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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.
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	51_ML: 1. De stichting heeft ten doel:
a)  Het organiseren van projecten voor en/of het verlenen van ondersteuning aan dak- en thuislozen.
b)   Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van giften.
5. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk voor het doel van de stichting.

	53_ML: Teneinde bovenstaande doelstelling te realiseren worden door de stichting op een actieve wijze gelden ingezameld. Deze gelden kunnen afkomstig zijn van:

- Subsidies en donaties;
- Schenkingen, erfstellingen en legaten;
- Alle andere verkrijgingen en baten.

	54_ML: Voor de inzameling van deze gelden kan de stichting zich bedienen van alle denkbare middelen, waaronder bekendmaking in brede kring van de stichtingsactiviteiten, benaderen van personen en instellingen en commerciële sponsoring.
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	57_ML: In het verslagjaar is een aanzienlijk bedrag aan giften binnengekomen, voortkomend uit een veelheid aan activiteiten en contacten. Het totaalbedrag aan ontvangen baten bedroeg in 202 € 19.360, hetgeen iets lager was dan de begroting van € 20.000. 

Inmiddels sponsort de stichting 4 verschillende weeskinderen uit de tehuizen van Blessed Generation in Kenia. Daarnaast konden wij vanuit de ontvangen baten grote financiële bijdragen doen aan de Blessed Generation Highschool (BG High) in Ruiru, voor onder andere een opleiding docenten, uniformen, gebouwonderhoud en voedsel.

De kosten van beheer en administratie bedroegen € 119, zijnde 0,6% van de totale baten. Er zijn geen kosten gemaakt voor fondswerving. Het netto voor de doelstelling van de stichting beschikbare bedrag was in 2021 daardoor per saldo € 19.241.

Per saldo heeft de stichting in het verslagjaar voor een bedrag van € 23.000 uitgekeerd aan Blessed Generation (inclusief kindsponsoring). Dit resulteert per saldo in een negatief exploitatieresultaat van € 3.759; dit bedrag is onttrokken aan de bestemmingsreserve van de stichting.

	55_ML: Besluitvorming ten aanzien van bestedingsdoelen vindt plaats door het Bestuur van de stichting. Deze besluitvorming betreft zowel het aangaan van nieuwe bestedingsdoelen, als het tussentijds wijzigen van lopende bestedingsdoelen.

De lopende bestedingsdoelen van de stichting worden jaarlijks in de bestuursvergadering van het vierde kwartaal geëvalueerd, waarna indien nodig bijstelling van het Beleidsplan zal plaatsvinden. Bijstellingen worden door het Bestuur goedgekeurd.
Voor zover ingezamelde gelden nog niet besteed zijn aan de gestelde doelen, worden deze middelen te allen tijde op een veilige manier belegd, hetgeen betekent dat nooit geïnvesteerd zal worden in producten die op enig moment lager dan de nominale waarde kunnen noteren. 
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	5_ML: De post Liquide middelen ad € 11.838 betreft het saldo op de rekening-courant met huisbankier Rabobank. Het saldo is direct opeisbaar.

Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2021 € 11.838. Dit eigen vermogen is volledig in liquide vorm beschikbaar en is volledig bestemd voor de in het beleidsplan geformuleerde doelstellingen.
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