrijgen meer inzicht in de investeringsmogelijkheden. 

4. Graduation/ Pitch Day: De deelnemers krijgen een pitch training waarmee ze hun bedrijf op een 

pakkende en krachtige manier kunnen presenteren. Ook blikken de deelnemers terug op inhoud uit 

de verschillende modules en hoe ze deze gaan toepassen om hun bedrijfsvoering te versterken. 

Door middel van de ‘Letter to your future self’-opdracht kunnen de ondernemers in de toekomst 

dit plan weer teruglezen.  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De kracht van de Lendahand Academy ligt in het gebruik van casestudies, interactieve onderdelen en 

aansluiting bij de lokale context. MKB ondernemers ontvangen na het doorlopen van de Lendahand 

Academy een certificaat. 

 

Een gestructureerd trainingsprogramma zorgt ervoor dat we in nieuwe landen makkelijker trainingen 

kunnen gaan aanbieden. Bovendien garanderen we op deze manier een bepaald kennisniveau onder 

onze ondernemers ongeacht in welk land ze wonen.  

 

2.3. Lendahand Expert Netwerk  

Het Lendahand Expert Netwerk biedt gespecialiseerd bedrijfsadvies en technische assistentie aan 

ondernemers in opkomende landen. Naast het opbouwen van een eigen expert netwerk heeft de 

Lendahand Foundation ook een partnerschap met PUM, een netwerk van 1500 experts die hun kennis 

een-op-een delen met lokale ondernemers, via kortdurende adviesmissies op de werkvloer.  

 

In 2015 is een pilot overeenkomst getekend met PUM voor de uitvoering van ondersteuningstrajecten 

op de Filipijnen in 2016 in nauwe samenwerking met de lokale partner NPFC. PUM dekt de kosten 

voor de internationale vlucht, voorbereiding e.d. en de lokale kosten worden gedekt door de 

Lendahand Foundation. 

 

Lening én Training én Expert advies 

In december 2016 heeft een PUM expert gedurende een missie van twee weken gespecialiseerd 

bedrijfsadvies verleend aan het management van Gerweiss Motors Corp., De expert heeft deze 

onderneming ondersteuning verleend bij het opzetten van een ISO 9001 handboek. Gerweiss Motors 

Corp. is een producent van elektronische voertuigen in de Filipijnen. Sean de eigenaar van Gerweiss 

Motors is zijn bedrijf in 2011 gestart en zet zich in om de in Azië populaire TukTuk milieuvriendelijker 

te maken. Gerweiss Motors produceert daarom een elektrische variant, de e-trike. Sinds 2011 zijn er 

300 e-trikes geproduceerd en verkocht in de omgeving van Borocay. Om de aanschafkosten van de 

duurzame tuktuk te minimaliseren, wordt de dure batterij geleased in plaats van verkocht, dat maakt 

het transportmiddel een stuk toegankelijker. De e-trike is een stuk stiller, heeft geen uitstoot en 

verbruikt geen brandstof. Zo wordt de impact op het milieu drastisch verlaagd. Momenteel werken er 

5 full-timers en 24 part-timers voor Gerweiss Motors.  

 

In februari 2017 is een andere PUM expert naar de Filipijnen afgereist om strategisch en financieel 

bedrijfsadvies te verlenen aan een meubelfabrikant.  
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3. Resultaten en impact 
 

3.1. Resultaten 

Totaal zijn er in 2016 186 ondernemers getraind (+ 27% vs. 2015) door middel van 11 trainingen (10 op 

de Filipijnen en één in Mongolië). Wij hebben voor het eerst trainingen kunnen verzorgen in Mongolië, 

een mooie mijlpaal. Het aantal ondernemers dat wij hebben weten te bereiken is minder dan de 300 

ondernemers die wij hadden gehoopt te bereiken. Voornaamste reden is dat wij ons bij het opzetten 

van de Lendahand Academy gefocust hebben op het verhogen van de kwaliteit van de trainingen en 

intensievere begeleiding. De doelstelling was minimaal 20 trainingen, hiervan zijn er 11 daadwerkelijk 

uitgevoerd.  

 

# ondernemers getraind 2014 2015 2016 

Filipijnen 117 87 166 

Ghana n/a 60 0 

Mongolië n/a n/a 20 

Totaal 117 147 186 

 

 
3.2. Filipijnen  

 

Eéndaagse trainingen vóór invoering van de Lendahand Academy 

Totaal zijn er in 2016 zes eendaagse ondernemerstrainingen gegeven in de Filipijnen, bestaande uit 

losstaande modules. Deze modules hebben de basis gevormd voor de latere ontwikkeling van de 

Lendahand Academy. Alle trainingen zijn door ervaren lokale trainers gegeven. Hieronder een kort 

overzicht van trainingen: 

 

1. ‘Basic Bookkeeping for E-Trike Operators’ – Boracuay, Februari 2016 (19 deelnemers) 

Een trainingsessie waarin de boekhoud basisprincipes worden besproken voor e-trike operators, een 

essentiële leerbehoefte voor hun. De E-trike organisatie telt 30 leden, allemaal bedrijven die 1 of meerdere 

e-trikes (elektrische taxi's) bezitten en deze gebruiken als taxi of schoolservice voor kinderen.  
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2.  ‘Understanding Financial Management’ – Cebu, Maart 2016 (21 deelnemers) 

Begrip van de financieel mangement is een essentieel onderdeel voor een stabiele bedrijfsvoering. Deze 

training was bestemd voor twee doelgroepen: het ochtend programma was voor MKB ondernemers en het 

middag programma voor bedrijfsadviseurs van het ministerie van handel en industrie (DTI). 

 

3. ‘Basic Marketing for SMEs’ – Cebu, Februari 2016 (44 deelnemers) en Manila, Maart 2016 (23 deelnemers) 

Dit onderwerp gaat over het belang en inzetten van marketing in de praktijk. Erna Goudt, één van de 

vrijwilligers van de Foundation was aanwezig bij de tweede trainingsessie in Manila. Lees hier meer over de 

training en Erna’s ervaring.  

 

4. ‘Capacity Building Training E-commerce’ – Manila, Maart 2016 (14 deelnemers) 

Deze training richt zich op de gebieden management, e-marketing, boekhouding en sociale impact en werd 

gefaciliteerd door lokale en deskundige trainers.  

 

5.  ‘Product Design & Development’ – Manila, Juni 2016 (30 deelnemers) 

De training bestond uit actieve workshops waarin k de onderwerpen productontwikkeling, branding, 

promotie en verpakkingen aan bod kwamen.  

 

Lendahand Academy 

In oktober/november 2016 is de eerste pilot van de Lendahand Academy uitgerold voor een groep van 

15 MKB ondernemers in Manila. Ron Schuurman, bestuurder van de Lendahand Foundation, is bij 

deze pilot aanwezig geweest. Enerzijds om te zien of de trainingen op de beoogde interactieve wijze 

met aanpassingen aan de lokale context werden uitgevoerd, anderzijds om dieper met deelnemers in 

gesprek te gaan over hun ervaringen en feedback op de Lendahand Academy. De pilot is succesvol 

ontvangen. Wél zijn op basis van feedback aanpassingen gedaan aan de financiële module om deze 

beter aan te laten sluiten bij de lokale behoeften. Voor een beeld van Rons’ ervaringen op de Filipijnen 

verwijzen wij graag naar zijn blog. 

 

De Lendahand Academy is vervolgens een tweede keer uitgerold in januari/februari 2017 in Manila, 

Filipijnen. Een derde uitrol heeft plaatsgevonden in februari/maart 2017 in Cebu, Filipijnen.  

 

Lokale uitvoerende partner NPFC 

Filipijnse bedrijven die de lokale economie stimuleren, kunnen een lening krijgen via de 

financieringsinstelling NPFC. NPFC heeft sinds 2009 een vergunning als 'Lending Company' en valt 

onder toezicht van de lokale Securities and Exchange Commission. Sinds 2014 verzorgt NPFC in nauwe 

samenwerking met lokale experts en de Lendahand Foundation trainingen voor MKB ondernemers. 

NPFC heeft ongeveer 559 MKB klanten en een lening-portefeuille van 4,4 miljoen dollar.  

Voor meer informatie over onze lokale partner kunt u hier terecht. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lendahand-foundation.org/nl/2016/04/01/foundation-goes-philippines
https://www.lendahand-foundation.org/nl/2016/11/17/lendahand-academy-gestart-op-de-%20Filipijnen
http://venturesouth.ph/


   
 

9 
 

 

3.3. Mongolië  

 

Eéndaagse training vóór invoering van de Lendahand Academy 

Op 15 januari 2016 vond er een eerste training ‘Financial Management and Bookkeeping’ plaats voor 

20 MKB-ondernemers in Mongolië. Deze training van één dag betrof een losstaande module die 

opgezet is voor de invoering van de Lendahand Academy. De training is uitgevoerd met behulp van 

onze lokale partner VisionFund. Het onderwerp is gekozen door de deelnemers zelf op basis van een 

telefonische survey. De groeiende MKB ondernemers hebben behoefte aan professionele 

vaardigheden op het gebied van financieel boekhouden en financiële verslagen opstellen. 

 

Lendahand Academy 

In de periode mei tot met december 2017 staan 4 complete Lendahand Academies gepland in 

Mongolië voor een totaal van 80 MKB ondernemers, die via onze lokale partner VisionFund worden 

uitgevoerd.   

 

Lokale uitvoerende partner VisionFund Mongolia (VFM) 

VisionFund Mongolia (VFM) is opgericht in 2004 en is onderdeel van het internationale netwerk van 

VisionFund International. De focus van VFM ligt hoofdzakelijk op armere families en gemeenschappen 

in en rond de hoofdstad Ulaanbaatar. In Mongolië wordt VFM alom geprezen om de manier waarop 

het ondernemerschap stimuleert en zodoende een substantiële bijdrage levert aan 

armoedebestrijding. VFM heeft ongeveer 11.000 klanten en een lening-portefeuille van 7,5 miljoen 

dollar. VFM is sinds september 2015 partner van Lendahand en de Lendahand Foundation. Voor meer 

informatie over onze lokale partner kunt u hier terecht. 

 

3.4. Ghana  

 

De intentie was in Ghana te starten met de implementatie van de Lendahand Academy. Onze lokale 

partner bleek echter minder enthousiast, omdat zij met name op zichzelf staande trainingen voor 

verschillende groepen ondernemers wil aanbieden. Wij geloofden niet dat hun aanpak de beoogde 

sociale impact zou bereiken die wij voor ogen hebben, namelijk het verstevigen van ondernemingen 

door praktijkgerichte en interactieve trainingen met als sociaal doel werkgelegenheid creëren en 

armoede bestrijden. Als gevolg worden er momenteel geen trainingen aangeboden in Ghana. 

 

 

 

 

 

 

http://www.visionfund.org/2100/mongolia/asia-pacific/where/
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3.5. Impact meten 

 

De Lendahand Foundation meet impact middels korte, middellange en lange termijn. Op dit moment 

is het enkel mogelijk om de korte en middellange termijn te meten. Dit gebeurt aan de hand van het 

aantal getrainde ondernemers (kwantitatief), de verbetering in kennis (voor- en na training en zowel 

kwantitatief als kwalitatief) en het algemeen gevoel van succesvol ondernemer zijn (kwalitatief). 

Na afloop van ieder van de vier afzonderlijke trainingen van de Academy vullen alle deelnemers 

evaluatieformulieren in waarin wordt aangegeven welke specifieke kennis is vergaard en hoe de 

trainingen zijn ervaren.  

 

Het meten van impact op de middellange termijn bestaat uit het financieel én sociaal resultaat van 

ondernemer (groei omzet, aantal mensen in dienst, aantal nieuwe banen en aantal activiteiten 

verricht op gebied van sociaal ondernemerschap/duurzaamheid). De uitvoering van het meten van de 

middellange termijn impact gebeurt in samenwerking met Lendahand Crowdfunding. 
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3.6. De ondernemers aan het woord  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’This training helped us to 
broaden our knowledge. 
Today we learned a lot 

from each other. I am very 
happy about this training 

and interested to 
participate again in next 

edition’’ - Bat-Erdene 
Geleg, Mongolia  

"The Academy was a 
fast course from which I 

really benefited and 
which met my 

expectations. There was 
attention to key aspects 

that assist the 
company’’ – Stephanie, 

The Philippines 

‘’The Academy 
is important to 

increase my 
knowledge for a 

follow-up strategy for 
EDUFORUM” – Ann 

Margaret, The 
Philippines 
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4. Financiële verantwoording  
 

4.1 Inkomsten  

 

In 2016 hebben wij aan fondsenwerving gedaan en een aantal mooie nieuwe partners aan ons weten 

te binden. Tevens hebben ook bestaande partners vervolgondersteuning geboden. Er is een 

totaalbedrag ontvangen van EUR 44.101. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste 

resultaten.  

 

Fondsen en stichtingen 

Met trots kunnen wij melden dat het werknemersfonds van de Rabobank, Share4More voor het 

tweede jaar op rij een donatie van EUR 13.500 heeft gedaan voor het trainen van kleine Filipijnse 

ondernemers op het gebied van financieel management, marketing & sales en business model canvas.  

Het resterende bedrag van het project op de Filipijnen (EUR 2.500) is gedoneerd door de Haëlla 

Stichting. De eerste uitrol van de Lendahand Academy in de Filipijnen is mogelijk gemaakt door een 

donatie van EUR 12.500 door CCHO. Dit totaalbedrag is naar twee Academies in de Filipijnen gegaan 

en naar één training in Mongolië. Het resterende bedrag voor de trainingen en Academy in Mongolië 

is gedoneerd door de ASN Foundation (EUR 2.500) en de Triodos Foundation (EUR 2.500).  

 

 
 

Bedrijfsdonaties 

Lendahand Mesofinance, onze langdurige partner, doneerde EUR 6.823. Dit bedrag is met name 

besteedt aan operationele kosten, het programma en management. Tenzing B.V. heeft ons een 

donatie gedaan van EUR 925. Ook heeft een samenwerking met Youbedo.com, Sponsorkliks, 

Bookdifferent een totaalbedrag van EUR 104,27 opgeleverd. 
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Particuliere donaties 

Op 10 april rende ons eigen team mee tijdens de estafetteloop van de Rotterdamse marathon. Het 

doel van deelname aan de estafette loop was om geld in te zamelen voor de Lendahand Foundation. 

Wij hebben hiervoor via JustGiving en onze website particuliere donaties ontvangen met een 

totaalbedrag van EUR 1.455,51. Lees hier de blog over de marathon.  

 

 

4.2 Uitgaven  

 

In 2016 heeft de Foundation EUR 31.693 aan uitgaven gehad. Hieronder een uiteenzetting van de 

uitgavenposten.  

 

Programmakosten 

Van de totale uitgaven is EUR 20.585 (65%) besteed aan de uitvoering van programma’s. Dit bestaat 

uit de ontwikkeling van de Lendahand Academy, de 11 trainingen die door onze lokale partners zijn 

gegeven op de Filipijnen en in Mongolië, de aansturing van de lokale partners en de monitoring.  

 

Fondsenwerving 

Aan fondsenwerving zijn EUR 3.452 (11%) van de uitgaven besteed. Hieronder vallen zowel het 

opstellen van fondsaanvragen als de verantwoordingsrapportages aan fondsen en stichtingen.    

 

Organisatie 

De besteding aan de interne organisatie betrof EUR 3.241 (10%) van de totale uitgaven. Dit zijn interne 

beheerskosten voor processen en administratie.  

 

Marketing  

Van de totale uitgaven is EUR 3.410 (11%) aan marketing  besteed. Een groot deel daarvan is besteed 

aan de verdere ontwikkeling van de Lendahand Foundation website. En daarnaast activiteiten om de 

naamsbekendheid van de Foundation te vergroten onder het uitlenersnetwerk van Lendahand 

crowdfunding en bedrijven.  

  

 

79%

18%

3%

Lendahand Foundation inkomsten 2016

Fondsen/stichtingen (€34.818)

Bedrijfsdonaties (€7.909)

Particuliere donaties (€1.374)

https://www.lendahand-foundation.org/nl/2016/05/03/zweten-voor-een-training
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Algemene kosten  

Tot slot is nog EUR 1.005 (3%) aan algemene kosten gemaakt. Onder deze laatste post vallen 

bankkosten, de verzekering en reiskosten.  

 

De personeelskosten van de Foundation zijn naar tijdsbesteding verdeeld over de programmakosten 

(40%), fondsenwerving (20%, organisatie (20%) en marketing (20%).  

 

 
 

Het doel voor 2017 is om de besteding aan programmakosten verder te verhogen tot minimaal 70%. 

 

5. Geplande activiteiten voor 2017  
 

• De Lendahand Academy breidt uit naar landen als India, Cambodja, Colombia en Kenia. Daarnaast 

blijft de Academy actief in de Filipijnen en Mongolië. 

• Er worden nieuwe trainingsmodules ontwikkeld voor lokale ondernemers in specifieke sectoren, 

zoals zonne-energie en landbouw, en voor specifieke doelgroepen, waaronder coöperaties van 

vrouwelijke ondernemers.  

• Minstens 200 nieuwe kleine en middelgrote ondernemers trainen via 10 Lendahand Academies. 

• Uitbreiden van het Lendahand Expert Network in samenwerking met Lendahand Crowdfunding en 

externe partners als PUM Netherlands experts.  

• Nieuwe fondsen werven en het continueren en opbouwen van relaties met huidige fondsen. 

• Sterkere communicatiemiddelen door het ontwikkelen van een 2-pager voor lokale partners, 

potentiële donateurs, investeerders, vrijwilligers en overige geïnteresseerden.  

• Bouwen van een Social Impact Model voor de lange termijn. 

 

  

65%
11%

10%

11%

3%

Lendahand Foundation uitgaven 2016

Programmakosten (€20.585)

Fondsenwerving (€3.452)

Organisatie (€3.241)

Marketing (€3.410)

Algemene kosten (€1.005) 
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6. Organisatiestructuur 
 

Het bestuur bestond eind 2016 uit: Peter Heijen (voorzitter), Judith Mathijssen (secretaris) en Ron 

Schuurman (penningmeester). Wilbert Lek heeft Judith Mathijssen vervangen begin 2017. Hij heeft de 

rol van penningmeester op zich genomen en Ron Schuurman de rol van secretaris.  

 

Tot eind 2016 was Danny den Hartog de manager a.i. van de Lendahand Foundation. Begin 2017 heeft 

Judith Mathijssen de functie van Foundation manager van hem overgenomen. Danny blijft in een 

adviserende rol betrokken bij de Lendahand Foundation. 

 

Belangrijk voor de Foundation zijn onze enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers. Momenteel zetten 

de vrijwilligers zich in voor het werven van fondsen, de online content op de website en het meten 

van social impact.    

 

 

 

          
 

Peter Heijen     Ron Schuurman    Wilbert Lek  

(voorzitter)     (secretaris)     (penningmeester)  


