Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Fawaka Onderwijs

Nummer Kamer van
Koophandel

7 2 9 7 2 5 4 8

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

Hoogte Kadijk 163

Telefoonnummer

0 6 4 9 2 1 8 2 0 9

E-mailadres

info@fawakaonderwijs.nl

Website (*)

www.fawakaonderwijs.nl

RSIN (**)

8 5 9 3 0 4 9 9 1

Actief in sector (*)

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mary Tupan-Wenno

Secretaris

Fadi Hanna

Penningmeester

Hanneke Metselaar

Algemeen bestuurslid

Ted van den Bergh

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 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?

A. Het verwerkelijken van duurzaam en inclusief onderwijs voor ieder kind B. Het
verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

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 focus van Stichting Fawaka Onderwijs is onderwijsontwikkeling, onderzoek naar en
uitvoer van educatieve programma's op het gebied van duurzaam ondernemen. Deze
activiteiten worden door het jaar heen uitgevoerd in samenwerking met scholen,
welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Op deze manier dragen
wij bij aan onze missie om duurzaam en inclusief onderwijs te verwerkelijken voor
kinderen die moeilijk toegang hebben tot innovatieve educatieve programma's.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Fawaka Onderwijs wordt gefinancierd door fondsen en donateurs
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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.

Projecten die een focus hebben op
- programma's duurzaam ondernemen en burgerschap op scholen die weinig budget
hebben.
- ontwikkeling en uitvoer van innoverend lesmateriaal over diversiteit, inclusiviteit en
duurzaam ondernemen

https://www.fawakaonderwijs.nl/about/

Open

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

N.V.T

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.

2020
5 workshops duurzaamheid i.s.m. welzijnsorganisatie DOCK Utrecht op de zondagen
primair gericht op gezinnen met weinig leefgeld
Choco Ondernemers op basisschool Blijvliet in Rotterdam Zuid, januari t/m maart
CineBizkid zomer workshop i.s.m. IMC Weekendschool en Cinekid
Choco Ondernemers herfstvakantie school in de Tolhuistuin Amsterdam primair gericht
op gezinnen met weinig leefgeld (i.s.m. de Tolhuistuin)
Schoolbrede Themaweek basisschool de Rozemarn in Amsterdam Zuidoost
(verplaatst vanuit Q1 i.v.m. COVID-19)
Orion College (Voortgezet Onderwijs), het eerste programma dat wij in het speciaal
onderwijs gaan draaien
Programma duurzaam ondernemen voor Tijl Uilenspiegelschool in Amsterdam West
Workshops duurzaamheid in Walborg, is een crisisopvang voor 25 dakloze gezinnen
Educatieve poster WereldBurgerschap, burgerschapsonderwijs vanuit een
diversiteitsperspectief
Kwaliteitsonderzoekers in maart 2020 aangenomen
2021
Productontwikkeling: Plantlab
Brandend Bos Benefiet > Amazonelessen
Workshops gezinnen weinig leefgeld in Hotel Omega
Ondernemerslessen voor scholen in socio-economisch uitdagende wijken
Binnenschoolse themaweek gezonde voeding ontwikkeling
Vakantiescholen

Url van het activiteiten
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

2020

Passiva

2019

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

5.000

€

+
€

51.136

+
84636

+
Totaal

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

€

53492

-209

€
€

+

+
€

9019

-209

33.500

€

53492

€

9.019

€

€
48.492

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

44.473

Totaal

€

53492

+
€

84636

€

84.845

€

84636

+

+

De vorderingen & overlopende activa bestaan aan uitsluitend toegekende bedragen vanuit donateurs welke nog niet ontvangen zijn.
De kortlopende schulden bestaan hoofdzakelijk uit vooruit ontvangen donaties. Dit betreffen in 2019 gedeeltelijk over toegekende donaties over 2020 en
2021.
Het negatieve vermogen in 2019 is een resultaat van uitgestelde projecten en daarbijhorende budgetten in combinatie met een reservering voor nog te
ontvangen facturen (administratiekosten).
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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

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

12.000

Giften

€

12000

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

19.310

1.912

€
€

35.900

+

€
€

35900

+

28.978

+
28978

€

5.834

€

0

€
€

19.260

+

+

€

86470

€

36724

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

36.381

€

26.041

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

31.024

€

7.761

Huisvestingskosten

€

6.126

€

1.200

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

3.710

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€

1.931

77241

€

36933

9229

€

-209

+

+
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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.

Overige baten zijn projecten die in 2019 hadden moeten plaatsvinden, maar zijn
uitgesteld naar 2020.
Tevens zijn er werkzaamheden verricht aan een gerelateerde organisatie Fawaka
Ondernemersschool B.V. in het kader van maatschappelijk diensttijd. Hierbij is een
vergoeding van € 14.705 ontvangen.
In 2020 was er een behoefte aan meer interne controle. Daarbij was er een
verschuiving te zien van externe hulp naar interne personeel. Doordat er meer
personeel gebruik maken van de faciliteiten heeft dit geleid naar hogere
huisvestingskosten.

Open

