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Standaardformulier 
publicatieplicht 
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer 
van Koophandel (*)

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

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Statutair bestuur van de instelling
Naam bestuurslid Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

Bestuurslid 3

Bestuurslid 4

Bestuurslid 5

Overige informatie 
bestuur (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen
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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.



05 van 06

3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van alle baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

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.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.
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	51_ML: In de sloppenwijken van Kampala, de hoofdstad van Oeganda, leven veel kinderen zonder toegang tot degelijk onderwijs. Vaak komen de kinderen uit de sloppenwijken uit een één-ouder-gezin of zijn wees. Ze moeten het vaak doen met slechts één maaltijd per dag en missen de financiële middelen voor onderwijs en medische zorg. Met Stichting Hoop willen we deze kinderen graag helpen.

Dit doen we door middel van het financieel en praktisch ondersteunen van de initiatieven van Pastor Eddie en het team van de Riverside Church.
Door hen is een lokale basisschool opgericht waar inmiddels ruim honderd kans-arme kinderen les krijgen.
Deze school geeft de kinderen naast onderwijs extra maaltijden en medicatie en/of medische zorg wanneer ze dat nodig hebben. 
Door deze kinderen te ondersteunen, vergroten we hun kans op een hoopvolle toekomst waarin ruimte is om te dromen, maar ook voor het verwezenlijken van hun dromen.

	53_ML: De stichting werkt aan het realiseren van de geschetste doelstelling door: - op korte termijn continue ondersteuning te bieden aan de bestaande school. Het gaat hierbij om financiële ondersteuningvoor leermiddelen, een dagelijkse maaltijd en 1e medische zorg voor de leerlingen. - doelstelling voor de middellange termijn is het realiseren van een volwaardig schoolgebouw voor 250 leerlingen. In de 1e fase gaat het hierbij om verwerven van bouwgrond, gevolgd door het realiseren van een schoolgebouw in de 2e fase. Voor het realiseren hiervan werft de stichting gelden vanuit haar eigen groeiend netwerk. In 2019 is sterk ingezet op het verkrijgen van gelden voor de aankoop van de bouwgrond. Het aankoopproces is na grondige verkenning en voorbereiding in 2021 gestart, maar loopt door externe factoren, m.n. Corona, serieuze vertraging op.



	54_ML: De inkomsten komen voor een belangrijk deel van werving binnen de eigen, maar ook andere, regionale kerkelijke gemeenten. Verder voor een deel van sympathisanten uit het eigen sociale netwerk en van lokale acties zoals b.v. het inzamelen van statiegeld-bonnetjes.
	56_ML: Het statutaire bestuur ontvangt geen enkele beloning.
	56: 
	_MLT: 
	knop: 

	57: 
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	57_ML: - werven van gelden, o.a. door maandelijkse incassatie;
- op reguliere basis verspreiden van een nieuwsbrief onder sponsers / sympathisanten;
- 3-maandelijkse finaciele ondersteuning voor school(leer)middelen, dagelijkse maaltijd en medische middelen;
- regulier overleg met het dagelijks bestuur van de school over de gang van zaken;
- in samenspraak met plaatselijk adviseur voeren van onderhandelingen met familie die gezamenlijk eigenaar zijn van de beoogde percelen bouwgrond;
- treffen van voorbereidingen voor planvorming m.b.t. bouw van de nieuwe school.
	55_ML: Dagelijkse ondersteuning van de door Riverside Church geïnitieerde school in de sloppenwijken van Kampala. Dit is een continue proces van financiële ondersteuning in een vast ritme. Het verwerven van bouwgrond en het daarop realiseren van een schoolgebouw voor 250 leerlingen. Hiervoor is na het verkrijgen van gelden in 2019 een bedrag gereserveerd. In 2021 zijn de 1e stappen gezet in het aankoopproces en is de helft van de bouwgrond in co-eigenaarschap verworven. In een land als Oeganda is dat een uitdagend, complex en risicovol proces dat met zorg en veel geduld gerealiseerd wordt. Daarbij levert Corona voor aanzienlijk vertraging.
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	5_ML: De reservering is bestemd voor de aankoop van het resterende, nog te verwerven, deel van de bouwgrond in Kampala.
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	3_ML: De inkomsten uit giften zijn in 2021 met bijna 50% gegroeid, dit terwijl de wervings-activiteiten, mede door Corona, beperkt waren.
Dit jaar is de eerste helft van de bouwgrond voor de school in co-eigenaarschap verworven.
Co-eigenaarschap (dat we in Nederland niet kennen) geeft rechten van eigenaar en na het volledig voldoen van de koopsom recht op volledig eigenaarschap.
De personeelskosten betroffen gages voor het onderzoek naar naar eigenaarschap van de te verwerven gronden en die van de advocaat die als 'Notaris' fungeerde bij de overdracht.
Tegelijkertijd hebben we de reguliere ondersteuning voor het functioneren van de school gecontinueerd.
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