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Inleiding
Op 12 februari 2021 is de Stichting Help a Star Foundation opgericht.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode februari 2021 – februari 2025
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte
resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.
Geschiedenis van Stichting Help a Star Foundation
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verdrinking genoemd als de
derde belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd, waarbij de sterfte als gevolg van
verdrinking het hoogst is bij kinderen van 1 tot 4 jaar oud. Bovendien zijn
jongens eerder in de buurt van watermassa's, waardoor ze sneller worden
blootgesteld aan het gevaar van verdrinking dan meisjes. Jongens zwemmen
vaak alleen, consumeren alcohol voordat ze gaan zwemmen en gebruiken vaker
vaartuigen, vaak alleen met of zonder alcoholgebruik.
In november 2016 hoorden Tariq en Sushmita "Xiomara" Getrouw, zwemmers
van wereldklasse uit Suriname (Zuid-Amerika), over de hoge
verdrinkingspercentages over de hele wereld. De ervaring van het trainen voor
de Olympische Spelen en het opgroeien in een derdewereldland maakte de
behoefte aan hulp om dit gevaar te verminderen voor hen tastbaarder. Ze wisten
dat landen zoals Suriname verantwoordelijk zijn voor meer dan 90% van de
onopzettelijke sterfgevallen door verdrinking.

Meerjarenplan 2021 – 2025 – Stichting Help a Star Foundation

2

Tijdens het onderzoeken van een locatie om maximale impact te hebben,
kwamen de Tariq en Xiomara Getrouw erachter dat Lesotho nooit een
programma had gehad om verdrinkingen te verminderen en als gevolg daarvan
een extreem hoog percentage verdrinkingen onder de kinderen had. Na een
grondige voorbereiding en contacten met diverse personen boekten ze een reis
om ondersteuning te bieden. Na aankomst in Lesotho, in zuidelijk Afrika,
presenteerden ze het allereerste Swim for Life International (SFLI) Swim Camp.
Tariq en Xiomara verwachtten ongeveer 30 kinderen te helpen tijdens het
programma van een week. Hoewel ze aanvankelijk overweldigd waren toen er
meer dan 100 kinderen ter plaatse kwamen, waren ze in staat om voor al deze
kinderen een succesvol programma en ervaring te creëren. In 2017 had het
nieuws over het zwemkamp in Lesotho zich verspreid. Toen Swim for Life
International terugkeerde met plannen om 100 kinderen te ondersteunen,
stonden er 200 studenten in de rij. Opnieuw leerden Tariq en Xiomara elk kind in
het kamp met succes de basisbeginselen van het zwemmen en gaven ze hun
eten en T-shirts, dit alles zonder kosten voor de deelnemers.
Deze twee ervaringen leerden hen in ieder geval dat ze een formele
organisatiestructuur nodig hadden om te kunnen werken met het aantal kinderen
dat zou toenemen naarmate ze terugkwamen om de zwemkampen te
presenteren. Er zou ook meer financiering nodig zijn om hun inspanningen te
ondersteunen. Tariq en Xiomara namen de beslissing om een formele organisatie
(een stichting) op te richten met het vermogen om jaarlijks missies naar diverse
landen verspreid over de wereld te organiseren, plannen en uitvoeren met als
doel het veel te hoge aantal sterfgevallen als gevolg van verdrinkingen onder
jongeren te verminderen. Ze wisten dat deze organisatie expertise nodig zou
hebben - administratie, ontwikkeling, logistiek en levering, media en publiciteit,
informatietechnologie en ook om de nieuwste waterveiligheidstechnieken bij de
hand te hebben.
Bij het uitwerken van de plannen stelden zij vast dat het beste een
overkoepelende stichting zou kunnen worden opgericht met de naam Help a Star
Foundation. De stichting en haar activiteiten konden daardoor meteen uitgebreid
worden met het Swim for Life International programma, het project Job
Realisation South Africa en het project Horsepower. In april 2021 is de stichting
formeel bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. Allereerst met 3
bestuursleden, het bestuur wordt uitgebreid tot 8 bestuursleden waarvan 5 in
Nederland woonachtig zijn en 3 in de Verenigde Staten.
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Organisatie en bestuur
Om een stichting van wereldklasse te worden die succesvol is in haar missie, zijn
planning en netwerken de sleutels tot dat succes. Die grote rollen worden
bekwaam vervuld door het team dat Tariq en Xiomara in 2018 samengesteld
hebben.
Conform de statuten is het aantal bestuursleden op minimaal 3 personen
vastgesteld, d.w.z. de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het huidige bestuur bestaat uit op dit moment uit 5 bestuursleden in Nederland,
op termijn zullen nog 3 bestuursleden woonachtig in de Verenigde Staten tot het
bestuur toetreden.
De bestuurstaken zijn als volgt verdeeld:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Xiomara Sushmita Getrouw (NL): medeoprichter en voorzitter
Rob van Maanen (NL): Secretaris
Peter Troon (NL): penningmeester & verantwoordelijk voor
informatietechnologie
Edwin Vermetten (NL): verantwoordelijk voor de organisatieverbinding
voor atletische en creatieve sectoren
Jacques Getrouw (NL): verantwoordelijk voor de technische opleidingen en
methodes
Aankomend bestuurslid Tariq Getrouw (VS): medeoprichter &
vicevoorzitter
Aankomend bestuurslid Dakota Getrouw (VS): verantwoordelijk voor de
projectuitvoering
Aankomend bestuurslid Robert Bernstein (VS): verantwoordelijk voor de
media & public affairs

Voor meer achtergrondinformatie over de bestuursleden zie de website:
https://www.helpastar.org/about_us
Zonder winstoogmerk
De bestuursleden hebben eenduidig voor een stichting zonder winstoogmerk
gekozen. Daarom ook de aanvraag voor de ANBI-status om dit duidelijk te
maken, ook naar mogelijk sponsoren en anderen die de doelstelling van de
stichting ondersteunen.
Beloning en vergoeding bestuursleden
Alle bestuurders werken op vrijwillige basis, zij krijgen ook geen vergoeding of
beloning voor hun inzet en werkzaamheden. De stichting zelf heeft geen betaalde
medewerkers in dienst.
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De bestuursleden hebben alleen recht op een vergoeding van door hen gemaakte
kosten in de uitoefening van hun functie. Van de bestuursleden wordt verwacht
dat zij beperkt en bewust met de uitgaven zullen omgaan. De penningmeester
zal ook op deze uitgaven toezicht houden.
Bestuurlijk toezicht
De stichting Help a Star Foundation heeft geen statutaire organisatie die belast
is met het interne toezicht op het bestuur en de organisatie. Dit vanwege de
beperkte omvang van de organisatie.
Financieel toezicht
De stichting heeft geen statutaire organisatie dan wel externe partij welke belast
is met de controle op de boekhouding, dit vanwege de geringe omvang van de
stichting.
De penningmeester legt financiële verantwoording af aan het bestuur.
Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website.
AVG
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen
wij in het najaar van 2021 beginnen met het opstellen van een privacy protocol
zodat wij eind 2021 voldoen aan de wettelijke regelgeving.
Verzekering bestuursleden
Voor verenigingen en stichtingen met een balanstotaal tot € 2.500.000 zijn
speciale polissen op de markt. Als bestuurder van een vereniging of stichting kan
men privé aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van fouten
die gemaakt zijn door het bestuur. Zelfs als de claim niet wordt toegewezen kan
het de nodige verweerkosten met zich meebrengen. Daarnaast kan een
bestuurslid ook persoonlijk worden aangesproken wanneer deze zonder
vergoeding bestuurstaken verricht bij de vereniging of stichting. Om de
bestuursleden hiertegen te beschermen zullen we een
bestuurdersaansprakelijkheids-erzekering afsluiten.
Verzekering projecten
Als de stichting of vereniging of haar medewerkers of vrijwilligers een schade
veroorzaken aan zaken van een ander of letselschade, dan wordt de stichting of
vereniging aansprakelijk gesteld. We zullen per project of indien mogelijk voor
alle projecten een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten die onder
andere zaakschade (schade aan spullen van een ander) en/of letselschade
(persoonlijke verwondingen aan een ander) verzekert. Per project zullen we
steeds nagaan welke verzekering het beste bij het project past.
In Nederland kennen we vele maatschappijen die deze verzekeringen verzorgen.
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Raad van advies
Gezien de complexiteit van sommige vraagstukken zoals het hoge aantal
wereldwijde verdrinkingen van jongeren heeft het bestuur er voor gekozen om
een Raad van Advies op te richten. Deze Raad van Advies zal in 2022
geconcretiseerd worden met professionals in Nederland, De Verenigde Staten en
andere landen.
De Raad van Advies zal als klankbord van het bestuur fungeren en kan gevraagd
en ongevraagd adviezen geven.
Op het moment van schrijven zijn er diverse gesprekken gaande met potentiële
leden voor de Raad van Advies, deze zijn in verschillende landen woonachtig en
zijn experts op het terrein van onze projecten. Zodra een lid bekend is, zal deze
op de website bekend gemaakt worden.
Ambassadeurs
Om de stichting Help a Star Foundation nog meer bekendheid te geven en ook
een prominentere uitstraling heeft het bestuur tevens gekozen voor het
aantrekken van ambassadeurs. Op het moment van schrijven van het
beleidsplan vinden er al diverse gesprekken plaats met potentiële ambassadeurs.
Zodra deze bekend zijn, zullen zij op de website gepresenteerd worden.
Samenwerkingspartners
De stichting werkt op dit moment reeds samen met verschillende partners zowel
in Nederland als daarbuiten. Te denken valt aan partners in Nederland, ZuidAfrika, Lesotho, Suriname, De verenigde Staten en Senegal. In de komende
jaren zullen we streven naar meer samenwerkingspartners, deze zullen op de
website bekend gemaakt worden.
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Een aantal al bekende partners zijn:
o
o
o
o
o
o
o

Koninklijke Visio in Grave - Nederland
Royal Lesotho Lifesaving Association - Lesotho
Sentebale - Lesotho
Kick4life - Lesotho
Healthpromoters – Nederland en Zuid-Afrika
Zwemschool La Luz – Paramaribo, Suriname
Voetbalclub Goal Hunters – Khayelitsha, Kaapstad, Zuid-Afrika

Missie
De missie van de Help A Star Foundation is er een van ontwikkeling en
vooruitgang. We bieden via een scala aan benaderingen ondersteuning aan de
kinderen van de wereld in moeilijke omstandigheden, om ervoor te zorgen dat ze
hun volledige potentieel kunnen bereiken. Wij geloven dat ze door deze
inspanningen zullen uitgroeien tot succesvolle individuen in hun thuisland.
Visie
WIJ ZIEN EEN WERELD WAAR ELK KIND ZIJN/HAAR DROMEN KAN REALISEREN
EN BETER LEVEN KAN VERKRIJGEN
De Help A Star Foundation is opgericht omdat er kinderen in nood zijn; we
streven ernaar om daar een handje te helpen, een bemoedigend woord te geven
en hen te laten weten dat ze niet alleen zijn.
We werken eraan om het leven van kansarme kinderen te verbeteren en te
verbeteren, in de hoop een positieve impact te hebben op de jeugd van de
wereld.
Door onze inzet willen we kennis delen en kansen bieden.
Zoals Nelson Mandela zei: "Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt
gebruiken om de wereld te veranderen."
Ons doel is niet om in problemen te denken, maar eerder naar oplossingen te
zoeken; we zijn een klein team van professionals, maar onze impact is groot en
onze visie voor de toekomst is enorm.
We hopen dat ons werk anderen inspireert om mee te doen aan dit initiatief en
de wereld een betere plek maakt.
Vandaar ons motto: "Het leven van de jeugd verrijken".
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Kernwaarden
De kernwaarden van de stichting zijn:
Ter DIENSTE STAAN VOOR ANDEREN - we zijn er om kinderen in nood te dienen
VOLHARDING DOOR ALLE OBSTAKELS - we zullen obstakels overwinnen en nooit
opgeven
GEMOTIVEERD NAAR UITMUNTENDHEID - we ondernemen onze missies en
projecten om positieve verandering te creëren
RESPONSIEF OP ANDEREN - we luisteren en leren, en handelen dan; de taak kan
niet met succes worden voltooid als we niet naar de kinderen luisteren, die we
dienen
CONSTANTE VERBETERING - we zullen altijd proberen onze inspanningen te
verbeteren
FOCUSED - we versterken onze toekomstige richtingen en initiatieven op basis
van de successen van de kinderen die we dienen
Ambities
De ambities van Stichting Help a Star Foundation zijn:
o
Help A Star is een non-profitorganisatie die zich richt op het verbeteren
van het leven van kansarme kinderen met als doel en verwachting een
positieve impact te hebben op de jeugd van de wereld.
o

Door onze inzet willen we kennis delen en kansen bieden. We zijn van
mening dat dit een betere toekomst zal bieden voor de kinderen en
gezinnen die we ondersteunen, terwijl de toekomst van het land waarin ze
leven wordt versterkt.

o

Via ons initiële en primaire programma “Swim for Life International”
maken we gebruik van zwemtraining en het aantal verdrinkingen en
ongevallen rond het water te verminderen.

o

We zullen dat programma gebruiken om kinderen te interesseren en het
zal worden aangevuld met andere programma's die ook
ontwikkelingskansen kunnen bieden aan deze kinderen om fundamentele
positieve veranderingen in hun leven te creëren.

o

Het is belangrijk om te bedenken dat de jonge mensen een gezonder en
langer leven nodig zullen hebben om hun leven zo goed mogelijk te leven.
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Projecten
Swim for Life International (SFLI)
SFLI is 1 van de succesvolle projecten van Help a Star Foundation. Tot dusver
zijn er 2 concrete projecten uitgevoerd in Lesotho, een derde zal naar
verwachting eind 2022 plaatsvinden.
Nieuw in Lesotho en ook in het algemeen is dat SFLI haar focus specifiek richt op
het Lifesaving-zwemprogramma’s voor dove (en slechthorenden) en blinde (en
slechtziende) jongeren. Na grondig onderzoek en overleg met Koninklijke Visio in
Grave (voor blinden) en Kentalis (o.a. doven) hebben wij vastgesteld dat er wel
algemene Lifesaving zwemprogramma’s, maar niet voor deze groep jongeren.
Juist in deze tijd dat steeds meer scholen ook inclusief onderwijs bieden, ook dus
in derde wereldlanden, hopen wij met ons unieke en innovatieve programma
juist die jongeren te helpen die meestal vergeten worden ondanks het feit dat zij
ook verdrinkingsgevaar lopen.
SFLI wordt hierin ondersteund door verschillende nationale en internationale
organisaties. Onze werkwijze is dat wij altijd werken met nationale, regionale of
lokale partijen en dat wij bij de uitvoering van een project ook anderen
uitnodigen die wij gelijk laten kennis maken met onze werkwijze. Na afloop van
een project bieden wij onze methode aan en blijven hen op afstand begeleiden in
de hoop en verwachting dat men ter plaatse doorgaat met het programma zodat
mogelijk verdrinkingen van deze groep voorkomen kunnen worden.
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Goal Hunters – Job Realisation South Africa
o Sinds 2010 ondersteunt het project Job Realisation South Africa een
jongens- en meisjesteam in Khayelitsha, de grootste Townships van
Kaapstad. Door en met voetbal krijgen de jongeren weer regelmaat in hun
leven, leven ze gezonder door de sport en zien ze dat ze met weinig
middelen zelfs kampioen kunnen worden.
o In de afgelopen jaren hebben de teams diverse grote successen geboekt
en is het enthousiasme onder de jongeren groot om aan het voetbal deel
te nemen. Doel is ook om meer projecten met de jongeren en het voetbal
uit te werken en in de praktijk ten uitvoering te brengen.

HorsePower
o Doel is kinderen met een beperking in aanraking te brengen met paarden
en daar activiteiten mee te doen. Er is reeds veel informatie verzamelt en
in de komende maanden zal verder aan een compleet programma gewerkt
gaan worden.
Projecten en begroting
Tot 2025 staan naar verwachting en afhankelijk van de ontwikkelingen van de
coronapandemie de volgende projecten op de planning:
o
o

o
o

2021 – Test van methode STARFISH bij Visio in Grave, Nederland
2022 – In de eerste helft van 2022 plannen wij een Swim for Life
project in Zuid-Amerika, een aantal landen zoals Guyana en Suriname
staan hoog op de lijst van verdrinkingen
2022- Eind november, begin december 2022 – 3e Swim for Life project
in Lesotho, Zuidelijk Afrika
2021– 2025 – Ondersteuning van Job Realisation SA/Goal Hunters in
Kaapstad, Zuid-Afrika
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o
o
o

2023 – 4e Swim for Life project – Frans Guyana en 1e Horsepower
project
2024 – 5e Swim for Life en 2e HorsePower project
2025 – 6e Swim for Life project en 3e HorsePower project

Met betrekking tot de landen met hoge aantallen verdrinkingen, gaan wij uit van
de statistieken op de website: https://www.worldlifeexpectancy.com/cause-ofdeath/drownings/by-country/
In het algemeen streven wij naar minimaal 2 projecten per jaar, indien haalbaar
zullen we opschalen naar 3 per jaar. Dit streven hebben wij ook vertaald naar
onze eerste begroting, die zoals beschreven nog aangepast worden afhankelijk
van de wereldwijze situatie.
Op basis van de reeds uitgevoerde projecten in Lesotho hebben wij als stelpost
per project een inschatting gemaakt van € 11.000 per project, dit is inclusief de
maximale 10% overhead voor de organisatie en opbouw van een kleine reserve
voor onvoorziene uitgaven.
Voor de ondersteuning van de Goal Hunters schatten wij een bedrag van € 500
per jaar. In 2021 is dit bedrag door 2 vrienden van de stichting opgebracht.
Sterke punten, kansen, bedreigingen en zwakke punten
Sterke punten en kansen:
De sterke punten van Help a Star Foundation zijn:
o
o
o

De grote kennis en ervaring bij de bestuursleden, zowel op nationaal als
ook internationaal gebied.
Het al aanwezige grote wereldwijde netwerk van de bestuursleden.
De praktische ervaring die al in verschillende projecten is opgedaan zoals
Swim for Life International 2 projecten in Lesotho en Job Realisation / Goal
Hunters in Kaapstad.

De kansen voor de stichting en haar projecten zijn:
o
o

De wereldwijde behoefte aan deskundige ondersteuning bij het
terugdringen van het hoge aantal verdrinkingen.
De vele contacten met organisaties, NGO’s nationaal en internationaal.

Bedreigingen en zwaktes:
De bedreigingen voor de uitvoering van de projecten zijn:
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o

o

In de komende jaren 2021-2025 jaren zullen wij nog te maken te hebben
met Covid-19 en de (reis)belemmeringen die deze pandemie met zich
meebrengt.
De pandemie kan een probleem zijn om voldoende sponsors te vinden en
daarmee voldoende financiën om de projecten uit te voeren.

De zwaktes kunnen zijn:
o

o

De zwakte van de stichting is het op dit moment gebrek aan financiële
middelen, vooral veroorzaakt door de Covid-19 pandemie en lockdowns.
Dit kan wellicht op korte termijn een vertraging van de uitvoering van de
projecten betekenen.
We hebben op dit moment geen compleet zicht op welke ondersteuning de
organisaties/landen kunnen bieden ook m.b.t. de gevolgen van de
pandemie.

Ontwikkeling nieuwe methodes
Help a Star Foundation heeft als extra doelstelling de ontwikkeling van nieuwe en
eigen methodes, een voorbeeld is de STARFISH methode:
De STARFISH methode is een geheel nieuw programma dat bestemd is voor
twee doelgroepen: kinderen die doof of slechthorend zijn en kinderen die blind of
slechtziend zijn.
De methode bestaat voor beide doelgroepen uit twee gedeeltes: watergewenning
en overlevingstechnieken.
o

Het gedeelte watergewenning beschrijft hoe wij de kinderen, die over het
algemeen nog niets weten over zwemmen en watervrees hebben, in vrij
wel korte periode en op efficiënte wijze kennis laten maken met het water.
Dit is de eerste stap om het paniekerig gevoel bij aanraking met water op
te heffen. Van nature kan de mens op het water drijven, maar vanwege
paniek verdrinkt men! Het uiteindelijk doel van dit gedeelte van het
programma houdt in dat de kinderen geen watervrees meer hebben en
een ademhalingstechniek leren wanneer hun hoofd onder water gaat.

o

Om verdrinking te voorkomen is het belangrijk om ook te focussen op
overlevingstechnieken of handelingen. Het tweede gedeelte van het
programma focust stapvoets op het aanleren van efficiënte
overlevingstechnieken in het water. Aangezien de kinderen in dit stadium
geen of minder watervrees hebben, wordt het aanleren van deze
technieken gemakkelijker. Het uiteindelijk doel van dit laatste gedeelte
van het programma houdt in dat de kinderen niet meer in paniek raken bij
aanraking met het water, maar in tegendeel hun lichaam voor en bepaalde
tijd dusdanig positioneren dat zij gedeeltelijk op het water gaan drijven
met hun gezicht boven het water zodat zij om hulp kunnen roepen.

Resultaat van de inzet van de STARFISH methode: kinderen die in het begin
watervrees hebben zullen verdrinken wanneer zij in aanraking komen met het
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water en in paniek raken. Aan het einde van dit programma zullen de kinderen
voor bepaalde tijd niet meteen in paniek raken en weten wat ze moeten doen om
hun hoofd boven kunnen raken en om hulp kunnen roepen.
Fondsenwerving en sponsoring
De bestuursleden van de stichting hebben gezamenlijk de taken verdeeld om de
fondsenwerving gestructureerd aan te pakken. De fondsenwerving zal in eerste
instantie in Nederland plaatsvinden aangezien daar nu de meeste (zakelijke)
netwerken zijn.
De bestuursleden zullen Rob van Maanen en Peter Troon zullen de komende
maanden de fondsenwerving op zich nemen. In de Verenigde Staten zal Robert
Bernstein de markt voor fondsenwerving gaan verkennen.
In Nederland is al begonnen met het informeren van diverse stichtingen en
organisaties over de nieuwe stichting Help a Star door middel van informatie via
e-mail, zoals Oxfam-Novib, Cordaid en Wilde Ganzen
Ook zal er gebruik gemaakt worden van de Webinars die Nederland
Filantropieland (NLFL) regelmatig aanbiedt.
Via de diverse sociale media zal bekendheid aan de projecten van de stichting
gegeven worden, daar zal eventueel een sponsormogelijkheid aan gekoppeld
worden.
Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij ook nog:
•
•
•
•
•

onze bestaande donateurs aanschrijven,
een crowdfunding-actie starten,
lezingen geven voor de lokale zakelijke netwerken,
vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven,
sponsorovereenkomsten afsluiten.

Wij onderscheiden de sponsoren en de hoogte van de sponsorbedragen volgens
de onderstaande opzet:
❖ Hoofdsponsor
❖ Partner
❖ Help a Star Friend:
o Platinum
o Goud
o Zilver
o Brons
❖ Kledingsponsor
❖ Materiaalsponsor
❖ Club van 100
❖ Vrienden van Help a Star
Alle sponsors zullen ook STAR MEMBERS genoemd worden.
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In de komende maandag zullen afhankelijk van de verschillende projecten en
benodigde bedragen sponsorpakketten worden samengesteld.
Wij zullen ook gebruikmaken van diverse platforms om sponsoren te benaderen,
zoals:
o
o
o

https://sponsorszoeken.nl/
https://www.eventbrite.nl/blog/sponsorpakketten-merken-ds00/
https://whydonate.nl/actieplatform-branding-crowdfunding

In juni 2021 zal Rob van Maanen deelnemen aan een speciale online marketing
training om nog gerichter contacten te leggen met mogelijke sponsors uit het
bedrijfsleven.
Projectvoortgang en verantwoording
Voor, gedurende en na afloop van een project zullen wij op de website en in
Nieuwsbrieven de sponsors en andere partijen op de hoogte houden van het
verloop van het project. Na elk uitgevoerde project zullen wij ook een financieel
verslag publiceren zodat ook per project duidelijk is dat wij conform de eisen van
ANBI gehandeld hebben.

Begroting 2021 - 2025
Begroting

2021 –

2025

Baten

2021
€ 500

2022
€ 22.500

2023
€ 22.500

2024
€ 33.500

2025
€ 33.500

Projectkosten

€ 19.800

€ 19.800

€ 30.150

€ 30.150

Overhead

€ 1.700

€ 1.700

€ 2.850

€ 2.850

Opbouw
reserve

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

Per project zullen wij een specificatie maken van de kosten en uitgaven, deze zal
ook na afloop op de website worden vermeld.
Btw-vrijstelling
De stichting heeft een formele vrijstelling van BTW van de Belastingdienst in
Amsterdam.
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