Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Kinderhulp India
4 1 0 8 5 7 7 8

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

Cellostraat 153, 5402 AD UDEN
0 4 1 3 2 6 8 8 7 9

E-mailadres

info@kinderhulpindia.nl

Website (*)

https://kinderhulpindia.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 3 7 0 7 8 3 6

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

India

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Vacant

Secretaris

T Touw

Penningmeester

M van Breemaat

Algemeen bestuurslid

G Peeters ( Sponsorschappen )

Algemeen bestuurslid

A van Duren

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?

De DOELSTELLING van de stichting is het verlenen van hulp aan kansarme kinderen
in India. Dit houdt onder meer in: onderwijs, voeding en vaak ook huisvesting en
verzorging van de kinderen.
De kinderen zijn dan onder de hoede van de ouders, een tehuis, een internaat of een
parochie. Het gaat hierbij veelal om kinderen waarvan de ouders zo arm zijn, dat ze
zelf niet de kosten van levensonderhoud en onderwijs kunnen opbrengen.
Het gaat in ieder geval altijd om kinderen die zonder onze hulp nooit onderwijs zouden
kunnen volgen en vaak gedoemd zouden zijn, zich door bedelen in leven te houden. In
veel gevallen wordt door het financieel ondersteunen van een kind, zelfs een
mensenleven gered.

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?

Hulpverlening onderwijs dmv sponsorschappen. Het hoofddoel van de stichting is het
financieel adopteren van kinderen zodat ze onderwijs kunnen volgen en waarbij ze
zonodig minstens één (warme) maaltijd per dag krijgen. Vaak moet ook nog voor
kleding, onderdak en schoolmaterialen gezorgd worden. Als de kinderen erg ver van
school wonen worden ze opgenomen in een hostel (kostschool). Dit betreft dan vooral
voor de jongste kinderen. Het onderwijs op de dorpsscholen is vaak erg slecht.
Daarom krijgen de kinderen bijles in het hostel. Soms is er aan een hostel ook een
eigen school verbonden. Bij het sponsoren van de kinderen word geen onderscheid
gemaakt tussen de jongens en meisjes en ook niet tussen de verschillende
godsdiensten die in die streek voorkomen. Er wordt vooral gelet op (het gebrek aan)
welstand en grootte van het gezin.
Meerjarige projecten: Verzorging en medische hulp voor kinderen in weeshuis te Raikia
Creche in sloppenwijk Jocolandi, Naaiatelier in Balichak ( zodat jonge meisjes later ook
zelf inkomen kunnen genereren).

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Jaarlijks sponsorgeld van particulieren
Meerjarige periodieke giften van particulieren
Bijdrage uit nalatenschap/erfenis
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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).

Inkomsten worden besteed aan onderwijs en eenmalige of meerjarige projecten in
INDIA. Daar waar het projecten zijn die langlopend zijn ( zoals bouw van hostels) zal
het geld wat hiervoor gereserveerd is op een spaarrekening van de stichting staan. Er
vinden geen beleggingen plaats.

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

www.kinderhulpindia.nl

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

beloningsbeleid nvt

Open

De bestuursleden en alle verdere medewerkers zijn vrijwilligers.
Ze krijgen geen enkele vergoeding voor welke werkzaamheden dan ook.
Al het ingezamelde geld komt dus volledig ten goede aan de kinderen of de project

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.

www.kinderhulpindia.nl

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

€

46.510

€

+
€

31.116

0

+
€

46.510

+

31.116

+
Totaal

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

€

46.510

€

+

31.116

+

€

0

€

102

Bestemmingsfondsen

€

46.510

€

31.014

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

102

+
46.510

In oktober 2020 is een legaat/nalatenschap ontvangen. Samen met India wordt gekeken naar een bestemming voor dit bedrag.

+
€

31.116
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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

€

17.806

€

10.169

Nalatenschappen

€

20.000

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

258

€

273

Overige giften

€

Giften

€

38.064

€

10.442

Financiële baten

€

4

€

28

Overige baten

€

0

€

53

+

€
€

0

+
0

€

+

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

38.068

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

275

Overige lasten

€

271

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

10.523

€
€

21.978

70.580

€

323

€

310

22.524

€

71.213

15.544

€

-60.690

+

+
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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.

Grote uitgaven in het jaar 2019 zijn betaald van ontvangsten van het jaar daarvoor.

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

www.kinderhulpindia.nl

De stichting ontvangt weleens bedragen uit een nalatenschap/erfenis waarvoor dan
een bestemming/project wordt gezocht in India. Bijv het bouwen van een nieuw hostel
of een extra verdieping op een hostel...dit is vaak een meerjaren plan en dus wordt het
geld ook in gedeeltes overgemaakt aan India ( afhankelijk van voortgang en resultaten
van het bouwproject).

Open

