Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Loka
5 3 8 0 2 1 9 5

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

Anjerhof 11
0 6 1 5 8 9 0 3 3 7

E-mailadres

alain.hubers@flevoland.nl

Website (*)

www.loka.in

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 1 0 2 3 8 7 3

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

India en Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

S.G. Tideman

Secretaris

A.B.M. Wibaut

Penningmeester

A.D.M. Hubers

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

T. Kamsteeg verzorgt de administratie en het archief van stichting Loka

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?

1. De stichting stelt zich ten doel het verspreiden, ontwikkelen en uitwisselen van
kennis zowel in- als tussen India en het westen, alsmede het verrichten alle
handelingen die met het vorenstaande in de ruimtste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
a) talentvolle, onbemiddelde kinderen en jongeren in India kwalitatief goed onderwijs
aan te beiden in een nieuw op te richtenkenniscentrum in Bihar. Het aanbieden van
onderwijs zal worden bewerkstelligd door de (nog op te richten) non-governementele
organisatie Loka India facilitair en projectmatig te ondersteunen, en;
b) mensen in Nederland te informeren over de activiteiten van Loka India (via een
nieuwsbrief*), om samen te werken met een of meer bedrijven en scholen in
Nederland en om fondsen te werven.
* de manier van informeren is inmiddels verbreed met social media en de website.

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 school in Bihar is gerealiseerd, inclusief een campus met verblijf-, sport en
speelfaciliteiten. Onderwijs wordt aangeboden aan ca 80 leerlingen. Als gevolg van de
Covid maatregelen is dit aantal tijdelijk lager. Aansluitend wordt voor
onderwijsdoeleinden biologische landbouw bedreven, maar ook sociaal
maatschappelijke projecten voor de lokale gemeenschap uitgevoerd.
Voor komend jaar wordt geinvesteerd vernieuwende onderwijsmethoden (digitaal,
creativiteitbevordering, in harmonie met de aarde en de samenleving) en in extra
onderwijsfaciliteiten. De realisatie van een extra verdieping op het bestaande gebouw
staat voor het komende halfjaar gepland. De realisatie van een ' maker space' staat
voor de komende 2 jaar gepland.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Loka verkrijgt inkomsten uit donaties, varierent van 5 euro per maand (het fruit voor
school project) tot een aantal grote donateurs van gemiddeld 10.000 euro per jaar.
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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).

Iedere maand wordt ca. 4000 euro beschikbaar gesteld voor de exploitatiekosten van
de school voor lerarensalarissen, kosten van de schoolleiding, runningscosts etc.
Daarnaast wordt afhankelijk van de planning en voortgang van specifieke projecten
een investeringsbedrag in gedeelten overgemaakt. De totale investeringskosten voor
de extra verdieping van het schoolgebouw bedragen 50.000 euro.
De inkomsten van Stichting Loka worden volledig liquide aangehouden op de
bankrekeing bij Triodosbank. Er worden geen middelen belegd.

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

https://www.loka.in/wp-content/uploads/2021/08/LokaProjectplan-2021-2025-.pdf

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

Het beleid van het bestuur is dat elke euro donatie aan Loka Nederland wordt
uitgekeerd aan Loka India.

Open

Het bestuur functioneert onbezoldigd. Volgens artikel 5, lid 5 van de Statuten kan het
bestuur wel een onkostenvergoeding ontvangen.
Met toestemming van het bestuur ontvangt alleen de penning meester een fiscale
vrijwilligersbijdrage, conform de regelgeving van de Nederlandse belastingdienst, van
1.700 euro. De vrijwilligersbijdrage wordt door de penningmeester teruggegeven als
donatie aan Stichting Loka verhoogd met een eigen donatie van 720 euro (per saldo
wordt er geen onkostenvergoeding uitgekeerd).
Het bestuur heeft geen personeel in dienst en er is dus geen sprake van salariskosten.

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 jaarverslag:
https://www.loka.in/wp-content/uploads/2021/03/Annual-Report-2020.pdf

Url van het activiteiten
https://www.loka.in/wp-content/uploads/2021/03/Annual-Report-2020.pdf
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

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

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Financiële vaste activa

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

73.324

€

93.022

€

+

€

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

0

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

73.324

€

93.022

+
€

0

+
93.022

+
Totaal

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

€

73.324

+
€

€

73.324

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

93.022

+
€

73.324

93.022

+
73.324

+
€

93.022

De balans van Stichting Loka zit heel eenvoudig in elkaar. Er is alleen een bankrekening bij de Triodosbank waarop donaties ontvangen worden en
waarvan de bijdragen aan de zusterstichting Loka India worden gedaan. Er zijn geen andere bezittingen of schulden.
Aan de pasivazijde is de post 'Overige reserves' gelijk te stellen aan 'Eigen Vermogen'.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

0

€

0

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

33.560

€

172.785

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

0

€

0

Giften

€

33.560

€

172.785

Financiële baten

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

+

+

+
33.560

€

172.785

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

0

€

0

Verstrekte subsidies & giften

€

52.850

€

80.600

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

0

€

0

Personeelskosten

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

0

€

0

Afschrijvingen

€

0

€

0

Financiële lasten

€

408

€

3.247

Overige lasten

€

0

€

0

Som van de lasten

€

53.258

€

83.847

Saldo van baten en lasten

€

-19.698

€

88.938

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

+
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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.

Het boekjaar 2019 was uitzonderlijk omdat dat jaar een zeer hoge eenmalige donatie
werd ontvangen van 100.000 euro, waarvan de besteding over de komende 4 jaar
uitgespreid wordt.
Hoewel geen onderdeel van de annual report 2020 van Loka treft u onderstaand het
exploitatie-overzicht 2020 van Loka India aan:
Expenditure by Sarvodaya Society (Loka India)
Loka’s Centre - operational Costs € 42.300
Loka’s Centre - Investments € 10.550
Total € 52.850

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

https://www.loka.in/wp-content/uploads/2021/03/Annual-Report-2020.pdf

Open

