Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Druppels voor Kenia
0 8 2 2 5 5 7 8

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

Waanderskamp 15 7721 VC Dalfsen
0 5 2 9 4 3 4 3 7 7

E-mailadres

druppelsvoorkenia@hotmail.com

Website (*)

www.druppelsvoorkenia.wordpress.com

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 2 2 3 8 6 6 2 8

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Kenia

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Jacolien van Dijk

Secretaris

Anja Bos

Penningmeester

Jan Holsappel

Algemeen bestuurslid

Luco Nijkamp

Algemeen bestuurslid

Lotty Nijkamp

Overige informatie
bestuur (*)

Alg.bestuurslid; Ansje Holsappel

IB 112 - 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

02 van 06
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Hulpbehoevenden in Kenia (Limuru) voorzien of te laten voorzien van; basisvoeding,
basisgezondheidszorgen/of basiseducatiemogelijkheden en middelen

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?

We onderhouden contacten met de lokale initiatiefnemers en participerende social
workers in Limuru om zicht te houden op de lokale situatie en concrete behoeften in
beeld te krijgen. Dit kan resulteren in specifieke hulpverlening, naast de reguliere
hulpverlening die periodiek aan de projecten wordt gegeven.
Dit vindt met enige regelmaat plaats.
Druppels voor Kenia richt zich op verkijgen van donaties om ondersteuning mogelijk te
maken. Hiervoor benaderen we onze vaste donateurs en proberen we via acties of
connecties aanvullende middelen te verkrijgen.
Communicatie door middel van nieuwsbrieven ondersteunen dit.
We verstrekken maandelijks een donatie aan Limuru, zodat zij lokaal inkopen kunnen
doen en financiële ondersteuning kunnen geven.
We houden ook zicht op de resultaten van die lokale acties door contact met de
uitvoerenden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

We verkrijgen inkomsten door periodieke giften van vaste donateurs en door eigen
acties / events. Dit laatste leidt tot ad-hoc inkomsten. Ook worden vanuit kerkelijke
gemeenten regelmatig collectes georganiseerd.
Communicatie over de stchting en haar activiteiten zijn hierbij van groot belang.
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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).

Periodiek maken we geld over naar de initiatiefnemer / coördinator in Limuru. Voor
specifieke projecten wordt soms een extra donatie overgemaakt.
De middelen worden voor (in essentie) drie doelen gebruikt:
* Voedsel (het feedingprogram – voedselbank)
* Educatie(voorzieningen voor scholen en financiële ondersteuning onderwijzers)
* Participatie (ondersteuning voor jonge vrouwen met een arbeidsbeperking).

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

https://druppelsvoorkenia.files.wordpress.com/2020/03/beleids
plan-2020-2022-versie-100.pdf

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

De leden van het bestuur krijgen voor hun werkzaamheden als bestuurslid geen
enkele vergoeding. Van financiële beloning is derhalve geen sprake; des te meer is er
sprake van voldoening.
Gemaakte onkosten voor de stichting kunnen worden gedeclareerd.

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.

zie hiervoor hoofdlijnen van beleidsplan.

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

Open

* Onderhouden contacten met Kenia (Limuru) via de intiatiefnemer / coördinator.
* Communiceren naar donateurs en andere geïnteresseerden.
* Ontvangen, beheren en verstrekken financiële middelen.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

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

€

18.355

€

+
€

0

17.551

+
17.551

+
Totaal

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

€

18.355

17.555

€

+
€

€

18.355

+

17.551

+
€

17.555

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

800

Totaal

€

18.355

+
€

16.751

16.751

€

800

€

17.551

+

+

De middelen die de stichting bezit zijn spaartegoeden. Deze zijn bedoeld voor specifieke (veelal acute) ondersteunende acties in Kenia. Ook zijn deze
middelen nodig om bij eventuele tegenvallende inkomsten toch gedurende een langere periode de maandelijkse (structurele) ondersteuning te kunnen
continueren.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

12.664

Som van baten van particulieren

€

12.664

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

8.058

Som van de baten

€

20.722

+

+

€

10.977

€

10.977

€
€

12.664

+

+
10.977

€

+

€

6.357

€

17.334

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

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

€

€

€

18.000

18.000

Anders, namelijk (vul hier in)

Inkopen akties

€

1.745

Besteed aan doelstellingen

€

19.745

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

175

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

€

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.

+

€
€

+
18.000

€
€

152

19.920

€

18.152

0

€

0

+

€
802

€

-818

De baten zijn afkomstig van donateurs (baten particuleren) van de stichting. Daarnaast
verwerven we inkomsten (overige baten) uit acties die derden of de stichting zelf
organiseren.
De lasten worden gevormd door periodieke giften aan de projecten in Limuru (Kenia).
Deze giften worden aldaar aangewend voor inkoop van goederen (voedsel) en
ondersteuning voor het onderwijs in Limuru.
In 2020 is in het bijzonder voor een actie "mondkapjes" ook materiaal ingekocht voor
het maken van deze producten.
De stichting Druppels voor Kenia heeft geen eigen medewerkers in dienst.

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

+

Open

