Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Kinderhulp Tsjernobyl

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 9 0 3 6 1

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

Patriciërslaan 64, 3824 CD Amersfoort

Telefoonnummer

0 6 1 5 9 5 4 2 6 4

E-mailadres

secretaris@kinderhulptsjernobyl.nl

Website (*)

https://www.kinderhulptsjernobyl.nl

RSIN (**)

8 0 3 9 8 8 4 7 3

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Wit Rusland
0

Aantal medewerkers (*)

3 2

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. A. Boele

Secretaris

Mevr. C.J. Boele - Moeke

Penningmeester

Mevr. M.M. Voortman

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*1FOL 

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 Stichting stelt zich ten doel vanuit christelijke bewogenheid en onder aanvaarding
van de Bijbelse boodschap als bron en richtsnoer voor het leven, activiteiten te
ontplooien en hulp te bieden, aan kinderen die bedreigd worden door de nucleaire
gevolgen van de ramp met de kerncentrale vanTsjernobyl.
Ondertussen bieden wij ook in andere delen van Wit Rusland hulp waar nodig. Dit kan
zijn door het sturen van hulpgoederen, maar ook door financiële ondersteuning van
projecten en of activiteiten.
De Stichting tracht onder andere haar doel te verwezenlijken door het inzamelen en op
locatie distribueren van hulpgoederen, zoals: kleding, schoeisel, onderwijs materiaal,
medicijnen, rolstoelen, speelgoed en lectuur. Daarnaast informeren wij onze achterban
en ontvangen wij giften die wij gebruiken voor financiële ondersteuning voor projecten
in Wit Rusland. Op aanvraag kunnen wij ook een lezing geven over ons werk in Wit
Rusland.

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?

De stichting werkt samen met Tabea in Mogilev die een gaarkeuken en kapsalon
hebben waar zeer arme mensen worden opgevangen. Deze mensen kunnen 1x per
dag een warme maaltijd nuttigen of ophalen met daarnaast ook de mogelijkheid
andere eerste levensbehoeften te ontvangen als kleding, schoenen of andere zaken.
Elke zomer organiseert Tabea kinderkampen voor kinderen uit zeer arme gezinnen,
kinderen uit gezinnen waar ouders verslaafd zijn aan alcohol, voor moeilijk opvoedbare
kinderen en voor kinderen met een lichamelijke handicap. Veel kinderen brengen hier
elk jaar de zomervakantie door.
In de winter worden in de gebouwen van het kinderkamp zoveel mogelijk oudere
mensen opgevangen en verzorgd.
De stichting ondersteunt ook diverse baptistengemeente met hulpgoederen voor de
allerarmsten.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting streeft ernaar om met het binnengekomen geld (giften en opbrengsten van
oud papier) de allerarmsten in Wit-Rusland te helpen. Waarbij de opbrengst uit oud
papier de bedrijfsvoeringkosten (m.n. huur depot) volledig dekt.
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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).

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

De opbrengsten van het oud papier worden besteed aan huur, opslagkosten en kosten
om de stichting in Nederland draaiend te houden.
De hulpgoederen worden verstuurd naar Wit Rusland.
De giften worden besteed aan transportkosten van de goederen naar Wit Rusland en
ter ondersteuning van de organisaties in Wit Rusland ter plaatse.
Het geld dat op de bank staat is voldoende om de stichting ongeveer 1 jaar draaiende
te houden als er geen giften en opbrengsten oud papier meer binnenkomen.

https://www.kinderhulptsjernobyl.nl/pdf/2019-2023-Beleidsplan-Ki
nderhulp-Tsjernobyl.pdf

Open

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

Er is geen vergoedingen of beloningsbeleid. In principe worden alle werkzaamheden
zonder beloning uitgevoerd door alle vrijwilligers en bestuursleden.

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.

In 2021is er 1 vracht met hulpgoederen naar Wit Rusland gegaan. Deze vracht is
voorbereid met diverse vrijwilligers in ons depot te Soest. Daarnaast is geld gegeven
voor de kinderkampen van Tabea en Beresino.
Vanwege Corona was er dit jaar nog steeds niet veel extra mogelijk.

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

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

10.518

€

11.756

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

13.500

€

13.500

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

2.116

€

+
€

23.103

+
25.256

+
Totaal

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

€

24.018

+
€

24.018

25.256

2.153

€

24.018

€

+
€

€
21.902

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

25.256

+
24.018

+
€

25.256
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

8.249

Som van baten van particulieren

€

10.771

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

€

8.807

Som van de baten

€

19.578

€

2.522

1.031

€

+

+

€

8.524

€

9.555

€
€

0

+

+
0

€

+

€

8.740

€

18.295

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

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

€

€

€

2.500

€

9.069

5.046

5.028

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

9.247

Som van de lasten

€

20.816

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

€

Saldo Financiële 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.

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

€
€

11.569

+
10.074

€

+

€

8.595

€

18.669

+

€
-1.238

€

-374

Vanwege de corona maatregelen hebben we dit jaar niet zoveel kunnen doen als we
hadden gepland.
We hebben ons geconcentreerd op het verzamelen van de hulpgoederen, die d.m.v. 1
transport naar Wit-Rusland zijn getransporteerd. Tevens hebben we een financiële
ondersteuning gedaan aan de kinderkampen, die ook lager uitviel vanwege corona
maatregelen.

Open

