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Van twee naar één  
 
Dit is het jaarverslag 2015 van twee stichtingen: Solar Cooking Nederland (SCN) en 
KoZon. Vanaf 1 januari 2016 zijn zij samen verder gegaan als één stichting: Solar 
Cooking Nederland - KoZon. In dit verslag geven wij u een indruk van de 
werkzaamheden van de beide stichtingen en van de resultaten.  
 
Juridisch en financieel 
Het was een jaar waarin het woord ‘veranderingen’ centraal stond. In oktober 2014 
hadden we al een beleidsplan geformuleerd waarin de gezamenlijke koers was 
vastgelegd. Maar met gezamenlijke uitgangspunten staat er nog geen nieuwe 
organisatie. Dan volgen de juridische procedures, het integreren van beide 
administraties en de aanvraag voor de ANBI-erkenning. Dat alles is met succes 
afgerond. De fusie is een feit en de Belastingdienst heeft ook Solar Cooking KoZon 
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
Interne organisatie 
Als twee kleine organisaties samengaan tot één grote, vraagt dat om een andere 
bestuurs- en organisatie- en communicatiestructuur. Omdat een van de meest 
recente aanleidingen tot de fusie was, dat een aantal vrijwilligers, na jarenlange 
actieve inzet, had besloten met hun werkzaamheden te stoppen, moesten we op 
zoek naar nieuwe medewerkers. Gelukkig hebben we enkele enthousiaste mensen 
kunnen aantrekken. (We zoeken nog steeds naar versterking van ons team.) 
Daarnaast moest er een nieuwe website komen vóór 1 januari 2016, mede omdat 
dat een van de ANBI-eisen is. Het is gelukt; de website was op tijd beschikbaar in het 
Nederlands, Engels en Frans. De komende tijd zal de site verder worden uitgebreid, 
onder andere met foto’s, een archief en een flink aantal kennisdocumenten.  
 
Externe organisatie 
Dat extra werk voor de fusie heeft ons niet afgeleid van onze belangrijkste taak: het 
introduceren van zonne- en hout besparende kooktoestellen op initiatief van en in 
samenwerking met onze partners in Oost- en West Afrika. Een aantal projecten, met 
name in West-Afrika, is in 2015 afgerond. De organisaties gaven aan dat zij graag 
wilden doorgaan. Omdat wij willen dat projecten uiteindelijk op duurzame wijze 
worden voortgezet door de lokale projectleiders, is een meer bedrijfsmatige aanpak 
nodig. Helaas ontbrak bij enkele projectleiders de kennis en de vaardigheid om die 
omslag in een keer te maken. Daarom zijn er in 2015 minder projecten uitgevoerd 
dan in andere jaren. Wel zijn alle projectleiders in de gelegenheid gesteld trainingen 
te volgen bij onze partners van solar cooking  projecten in Uganda en Mali, die al 
volledig – en met uitstekende resultaten – bedrijfsmatig werken. Eind 2015 hebben 
we de eerste concept ondernemingsplannen ontvangen en in de loop van 2016 
zullen die projecten gaan starten.  
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Dank aan sponsors, donateurs en vrijwilligers 
KoZon en Solar Cooking Nederland bestaan niet meer. Maar Solar Cooking Nederland 
- KoZon is springlevend en zet het werk van beide stichtingen met veel enthousiasme 
door. Dankzij de enorme inzet van alle vrijwilligers is het gelukt om in 2015 naast ons 
‘normale’ werk voor de projecten in Afrika, ook alle werkzaamheden voor de fusie en 
de nieuwe stichting te realiseren.   
Maar we zouden dat niet kunnen doen zonder de steun van onze donateurs en 
sponsors. Heel hartelijk dank daarvoor! Omdat we uitsluitend met vrijwilligers 
werken, kunnen wij onze overhead laag houden. Daardoor komen uw donaties 
vrijwel in zijn geheel ten goede aan de vrouwen in Afrika en aan het milieu. Voor 
2016 staat er een flink aantal projecten op stapel. Wij hopen dan ook dat we op uw 
steun mogen blijven rekenen. 
 
Clara Thomas, voorzitter Solar Cooking Nederland 
Lucretia Gijssen-Boerebach, voorzitter KoZon en Solar Cooking KoZon 
 
Veel dank aan Henk Crietee 
 
In de gezamenlijke nieuwsbrief van SCN en KoZon in december 2015, hebben we al 
afscheid genomen van Jan de Graaff, penningmeester ven KoZon, van Marjan 
Hermans, secretaris van SCN en van Denise Schwirtz, Ton de Wit, en Jolien Hessel, 
werkgroepleden van SCN. 
 
Na bijna 10 jaar heeft Henk in december 2015 afscheid genomen van Stichting Solar 
Cooking Nederland. Al deze jaren was hij met volle inzet een zeer betrokken 
penningmeester. Door de maandelijkse updates waren de financiën van de stichting 
altijd uitstekend op orde, inzichtelijk en transparant.  

Daarnaast heeft Henk vanaf 2007 zijn 
taak als  projectcoördinator van ISC 
projecten in Uganda met volle overgave 
en betrokkenheid vervuld. Henk heeft 
samen met de lokale partner SCA in 
Uganda een omslag gerealiseerd naar 
een echt bedrijfsmatige aanpak en 
financiële zelfstandigheid.  
We hebben heel fijn met Henk 
samengewerkt; een heel fijne, zeer 
betrokken en deskundige collega. 

 
Clara Thomas, voorzitter 
Solar Cooking Nederland 
 

Henk Crietee bekijkt een Yatropha boom in 
Uganda. SCN heeft de zaden voor deze bomen 
geschonken aan SCA, om ze te planten bij de 
huizen van de deelnemers aan het project. De 
olie van deze bomen is heel geschikt als lampolie.  
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Projecten Oost-Afrika 
 
ETHIOPIË 
 
Twintig centra voor Duurzame energie in drie regio’s: Tigray, Amhara en Oromia 
 

Het grote EU Duurzame Energie 
Technologie Project wordt sinds 
2011 uitgevoerd door de 
organisatie Horn of Africa 
Regional Environment Centre / 
Network (HoA-REC/N). Omdat de 
einddatum augustus 2015 niet 
werd gehaald is het contract met 
een jaar verlengd en zal het 
veelomvattende project augustus 
2016 definitief worden 
afgesloten. De doelstelling is dat 
de 20 centra, gesitueerd in zeer 
afgelegen gebieden in de drie 
regio’s, als kleinbedrijf de 
productie van energie zuinige – 
en zonnekooktoestellen, lampen 

en paneeltjes doorzetten. Solar Cooking Nederland is vanaf 2011 partner geweest in 
dit project. Haar taak was kennisoverdracht en een jaarlijkse bijdrage van 10.000 
euro. Om de kennisoverdracht beter te kunnen garanderen is door HoA-REC/N in 
2012 Fikirte Regassa Beyene als ISC-expert en tevens vertegenwoordiger van SCN in 
Ethiopië, aangesteld; haar salaris is al die jaren betaald door Solar Cooking 
Nederland. In zes van de twintig centra (verdeeld over de drie regio’s) produceert 
men onder andere solar cookers. Het is de bedoeling dat alle 20 centra de distributie 
naar omliggende dorpen verzorgen en instructie en follow up voor potentiele klanten 
en eindgebruikers organiseren. Per augustus 2016 zal het project worden afgesloten.  
     
Solar Cooking kleinbedrijf in Awura Amba stagneert 
In twee jaar tijd heeft de leefgemeenschap Awura Amba in het noorden van Ethiopië, 
in samenwerking met de NGO ORDA (Organization for Rehabilitation and 
Development in Amhara), een Solar Cooking productie en training centrum gebouwd 
met financiële steun van SCN. Fikirte R.B. heeft het personeel getraind in ISC-
productie en -promotie. Dit alles leidde er toe dat er 400 CooKitsets, WAPI’s en een 
aantal hooimanden van goede kwaliteit zijn geproduceerd. Echter het in de markt 
zetten en verkopen stagneerde. Projectcoördinator Clara Thomas, is halverwege 

De productie van CooKits in één van de centra van het 
project. Het aflakken van de CooKits verlengt de 
levensduur aanzienlijk.  
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2015 een overleg gestart met vertegenwoordigers van Awura Amba, ORDA en lokale 
autoriteiten om te komen tot een goed marketing- en distributieplan van aanpak.  
 
Solar Cooking initiatief ANCEDA in de regio Arsi Negele 
SCN heeft in het verleden constructief kunnen samenwerken met ANCEDA. Deze 
NGO voert veel projecten uit op het gebied van milieu, environment en schone 
energie. Eind 2015 ontving SCN een Integrated Solar Cooking projectvoorstel van 
ANCEDA. Aangezien het beleid van Solar Cooking KoZon gericht is op het ontwikkelen 
van ISC kleinbedrijf, is in samenwerking met ANCEDA en Fikirte R.B. begonnen dit 
projectvoorstel te herschrijven in de vorm van een Business plan met een 
gedetailleerde begroting.  
 
Clara Thomas, projectcoördinator 
 
UGANDA 
 
Solar Connect Association (SCA) in Uganda boekt prima vooruitgang 
 
Eind november 2015 heeft de directeur, de heer Mukasa, met zijn staf van de Solar 
Connect Association (SCA),  het nieuwe Renewable Energy Centre in Biharwe 
(omgeving Mbarara, West Uganda) in gebruik genomen. Daar worden 
nu de kooktoestellen en hooimanden geproduceerd. Het centrum wordt behalve 
voor productie, ook voor training en instructie gebruikt. Vanuit Biharwe distribueert 
SCA de eigen productie samen met andere solar producten.  
 
Mukasa stimuleert de verkoop 
door veel kook- demonstraties 
in het veld. Naast de vaste 
bezetting van negen 
personeelsleden werken er 
part-time 30 medewerkers. Het 
bedrijf draait winstgevend en is 
druk bezig met plannen voor 
2016. Zoals uitbreiding naar de 
regio's Kasese en Gulu en een 
proefproject in een 
vluchtelingenkamp. 
SCA heeft de ondersteuning 

van SCN altijd heel erg op prijs 
gesteld. Mukasa en zijn 
medewerk(st)ers zijn vooral 
Henk Crietee dankbaar voor 

Een medewerkster van SCA demonstreert een parabool 
coocker bij het nieuwe Renewable Energy Centre in 
Biharwa. 
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zijn inzet en de prettige samenwerking. Henk heeft eind december 2015 afscheid 
genomen als bestuurslid van SCN en projectcoördinator Uganda. 
 
Henk Crietee,  projectcoördinator SCN 
Theo Sinke, projectcoördinator Solar Cooking KoZon 
 
Projecten in West-Afrika 
 
Trainingen 
 
De meeste projecten in West-Afrika waren 
opgezet als charitatieve projecten: KoZon 
betaalde voor de trainingen en de 
kookmiddelen, dankzij de steun van sponsors 
en donateurs. Duizenden vrouwen in Mali, 
Burkina Faso, Niger en Senegal hebben op die 
manier kennisgemaakt met het geïntegreerd 
zonnekoken en de kooktoestellen ontvangen. 
Maar deze werkwijze biedt geen garantie dat 
het zonnekoken duurzaam wordt voortgezet 
zodra KoZon een project niet meer financieel 
steunt. Daarom kiezen we de laatste jaren 
voor een bedrijfsmatige aanpak. Dat die 

aanpak werkt, heeft Solar Connect 
Association (SCA) in Uganda bewezen. En ook 
het zeer jonge bedrijf Togo Tilé in Mali werkt 
na bijna twee jaar al vrijwel zonder financiële steun. Met goede marketing en 
promotie en waar nodig afbetalingsmogelijkheden, bereiken zij veel meer vrouwen.  
 
Om de projectleiders kennis te laten maken met deze werkwijze, heeft KoZon  twee 
trainingen opgezet: één bij SCA in Uganda en één in Ségou in Mali bij Togo Tilé. 
Seydou Coulibaly, de directeur van Togo Tilé heeft in juni bij de directeur van SCA, 
Kawesa Mukasa, in Uganda een training ontvangen in sociaal ondernemerschap. 
Vervolgens heeft hij in augustus, samen met KoZon-projectcoördinatoren Carja Butijn 
en Piet Sluimer, zijn kennis en ervaring doorgegeven, aan de projectleiders uit 
Burkina Faso en Senegal. Naast de training in het opzetten van een businessplan, was 
het belangrijk dat de deelnemers met eigen ogen konden zien dat een CSI-
onderneming succesvol kan zijn. In het najaar hebben zij hun plannen verder 
uitgewerkt. De eerste concepten worden nu bijgesteld en in 2016 zullen de projecten 
van start gaan.  
 
Lucretia Gijssen, voorzitter 

Training in het schrijven  van 
ondernemingsplannen (Ségou, Mali). 
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BURKINA FASO 
 
Drie NGO’s  
 
Het jaar 2015 is voor KoZon in Burkina Faso bijzonder rustig verlopen. Twee 
projecten waren correct afgerond en Mme Ba van DLM en monsieur Bazié van AEDS, 
wilden graag verder. Maar KoZon wil alleen nog maar projecten ondersteunen die, 
door een bedrijfsmatige aanpak, na een bepaalde tijd zelfstandig verder kunnen 
gaan. Omdat de kennis en de vaardigheden daarvoor bij beide NGO’s onvoldoende 
aanwezig waren,  heeft KoZon monsieur Bazié de mogelijkheid geboden deel te 
nemen aan de training in sociaal ondernemerschap (bedrijfsopzet en bedrijfsvoering, 
incl. boekhouden) in Mali bij Seydou Coulibaly in Ségou. (Zie pagina 5.) Om de kosten 
te beperken, is voorgesteld dat Bazié na terugkeer zijn nieuwverworven kennis zou 
overdragen aan Mme Ba. Door persoonlijke omstandigheden van Mme Ba, heeft 
deze overdracht nog niet plaatsgevonden en is zij ook nog niet aan het schrijven van 
een projectvoorstel toe gekomen. In de loop van 2016 zullen we bekijken of we met 
haar verder kunnen en willen werken. 
Het projectvoorstel van Bazié is einde van 2015 ontvangen en zal in de nieuwe 
stichting Solar Cooking KoZon worden besproken. 
 
Monsieur Koalga kwam 
in 2014 al even in beeld 
nadat hij op eigen 
initiatief was gestart met 
de productie van 
CooKits. Hij deed dat 
vanuit de mede door 
hem opgerichte, NGO 
ABSPEDS of kortweg 
‘Bon Samaritain’ in het 
ecologisch dorpje 
Tanghin, een paar 

honderd kilometer ten 
noorden van de 
hoofdstad, Ouagadougou. Bij een werkbezoek constateerden we dat hier duidelijk 
potentie aanwezig was, maar dat er ook sprake was van een behoorlijk gebrek aan 
kennis en kunde. Daarom is ook Koalga deelnemer geweest aan de training in Mali. 
Hij werkt nu een projectvoorstel uit voor een bedrijfsmatige aanpak van productie en 
verkoop van CSI producten in 2016. 
 
Carja Butijn, projectcoördinator 
 

Vrouwen en kinderen in Tanghin maken kennis met de CooKit. 
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MALI 
 
Togo Tilé, een snelgroeiend CSI-bedrijf 
 
In de zomer van 2014 heeft Seydou Coulibaly het bedrijf Togo Tilé opgericht, met 
steun van KoZon. Het jaar 2015 was dus het eerste volle jaar van haar bestaan. Het 
bedrijf heeft in dat jaar een onstuimige groei doorgemaakt: van een maandelijkse 
omzet van ca 1.500 Euro in januari naar meer dan 5.000 Euro in december, anders 
gezegd van 30 CooKits en 70 hooimanden in januari naar 60 CooKits, 220 
hooimanden (paniers thermos) en 40 solar boxes (foyers solairs) in december. 
Seydou begon het jaar met twee winkels, één in Segou en één in Bamako. In de 
tweede helft van het jaar zijn nog drie winkels geopend in Sikasso, de tweede stad 
van het land.  
 
Met goede prijzen voor alle producten kunnen we stellen dat het een goed 
renderende onderneming is. De groei is zo onstuimig dat de productie de vraag niet 
kan bijhouden. Ook de levering van lokale materialen (zoals karton en katoen) blijft 
soms achter bij de vraag. We hebben hem dringend aangeraden om nu vooral zijn 

aandacht  te richten op 
de organisatie van de 
productie en niet op 
verdere uitbreiding van 
verkooppunten. Een 
ander knelpunt is, dat 
door de sterke groei het 
kleine atelier in het wat 
afgelegen dorp Togo 
eigenlijk niet meer 
voldoet. Seydou zoekt 
daarom naar locaties om 
de productie (voor een 
deel) naar Ségou te 
verplaatsen.  
 
 
 

Het contract tussen Togo-Tilé en KoZon loopt in juni 2016 af. Het bestuur van Solar 
Cooking KoZon heeft aangegeven eventueel bereid te zijn tot een verdere 
ondersteuning, bijvoorbeeld voor verdere investeringen, mits daarvoor goed 
onderbouwde plannen worden ingediend. 
 
Piet Sluimer, projectcoördinator 

Voorlichting over geïntegreerd zonnekoken op de école 
Hamdalaya in Sikasso. 
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Experiment met solar boxen in Mali 
 
De door Henk Blok samen met studenten van 
de Vrije Universiteit en de Universiteit van 
Amsterdam ontwikkelde solar box blijkt een 
flink succes. In het project Togo Tilé wordt de 
box goed verkocht. Alle aanloopkosten voor 
het experiment met deze boxen in Mali zijn 
door Henk en Marjan Blok betaald. Waarvoor 
hartelijk dank. (De grote box in het midden op 
de foto.)  
 
Daarnaast heeft Piet Sluimer, lid van onze Werkgroep Techniek, een goedkopere, 
kartonnen solar box ontwikkeld. (De kleinere box rechts.) Ook deze box wordt in bij 
Togo Tilé heel goed verkocht.  
 
Bella vouwen leren CooKits en hooimanden maken 
 
Al in 2014 heeft de ZONTA Club Arnhem Area geld beschikbaar gesteld om vijf Bella 
vrouwen uit de omgeving van Mopti de kans te geven CooKits en hooimanden te 
maken en uiteindelijk te verkopen. Op die manier kunnen deze zeer arme vrouwen 
een zelfstandig bestaan opbouwen. Onder andere door de onveilige situatie in de 
buurt van Mopti, heeft de training bij Togo Tilé in Ségou pas in maart  2015 
plaatsgevonden. Daar hebben de vrouwen geleerd zelf CooKits te maken en de 
manden te bekleden. Tot nu toe is het nog niet gelukt een mandenvlechter te vinden 
die zijn geheimen aan de vrouwen wil prijs geven. Wel is op Here Bugu in Mopti een 
werkruimte ingericht met alle benodigde materialen en gereedschappen voor het 
maken van de CooKits. Als de politieke situatie en de veiligheid het toelaten, is het de 
bedoeling dat de vrouwen vanaf april 2016 één dag per week  CooKits gaan maken 
die op Here Bugu verkocht gaan worden.   
 
Wilma Goppel, projectcoördinator 
 
Zonnekook training voor gehandicapten 
 
In mei 2015 zijn in Bamako 30 gehandicapte mannen en vrouwen getraind in het 
gebruik van geïntegreerd zonnekoken; voornamelijk in het gebruik van de CooKit en 
de hooimand. Voor gehandicapten is het koken op een hout of houtskool gevaarlijk: 
vaak gebeuren er kleinere of grotere ongelukken waarbij deze mensen brandwonden 
oplopen. Daarom werkt KoZon al vele jaren samen met de Association Malienne des 
Femmes Handicapées (AMAFH). De eerste dag van de training werd besteed aan een 
uitgebreide uitleg en demonstratie van het zonnekoken; de tweede dag mochten de 
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cursisten zelf aan de slag. Na afloop kreeg iedereen twee CooKits en een hooimand 
mee naar huis om de nieuw aangeleerde techniek daar te gaan gebruiken. Met deze 
training kwam het totaal aantal gehandicapten dat de laatste jaren met steun van 
KoZon door AMAFH is getraind op 350. 
 
Wilma Goppel, projectcoördinator 
 
Project in Timboektoe afgerond  
 
In overleg met de Association pour le Développement Régional Intégrée au Mali 
(ADRIM) hebben wij het project in Timboektoe administratief beëindigd en de laatste 
betaling begin 2016 naar hen overgemaakt. Dat wil zeggen dat ADRIM wel verder 
gaat met de verspreiding en de verkoop van hooimanden in Timboektoe, maar dat 
we in verband met de moeilijke en gevaarlijke situatie in Timboektoe, het tempo 
waarin dat gebeurt aan ADRIM overlaten. Gezien de enthousiaste en succesvolle 
verspreiding van hooimanden door ADRIM in Bamako (zonder financiële steun van 
KoZon), hebben wij er vertrouwen in dat zij ook het project in Timboektoe zo goed 
mogelijk zullen voortzetten.  
 
SENEGAL  
 
Vervolgproject CSI in Ndondol, Senegal 
 
Op grond van de redelijk positieve uitkomst van de evaluatie van het pilot project 
zonnekoken in Ndondol, heeft de uitvoerende instantie CARITAS-Thies een vervolg 
voorstel ingediend. Tot nu toe maakten zij de hooimanden zelf, maar de CooKits 
werden geïmporteerd uit Mali. Zij willen graag zelf een productie-eenheid opzetten  
om ook de CooKits lokaal te maken. Helaas beantwoordde het voorstel niet aan de 

door KoZon gestelde 
eisen. Met name 
ontbrak een 
weldoordachte en 
duurzame bedrijfsmatige 
aanpak. Om de lokale 
staf de gelegenheid te 
geven hun capaciteit op 
dit gebied te verbeteren, 
heeft KoZon in augustus 
een training 
georganiseerd in Ségou. 
Simon Faye, een 
afgevaardigde van de 
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Ndondol projectstaf van CARITAS, heeft aan deze cursus deelgenomen, samen met 
Fatim Diaw, KoZon’s contactpersoon in Senegal. Eind december ontving KoZon een 
sterk gewijzigd project met meer accent op een bedrijfsmatige aanpak. Solar Cooking 
KoZon moet zich hier nog over uitspreken. 
 
Pilot project in Diouloulou, Zuid-Senegal 
 
In de Casamance, de Zuidelijkste regio 
van Senegal, is een ander pilot project 
opgestart, volledig gefinancierd door 
KoZon. In mei 2015 heeft Nel Sangers een 
eerste verkenning uitgevoerd over de 
mogelijke toepassing van de CooKit bij de 
vrouwen van het dorp Kataba. 
Enthousiast geworden door deze 
demonstraties van de CooKit en de 
hooimand is, een lokale kerngroep 
gestart met het - nog op zeer kleine 
schaal - vervaardigen van CooKits en 
hooimanden die afgezet worden in 
Diouloulou en omringende dorpen. Ook 
vanuit de bosbouwsector in het 
nabijgelegen Gambia bestaat er interesse 
voor de CooKit. De pilot vond plaats 
vanuit een Nederlands project in 
fruitbomen teelt o.l.v. Tine Sangers. 
Fatim Diaw, contactpersoon van KoZon in 
Senegal, heeft van 30 november - 4 
december in het nabijgelegen Kataba een 
eerste groep dorpelingen getraind in het 
maken van hooimanden en CooKits. Als resultaat van deze trainingsactiviteit werd 
Jean Sagna aangesteld als lokale ‘trekker’ van deze activiteit.  
 
Wilma Goppel, projectcoördinator 
 
TSJAAD 
In 2015 is het geïntegreerd zonnekoken in de zes vluchtelingenkampen in Tsjaad 
doorgegaan. Anders dan in 2014 heeft KoZon dit jaar geen financiële steun gegeven. 
Wel is de helft van een lijfrenteschenking aan KoZon overgemaakt naar Tsjaad, zoals 
met de schenker is afgesproken.  
 
Jan de Graaff, penningmeester KoZon 

Fatim Diaw, vertegenwoordigster van KoZon 
in Senegal, geeft uitleg over het gebruik van 
de hooimand. 
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Samenwerking in de projectlanden in 2015 
 
Ethiopië 

 HoA-ReC/N/Energy Team (Horn of Africa Environment Centre and Network  
Addis Ababa University)  www.hoarec.org  

 ORDA (Organization for Rehabilitation and Development in Amhara) 
www.orda.org.et  

 ANCEDA (Arsi Nature Conservation and Environmental  Development 
Association)  

 
Uganda 

 SCA (Solar Connect Association) www.solarconnectassociation.com  
 
Burkina Faso  

 DLM (Association Duddal Leydi Men) 

 AEDS (Association Ecologiste pour le Développement Social) 

 ABSPEDS (Association Le Bon Samaritain pour la Protection de l’Environnement 
et le Developpement Social, Tanghin) 

 
Mali  

 AFIMA (Association des Femmes Ingénieurs du Mali) 

 PVM (Projet Village Millenaire) 

 AMAFH (Association Malienne des Femmes Handicapées) 

 DRE (Direction Régionale de l’Énergie de Ségou) 

 ADRIM (Association pour le Développement Régional Intégrée au Mali 

 ORS (Opération Riz Ségou) 

 Association Togo-Tilé de Ségou 

 Rondom Baba, Here Bugu, Mopti www.rondombaba.nl  
 
Senegal  

 Caritas Thiès (Ndondol) 
 
Tsjaad 

 TchadSolaire www.tchadsolaire.com 
 
Samenwerking in Nederland en België   

 Wilde Ganzen www.wildeganzen.nl  

 Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal (SPS) www.spsenegal.nl  

 Sol Suffit (België) www.solarcooking.be  
 
 

http://www.hoarec.org/
http://www.orda.org.et/
http://www.solarconnectassociation.com/
http://www.rondombaba.nl/
http://www.tchadsolaire.com/
http://www.wildeganzen.nl/
http://www.spsenegal.nl/
http://www.solarcooking.be/
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Financieel jaarverslag 2015 Stichting KoZon 
 
Inleiding  
 
In het afgelopen jaar heeft KoZon een paar kleine zonnekook projecten helpen 
uitvoeren in de West Afrikaanse landen Mali en Senegal. I.v.m. de op handen zijnde 
fusie met SCN werd bepaald dat projecten in het vervolg meer bedrijfsmatig opgezet 
zullen worden. Om dat te kunnen verwezenlijken werd eerst aan de ervaren 
projectleider van het (door SCN begeleide) Solar Cooking Association (SCA) 
programma in Uganda gevraagd een cursus van een week te geven aan de 
bedrijfsleider van het Togo Tilé project in Mali, en deze bedrijfsleider heeft op zijn 
beurt een cursus gegeven aan vier projectmedewerkers uit Burkina Faso en Senegal. 
Als vervolg daarop zouden deze laatste vier medewerkers dan een nieuw 
projectvoorstel indienen. Een aantal van deze voorstellen is inmiddels ontvangen, 
maar de projecten zullen pas starten in 2016. Vandaar dat de uitgaven aan projecten 
in dit jaar relatief laag waren.  

 
In dit verslag wordt eerst ingegaan op inkomsten en uitgaven van de KoZon projecten 
(inclusief training activiteiten) over 2015 (exploitatie rekening) en vervolgens op de 
balanssituatie bij afsluiting van dat jaar.  
 

Inkomsten en uitgaven van programma in 2015  

Tabel 1 geeft een overzicht van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van de 
KoZon projecten in 2014 en 2015. 

 

Inkomsten  

De inkomsten aan donaties van particulieren zijn dit jaar fors toegenomen, vooral 
dankzij een groot legaat en hogere lijfrenteschenkingen. De donaties van 
particulieren kwamen in 2015 via een legaat (€ 5.036,00), van twee lijfrente 
schenkingen (€ 7.500,00), en middels incasso opdrachten (€ 2.620,00), 
acceptgirokaarten (€ 2.460,65) en incidentele giften (€ 3.631,50).  

Van organisaties werd dit jaar niet veel ontvangen, mede i.v.m. de door de training 
verlate nieuwe projectvoorstellen. De donaties kwamen via eindejaarsgeschenk 
“Tintelingen” van Wageningen Universiteit en Research Centrum (WUR), en van de 
NPB in Bennekom (totaal 2.250 Euro). Voor onderzoek project Boîtes Solaires werd 
geld doorgesluisd. 

De verkoop van materialen (CooKits) bleef op hetzelfde niveau als in 2014. Maar de 
rente inkomsten van de spaarrekening gingen al flink omlaag, en zullen in 2016 nog 
lager uitvallen.  
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Tabel 1.  Realisatie inkomsten en uitgaven van KoZon projecten in 2014 en 2015 (in €) 

Inkomsten  2014 2015 

Donaties van particulieren  11.574,50 21.248,15 

Idem voor Tchad Solaire  3.000,00 3.000,00 

Donaties van organisaties voor grote projecten  12.000,00 2.250,00 

Bijdragen aan specifieke projecten (Togo-Tilé, 
Boîtes Solaire, Bella); in 2015 alleen Boîtes Solaire 

 4.313,13 800 

Verkoop materialen  232,00 240,50 

Rente op spaarrekening  1.039,74 772,50 

    
Totale inkomsten  32.159,37 28.311,15 

Uitgaven    

Projecten in Burkina Faso                        1) 447,00 0,00 

Projecten in Mali (ADRIM/AMAFH/Bella)                                   1)  29.857,24 3.190,00 

Project Togo-Tilé in Mali 1) 6.886,00 4.212,72 

Projecten in Senegal (S1-3) 1) 4.776,92 391,50 

Project in Zuid-Senegal  (S6)                            1) - 984,21 

Project Tsjaad 1) 3.860,00   0,00 

Onderzoek project (Boîtes Solaires)               1) 1.461,98 809,00 

Missies niet ten laste van (één) project   

Trainingsproject Uganda – Mali  

1) 

1) 

70,00 

- 

- 

15.866,69 

Productie materialen (omrollen aluminium folie) 1) 1,815,00 - 

Verzending CooKits en andere materialen  

Nieuwsbrieven 

1) 

2) 

- 

757,16 

1.106,92 

675,89 

Website hosting 2) 89,54 89,54 

Fin. administratie, incl. bankkosten 2) 552,87 349,42 

Jaarverslag en secretariaat, incl. verzendkosten 2) 262,10 307,90 

Declaraties (bestuur en adviseurs) 2) 38,65 - 

Kosten fusie (domeinnaam)       3) - 94,86 

Overboeking donatie TchadSolaire 4) 3.000,00 3.000,00 

    
Totale uitgaven  53.874,46 31.078,65 

 

Direct besteed aan projecten (1 / 1+2) 

  

96,7% 

 

94,6% 

Kosten uitvoering (2) als % totale kosten (1+2)  3,3% 5,4% 

    

Totale inkomsten minus uitgaven - 21.715,09  - 2.767,50 

    

Saldo bankrekeningen begin van jaar + cash 109.051,86  87.336,77 

Saldo bankrekeningen eind van jaar + cash  87,336,77  84.569,27 

Voetnoot: 1) directe bestedingen voor projecten; 2) indirecte, administratieve uitgaven;  
3) uitgaven voor fusie; 4) transfer betalingen. 
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Uitgaven  

Na vrij hoge directe uitgaven voor projecten in 2013 en 2014 waren deze uitgaven in 
2015 erg beperkt, tot slechts een paar kleine projecten in Mali en Senegal. Inclusief 
de verzending van CooKit ging het daarbij om een bedrag van € 9.885. De grootste 
kostenpost werd dit jaar gevormd door de trainingen in Uganda en in Mali, in totaal € 
15.866,69. Deze trainingen kunnen gezien worden als een belangrijke investering in 
de toekomst. De kosten van uitvoering waren weer laag, en bedroegen 5,4 % van de 
totale kosten (exclusief de kosten van voorbereiding voor fusie en de 
transferbetaling). Het ging bij kosten van uitvoering om secretariële en bankkosten, 
hosting website, nieuwsbrieven en jaarverslag.  

De balans situatie en het vermogen  

Tabel 2 geeft een overzicht van de balans situaties op 1 januari en 31 december 
2015.  
De totale inkomsten minus uitgaven bedroegen - € 2.767,50, hetgeen gelijk is aan de 
afname van de saldi op de rekeningen (en een klein bedrag in kas), zoals aangegeven 
in Tabel 2. 
 

Tabel 2. Balans situaties van reguliere projecten aan begin en einde van 2015. (in €) 

Activa  Passiva 

Balans per 01-01-2015 

Saldo betaalrekening 6.522,10  Vermogen 25.612,54 

Saldo spaarrekening  80.749,62  Nog bestemd voor  Ndondol-2 52.673,08 

Cash 65,05  Bestemd voor Togo Tilé 7.926,00 

   Restant verplichting ADRIM  

Restant verplichting Bella 

916,00 

209,15 

Totaal saldo  87.336,77  Vermogen en crediteuren 87.336,77 

 
Balans per 31-12-2015 

Saldo betaalrekening 10.962,10  Vermogen 44.566,95 

Saldo spaarrekening 73.522,12  Nog bestemd voor trainings-
vervolgprojecten (voorheen 
Ndondol-2) 

36.414,89 

Cash 85,05  Nog bestemd voor project Togo-Tilé 3.378,28 

     

   Restant verplichting Bella 209,15 

Totaal saldo 84.569,27  Vermogen en crediteuren 84.569,27 

 
Net als in de balans per 1 januari 2015 zijn ook op 31 december 2015 weer grote 
bedragen opgenomen aan de crediteuren kant van de balans omdat ze al eerder 
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ontvangen zijn en de projecten waarvoor ze bestemd zijn, nog niet afgerond zijn. Bij 
het Togo-Tilé project is ook nog sprake van een verrekening van de trainingscursus.  
Na een daling van € 9.000,00 in 2013 en een daling van € 7.000,00 in 2014 is het 
eigen vermogen in 2015 ineens weer flink toegenomen van € 25.612,00 tot € 
44.566,95. Dat heeft alles te maken met het feit dat de nieuwe projecten, voorzien 
voor 2015, nog niet gestart zijn. 
 
Op 11 februari 2016 heeft de kascontrolecommissie de boeken gecontroleerd. Op 
basis van de verstrekte informatie heeft de commissie voorgesteld de 
penningmeester over het jaar 2015 decharge te verlenen. 
 
KoZon en Solar Cooking Nederland waren ook in 2015 door de belastingdienst erkend 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
 

Financieel jaarverslag 2015 Stichting Solar Cooking Nederland (SCN) 

 
Balans en Rekening van Baten en Lasten 2014 & 2015 
Balans SCN (in €) 

Activa 
31-12-

2014 
31-12-

2015 
 

Passiva 
31-12-

2014 
31-12-

2015 

Bank en kassaldi  57.323  41.163   Vermogen   17.914  42.049  

Debiteuren:       Voorzieningen voor 
2014/2015: 

    

SCA Uganda 
(aluminium folie) 

351  886   Project-coördinatie 5.000  -    

       ISC Project Awra Amba 
Ethiopië 

         2.500                       
-    

       SCN Vertegen-
woordiger Ethiopië 

10.000  -    

       HoA-REC/N -  
SCN Bijdrage EU project 

         9.760  -    

       Overige Projecten 
Ethiopië   

7.500  -    

       ISC Project Uganda          5.000                    -    

      
 

      

Totaal 57.674  42.049  
 

Totaal 57.674  42.049  
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Rekening van Baten en Lasten SCN (in €) 

Baten 2014 2015 
 

Lasten 2014 2015 

Giften direct ontvangen 53.463  18.574   PR & Voorlichting SCN 3.335   2.571  

Rente Spaarrekening 
Triodos Bank 

310         102   Bureaukosten SCN 747  566  

Verkoop CooKits  149   37   Kosten Cookits, etc. -    -    

Bijdragen Workshop  -    20   Kosten Workshop  -     51  

 
Voorzieningen Projecten 
2014/2015 

      
Uitgaven Projecten 2015 

    

Voorziening ISC Projecten 
Ethiopië  

 35.500   29.760   Uitgaven ISC Projecten 
Ethiopië 

 33.948   17.070  

Voorziening ISC Project 
Uganda  

 -     5.000   Uitgaven ISC Project 
Uganda 

 -    12.058  

Voorziening 
Projectcoördinatie 

 3.000   5.000   Uitgaven Project-
coördinatie 

 7.752   1.691  

       Afschrijving Debiteuren  -     351  

       Saldo  46.639  24.135  

Totaal 92.421   58.493  
 

Totaal  92.421  58.493  

 
 
Toelichtingen 2015: 

 (in €) 
 Projectcoördinatie 
 

Saldo 01-01-2015 (voorziening)  5.000  

Uitgegeven 2015   -1.691  

Saldo 31-12-2015  3.309  

ISSC Project Awra Amba Ethiopië 
 

Saldo 01-01-2015 (voorziening)  2.500  

Uitgegeven 2015   -    

Saldo 31-12-2015  2.500  

  

SCN Vertegenwoordiger Ethiopië 
 

Saldo 01-01-2015 (voorziening)  10.000  

Uitgegeven 2015   -7.310  

Saldo 31-12-2015  2.690  
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Specificatie Uitgaven ISC projecten 2015 

Uitgaven ISC Projecten Ethiopië   

SCN Vertegenwoordiger Ethiopië  7.310  

HoA-REC/N - SCN Bijdrage EU project  9.760  

ISSC Project Awra Amba Ethiopië  -    

Overige projecten Ethiopië   -    

Totaal Uitgaven ISC Projecten Ethiopië  17.070  

Uitgaven ISC Project Uganda  12.058  

  

HoA-REC/N - SCN Bijdrage EU project 
 

Saldo 01-01-2015 (voorziening)  9.760  

Uitgegeven 2015    -9.760  

Saldo 31-12-2015  -    

    

Overige projecten Ethiopië 
 

Saldo 01-01-2015 (voorziening)  7.500  

Uitgegeven 2015    -    

Saldo 31-12-2015  7.500  

  
Projecten Uganda 

 

Saldo 01-01-2015 (voorziening)  5.000  

Uitgegeven 2015    -12.058  

Saldo 31-12-2015   -7.058  

  

Berekening Vermogen per 30-06-2015 
 

Saldo per 01-01-2015  17.914  

Bij: Saldo Baten en Lasten 2014  24.135  

Sub-totaal  42.049  

Af: Saldo Gemaakte Voorzieningen 2015:   

Projectcoordinatie  -    

ISSC Project Awra Amba Ethiopië  -    

SCN Vertegenwoordiger Ethiopië  -    

Overige projecten Ethiopië  -    

ISC Project Uganda  -    

Saldo per 31-12-2015  42.049  
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Sponsors 
 
Ook in 2015 konden wij weer rekenen op de steun van veel donateurs en sponsors. 
Wij willen iedereen dan ook graag bedanken voor die onmisbare steun. Niet alle 
sponsors en donateurs willen met naam genoemd worden. Daarom beperken we ons 
tot de onderstaande donaties: 
 

KoZon 
 
De Zonta Club Arnhem Area heeft al in 2014 de vervolgtraining van de Bellavrouwen 
volledig gefinancierd (2.095 Euro). Dit project is nog niet afgerond en loopt door tot 
2016. 
Eindejaarsgeschenk ‘ Tintelingen’  van Wageningen Universiteit en Research 
Centrum (WUR): 1.950 Euro) 
NPB Bennekom: 2.250 Euro 
Henk en Marjan Blok: Financiering experiment Solar Boxen in Mali. 
 
Behalve directe financiële steun voor de bovenstaande projecten ontving KoZon ook 
bijdragen in natura of indirecte financiële steun: 
 
Schenkingen van aluminiumfolie 
Rockwool B.V., Roermond 
Saint-Gobain Isover Benelux B.V., Vianen 
Vaassen Flexibel Packaging, Vaassen 
 
Overige sponsors in 2015 

 Bongers Verhuizingen B.V.: gratis opslag CooKits en aluminium folie. 

 Drukkerij Van Eck en Oosterink, Dodewaard: 50% korting op de drukkosten 
van de Nieuwsbrieven.  

 Notariskantoor Smit en Moormann, Wageningen: gratis opmaken van 
schenkingsaktes. 

 Gijssen Communicatie, Ede: gratis ontwikkelen en onderhouden van de 
website en de vormgeving van de folders en jaarverslag. 

 

Solar Cooking Nederland 
 
Wilde Ganzen: 3.882 Euro 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap (VG) in Hilversum: 1.200 Euro voor het project 
Awura Amba, Ethiopië  
Stichting K.C.E. Fonds, Kringloopwinkel Eemnes: 500 euro.  
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Sponsorwerving, voorlichting en PR 
 
Solar Cooking Nederland (SCN)  
 
Ook dit jaar waren onze trouwe donateurs weer royaal met financiële ondersteuning. 
Met grote dank daarvoor.  
Onder de inspirerende invloed van Ineke Poley was het diaconieteam van de 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap (VG) in Hilversum bijzonder actief met het geld 
inzamelen voor het solar cooking project in Awura Amba (Amhara, Ethiopië). Jl. 
oktober kon de VG 1.200 euro overhandigen aan het SCN bestuur. Waarvoor veel 
dank.  
 
De Wereldwinkel Bussum nodigde SCN uit om haar 20-jarig bestaan mee te vieren. 
Het was een drukbezochte publieksactiviteit met veel geïnteresseerde bezoekers.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
KoZon 
 
Ook KoZon kon dit jaar weer rekenen op de steun van veel trouwe donateurs. KoZon 
ontving 1.950 euro van het eindejaarsgeschenk ‘Tintelingen’ van Wageningen 
Universiteit en Research Centrum (WUR). Het geld is besteed aan een project voor 
gehandicapte mannen en vrouwen.  
De Rotary Club Wageningen heeft ons 1.000 euro toegezegd, een deel van de 
opbrengst van Rotary on Wheels 2915, waar KoZon met een stand aanwezig was. Dat 
bedrag is begin 2016 ontvangen. 
Voor beide organisaties geldt: heel hartelijk bedankt! 
 

Dicky Fisscher (l) en 
Clara Thomas (r) 
presenteren SCN bij 
de Wereldwinkel in 
Bussum. 
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KoZon was ook 
vertegenwoordigd met een 
stand op het Belmondo Festival 
in Wageningen en bij de NVAS 
Africa Day 2015 ‘Africa & 
Technology’ in Delft. 
 

 
Websites 
 

Onze websites werden zeer 
goed bezocht en dat leidde 
vaak tot waardevolle 
contacten. Via onze websites 
houden we u op de hoogte 
van onze projecten en de 
ontwikkelingen rond 
zonnekoken. Met ingang van 
1 januari 2016 zijn de twee 
afzonderlijke websites 
vervangen door de site 
www.solarcookingkozon.nl 
Wie naar de oude sites gaat 
wordt automatisch 
doorgeschakeld naar de 
nieuwe site. Deze site bevat 
zowel Nederlandse als 
Engelse en Franse teksten. 
Aan het begin van het jaar 
was de meest belangrijke 
informatie op deze site 
beschikbaar. In de loop van 
2016 zal de site steeds 

verder worden uitgebreid.  Karin Gijssen, die als vrijwilliger de website heeft 
gebouwd en beheert, zoekt i.v.m. haar drukke werkzaamheden, een collega 
vrijwilliger, om de website samen verder uit te breiden.   
 

Gaudence Hayarimana (in het 
midden)  geeft de bezoekers uitleg 
over koken met de CooKit tijdens 
het Belmondo Festival in 
Wageningen. 

http://www.solarcookingkozon.nl/


21 
 

Nieuwsbrieven en jaarverslagen 
 
In september 2015 heeft KoZon weer haar gebruikelijke nieuwsbrief verzonden per 
post en per e-mail. Dat was tevens de laatste nieuwsbrief van KoZon. In december 
verscheen de eerste gezamenlijke nieuwsbrief van SCN en KoZon, vooruitlopend op 
de fusie per 1 januari 2016. Ook in de toekomst willen wij onze donateurs, sponsors 
en belangstellenden via nieuwsbrieven blijven informeren, omdat we uit reacties 
weten dat men dat erg op prijs stelt. Om kosten te besparen hopen wij dat steeds 
meer mensen zullen kiezen voor toezending via e-mail.  

 
Hoe kunt u Solar Cooking KoZon steunen? 
 
De afgelopen jaren zijn beide stichtingen royaal ondersteund door een groot aantal 
trouwe donateurs. Onder andere met eenmalige schenkingen, regelmatige incasso’s, 
legaten en lijfrenteschenkingen. Soms ook met de opbrengst van een verjaardags- of 
jubileumgeschenk. Wij zijn daar heel blij mee en het stelt ons in staat door te gaan 
met het werk in Afrika. We hopen dat we ook in de toekomst op die steun mogen 
blijven rekenen. Omdat alle medewerkers op vrijwillige basis werken, zonder 
vergoeding, is onze overhead bijzonder laag.  Uw bijdrage komt dan ook vrijwel 
geheel ten goede aan de projecten. Ook Solar Cooking KoZon is door de 
Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
 
U kunt een eventuele donatie overmaken naar één van onze twee bankrekeningen. 
NL 06 TRIO 0254 7056 34 t.n.v. Solar Cooking  KoZon 
NL 57 ABNA 0404 8116 71 t.n.v. Solar Cooking  KoZon 
Op onze website  staat een formulier waarmee u een bedrag kunt schenken. Ook 
kunt u daar een formulier downloaden van de belastingdienst, waarmee u een 
lijfrenteschenking kunt aanmelden. 

 
 
 

Oproep vrijwilligers 
 
Omdat er regelmatig nieuwe aanvragen voor  projecten bij onze stichting 
binnenkomen zijn wij op zoek naar mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten 
voor Solar Cooking KoZon. Een actueel overzicht van de vacatures staat op onze 
website: http://solarcookingkozon.nl/vrijwilliger-worden/   Verdere informatie is 
verkrijgbaar bij de voorzitter: luc.gijssen@solarcookingkozon.nl 
tel. 0318 – 64 58 19 

 

http://solarcookingkozon.nl/vrijwilliger-worden/
mailto:luc.gijssen@solarcookingkozon.nl
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Bestuur, comité van aanbeveling, adviseurs en ambassadeurs in 2015 

 

 
 
Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur  Stichting Solar Cooking  Nederland – KoZon vanaf 1 januari 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Solar Cooking Nederland (SCN) 
Beschermheer: Herman Wijffels 
Bestuur:  Clara Thomas, voorzitter; Marjan Hermans, secretaris; Henk Crietee, penningmeester 
Werkgroep: Jolien Hessel, Jacomine Immink, Denise Schwirtz, Ton de Wit, Jan de Wit, Lianne Faili 
Adviseurs: Arnold Leufkens, Maarten Schröder, Marjo Vervoorn 

Stichting KoZon 
Comité van Aanbeveling: Drs. J. Bos, Oud-ambassadeur Soedan en Ethiopië; Prof. Dr. Ir. L.O. Fresco, 
Voorzitter Raad van Bestuur WUR; Jan Pronk; Prof. Dr. Ir. R. Rabbinge, Em. Universiteitshoogleraar 
WUR, CGIAR; Dr. Jan C. Terlouw, natuurkundige, voormalig politicus, schrijver. 
Bestuur: Lucretia Gijssen-Boerebach, voorzitter; Frank Hagedoorn, secretaris; Jan de Graaff, 
penningmeester; Gaudence Havyarimana, 2e penningmeester; bestuursleden/projectcoördinatoren: 
Wilma Goppel, Carja Butijn en Piet Sluimer. 
Adviseurs: Wietske Jongbloed, Derk Rijks, Roel van de Weg, Ben van der Pouw. 
Ambassadeurs: Godert van Lynden, Sander van Opstal. 
Kascommissie 2015: Theo Guiking en Pieter Raijmakers. 

Comité van Aanbeveling: Drs. J. Bos, Oud-ambassadeur Soedan en Ethiopië; Jan Pronk; Prof. Dr. Ir. R. 
Rabbinge, Em. Universiteitshoogleraar; Jan Terlouw, natuurkundige, voormalig politicus, schrijver; 
Herman Wijffels. 
Bestuur: Lucretia Gijssen-Boerebach, voorzitter; Dicky Fisscher, secretaris; Gaudence Havyarimana, 
penningmeester; Clara Thomas, bestuurslid/coördinator Oost-Afrika; Hans de Vries, 
bestuurslid/coördinator West-Afrika. 
Projectcoördinatie: Ethiopië: Clara Thomas en Alewijn van Asperen; Uganda: Theo Sinke en vacature; 
Burkina Faso en Niger: Carja Butijn en vacature; Mali: Wilma Goppel en Piet Sluimer; Senegal: Wilma 
Goppel en vacature.. 
Werkgroep PR en Fondsenwerving: Coördinator: Lucretia Gijssen; PR: Karin Gijssen en vacature(s); 
Foto- en filmarchief: Miny van den Brink. 
Vertalingen Engels en Frans: Lianne Faili.  
Scholing: Jacomine Immink;  
Magazijnbeheer: Frank Hagedoorn. 
Werkgroep ISC/CSI Techniek: Coördinator: Clara Thomas; Leden: Piet Sluimer, Frank Hagedoorn en 
Arnoud Pollmann. 

Contact Solar Cooking Nederland – KoZon  
 
Secretariaat: Forel 288, 3824 LG Amersfoort. Tel. 033 -472 31 38 
e-mail: secretariaat@solarcookingkozon.nl  
internet: www.solarcookingkozon.nl  

 
Bank: 
NL 57 ABNA 0404 8116 71 t.n.v. Solar Cooking  KoZon 
NL 06 TRIO 0254 7056 34   t.n.v. Solar Cooking  KoZon 
 
Ook de stichting Solar Cooking KoZon Nederland – KoZon (Solar Cooking KoZon)  is door de 
belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

mailto:secretariaat@solarcookingkozon.nl
http://www.solarcookingkozon.nl/
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3824 LG  Amersfoort
(033) 472 31 38
secretariaat@solarcookingkozon.nl
www.solarcookingkozon.nl

Bank:
NL 57  ABNA 0404 8116 71, t.n.v. Stichting Solar Cooking KoZon
NL 06 TRIO 0254 7056 34, t.n.v. Stichting Solar Cooking KoZon

K.v.K. Arnhem – Handelsregister 64995356

Stichting Solar Cooking Nederland - KoZon is door de 
belastingdienst erkend als  Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI)

Van 1998 

t/m 2015

Sinds  1 januari 2016 samen verder alsStichting Solar Cooking Nederland - KoZon

Van 2004t/m 2015
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