Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso
0 4 0 7 9 5 6 5

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

Boerkist 12, 7943 LA Meppel
0 5 2 2 2 4 7 9 9 0

E-mailadres

info@stichtingburkinafaso.nl

Website (*)

www.stichtingburkinafaso.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 5 4 9 3 1 5 0

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Burkina Faso

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.A. de Groot-de Rooij

Secretaris

H.A.I. Ybema

Penningmeester

G.B. de Groot

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso heeft als doelstelling om projecten
voor onderwijs en
geloofsontwikkeling in Burkina Faso te ondersteunen.

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?

Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso werkt samen met Pastor Joseph
Savadogo, woonachtig in
Ouagadougou, de hoofdstad van Bukina Faso.
Joseph Savadogo heeft tijdens zijn verblijf in Nederland in 1998, 2002, 2008 en 2015
veel van zijn visie gedeeld met
Gert en Anja de Groot. In 2005, 2010 en 2014 is de familie De Groot naar Burkina
Faso geweest om met eigen ogen
te zien waar Joseph zich toe geroepen voelt.
De Stichting steunt Joseph in drie projecten:
1. Kerk
Hij heeft een eigen christelijke kerk gebouwd waar hij zelf voorganger is.
2. Evangeliseren
Hij evangeliseert, dient en leert in verschillende dorpen en plaatsen in zijn land.
3. Scholenbouw
Onder zijn leiding is een school voor voortgezet onderwijs gebouwd in Boussé, 56 km
buiten Ouagadougou.
Er zijn 3 gebouwen met elk 4 lokalen voor ca. 500 leerlingen. Daarnaast is een
directie/administratiegebouw gerealiseerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via fondswerving, verkoop van artikelen en giften
De stichting werft in Nederland fondsen om de genoemde projecten in Burkina Faso te
realiseren.
We geven voorlichting tijdens presentaties aan diverse groepen van belangstellenden.
Daarin vertellen we
over de genoemde projecten en de problematiek in Burkina Faso.
We zijn aanwezig op diverse markten om producten te verkopen waarvan de
opbrengst besteedt wordt
aan de projecten.
Doordat de stichting uitsluitend met vrijwilligers werkt, zijn er nauwelijks
overheadkosten en worden de
inkomsten vrijwel volledig aan de projecten besteed.
Wij ondersteunen in principe alleen de bouw en inrichting van de school en/of kerk.
Voor de school
wordt onze financiële hulp besteed aan gebouwen, sanitaire voorzieningen, meubilair
en lesmateriaal.
De school dient zelfvoorzienend te zijn wat betreft de dagelijkse exploitatie. De kosten
van onderwijzend
personeel moeten gedekt worden uit de ouderbijdragen en eventuele
overheidsbijdragen.
De zorg dat het management de school zelfstandig draaiende kan houden en de zorg
dat de kwaliteit en
duurzaamheid van het onderwijs op de school gewaarborgd is, ligt bij de het bestuur
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

Verkregen inkomsten worden ontvangen op een bankrekening. Vermogen wordt
aangehouden op een spaarrekening.
Gelden worden besteed aan de drie eerder genomede projecten.

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

http://stichtingburkinafaso.nl/bestuur-en-beleid/beleidsplan

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

Vrijwilligers (inclusief bestuursleden) kunnen gemaakte kosten en tijdsinvestering, in
het kader van de
uitvoering van de taken voor de stichting, declareren.
Voor het uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen houden wij rekening met de
maximum bedragen die de
belastingdienst hanteert. Wij blijven onder dit maximum bedrag waardoor de vrijwilliger
geen
belasting hoeft te betalen over de vergoeding en de stichting deze vergoedingen niet
hoeft door te geven
aan de belastingdienst. Dit betekent:
· Vrijwilligers van 23 jaar en ouder kunnen een vergoeding krijgen van maximaal € 4,50
per uur met een
maximum van € 150 per maand en € 1500 per jaar.
· Vrijwilligers jonger dan 23 jaar kunnen een vergoeding krijgen van krijgen maximaal €
2,50 per uur
met een maximum van € 150 per maand en € 1500 per jaar.
· Vrijwilligers
kunnen
een vergoeding krijgen
voorop:
gemaakte kosten, bijvoorbeeld
In
2020 zijn de
fondswervingsactiviteiten
gericht
reiskosten, kosten
voor
papier,van
inkt de
en school
postzegels,
Voor
reiskosten
gemaakt met eigen auto kan een
Continuiteit
Lyceeetc.
prive
Nephtali
in Bousse;
kostendekkende
Herstel
van de gebouwen van de school die bij een storm zwaar zijn beschadigd.
kilometerprijs vergoed
Ondersteuning
van de worden.
christelijke kerkelijke activiteiten. Bijdragen aan de vergroting en
Omdat Stichting
Ondersteuning
Christenen Burkina Faso door de belastingdienst is
verbouwing
van de
kerk.
aangewezen als
ANBI, kunnen vrijwilligers kosten aftrekken van de inkomstenbelasting, mits ze aan
een aantal
voorwaarden voldoen. De vrijwilliger ziet af van de vergoeding en mag dit als gift
aftrekken. De hoogte
van de gift is gelijk aan het bedrag van de vergoeding (voor autokosten geldt een vast
bedrag).
Bovenstaande informatie heeft betrekking op de situatie geldig voor 2013. Actuele
informatie over
vrijwilligersvergoedingen en aftrek van giften is te vinden op de website van de
belastingdienst
www.belastingdienst.nl .
Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso streeft er naar om de vergoedingen
aan bestuursleden
en vrijwilligers zo laag mogelijk te houden, zodat zo veel mogelijk inkomsten aan de
doelstelling besteed
kunnen worden.
Sinds de oprichting zijn er geen vergoedingen betaald aan bestuursleden en
vrijwilligers.

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.

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

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

10.115

€

+
€

0

10.429

+
10.429

+
Totaal

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

€

10.115

€

+
€

€

10.115

+

€

10.115

10.429

+
€

10.115

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

10.429

10.429

+
10.115

+
€

10.429
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

1.040

Giften

€

5.860

Financiële baten
Overige baten

€

999

+

€
€

0

68

+
0

€
€

4.820

3.005

€

2.000

€

5.005

€

€

3

€

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

6.859

+

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

5.076

€
€

7.000

6.000

€

170

€

76

7.173

€

6.246

-314

€

-1.170

173

+

+
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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.

Open

