Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Adadyia-Zijactief
1 2 0 6 7 3 3 6

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

Ahrensburgerstraat 27

Telefoonnummer

0 6 5 7 7 8 1 1 4 1

E-mailadres

doortjelinders@kpnmail.nl

Website (*)

Adadyia.nl

RSIN (**)

8 1 8 2 0 7 1 4 0

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Burkina Faso

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Doortje Linders

Secretaris

Miek Mertens

Penningmeester

Ria Martens

Algemeen bestuurslid

Els Kuepers

Algemeen bestuurslid

Nellie Stienen

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 stichting heeft ten doel de ondersteuning van plattelandsvrouwen in Burkina Faso.
Deze vrouwen zijn allen lid van FEPA/B (Fédération des professionnels agricoles du
Burkina vergelijkbaar met Land en Tuinbouw Organisatie LTO in Nederland).
Dit dmv. een micro-crediet, scholing en vorming.
Ondersteuning van een medische hulppost.

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?

Fondswerving en informatieverstrekking.
Deze werkzaamheden vinden plaats gedurende het hele jaar.
De inkomsten uit de omschreven activiteiten zijn geheel bestemd voor onze
doelstelling.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Fondswerving,
dmv. : Giften en donaties
Presentatie en informatie bijeenkomsten.
Verzorgen van verkoopstands met voorwerpen uit Burkina Faso.
Verkoop zelfgemaakte jam en kaarten en dergelijke.
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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.

In verband met de huidige coronapandemie hebben we op dit moment geen andere
mogelijkheden dan geld overmaken aan onze vertrouwenspersonen in Burkina Faso.
Het vermogen van de stichting staat momenteel op een spaarrekening bij de bank.
Het plan is om wanneer de situatie het toelaat weer een bezoek te brengen aan
Burkina Faso om ter plekke verdere plannen uit te werken.

https://www.adadyia.nl/Documenten/beleidsplan.pdf

Open

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

De bestuursleden krijgen geen salaris uitgekeerd.
Wel wordt er jaarlijks een onkostenvergoeding van € 50,= uitbetaald per persoon.

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.

Normaal gesproken stonden we regelmatig met onze stand op Eynderhoof bij
activiteiten.
Dit kon afgelopen jaar niet en ook dit jaar zal nog maar de vraag zijn wanneer dit weer
kan.
Voor ons een reden om te kijken hoe we toch nog inkomsten kunnen genereren.

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

We hebben een ondernemer, in Swartbroek, benaderd om te vragen of hij "Jam" ,
"Honing Tijm Mosterd" en "Kweeperengelei" voor ons wilden verkopen.
Daar stonden ze meteen klaar om ons te helpen.
Onze Jam, Honing Tijm Mosterd en Kweeperengelei wordt daar goed verkocht.

https://adadyia.nl/activiteiten.html

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

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

€

0

€

0

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

112.636

€

+
€

7.397

+

Totaal

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

112.636

€

112.636

€
€

+

+
€

112.636

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

7.397

7.397

7.397

+
€

€

€

€

112.636

+

31-12-2019 (*)

7.397

+

De liquide middelen zijn fors gestegen door een erfenis. Zie staat van baten en lasten.

112.636

+
€

7.397
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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

€

3.180

€

Nalatenschappen

€

122.349

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

256

+

€
€

0

+
0

€

€

+

€
€

125.529

+
0

+

+

€

125.785

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

80

€

Verstrekte subsidies & giften

€

19.900

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

566

Som van de lasten

€

20.546

€

0

Saldo van baten en lasten

€

105.239

€

0

Som van de baten

Lasten

+

0

€

+
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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.

De nalatenschap is eigenlijk de grootste inkomsten die verkregen is.
Voor de rest zijn het allemaal kleine bedragen en donaties.
De verstrekte subsidies & giften zijn de geldbedragen die naar Burkina Faso gegaan
zijn.
Naar onze vertrouwenspersonen die hiermee hun projecten financieren.
Zoals vrouwengroepen in verschillende regio's en ondersteuning voor een medische
post en een klooster.
De onkosten zijn vooral bankkosten.

https://adadyia.nl/Documenten/Financieel%20overzicht%
202020.pdf

Open

