Taal: Nederlands
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publicatieplicht
ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

stichting Nederland voor Oekraïne
0 5 0 6 2 5 2 9

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

De Maat 34 7707rn Balkbrug
0 6 2 3 0 8 1 2 2 2
nederlandvooroekraine@gmail.com

Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 7 6 2 5 1 2 7

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Oekraïne-Hongarije-Slowakije; Guatamala en Sri Lanka

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

5

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

drs. N.E. Kattenberg

Secretaris

drs N.E. Kattenberg

Penningmeester

J. van der Horst

Algemeen bestuurslid

N. de Ridder

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?

De stichting werkt vanuit oecumenisch perspectiefaan diaconaal-humanitaire
doelen,ongeacht de achtergronden van de mensen waar ze mee te maken heeft. In
milenniumdoelen uitgedrukt beoogt de stichting: 1. sociaal kapitaal en 2. institutionele
ontwikkeling en kennisoverdracht. De subcategorieënbestaan uit: 1. ouderenhulp;
2.kinderen; 3. studenten en 4. vrouwen en meisjes en 5. welzijn. SBI-code 88999

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?

In 2012 tot 2017 heeft de stichting mede dankzij de Wilde Ganzen in de stad
Beregovo, in Transkarpaten/Oekraïne een pilotproject gerealiseerd voor 15
dementerende ouderen. Via kennisoverdracht en stages in Hongarije is het
Alzheimerhuis in maart 2017 opgeleverd en officieel geopend. Het project is in
eigendom gegeven aan de algemene diaconie van de Hongaars-Protestantse kerk in
Subkarpaten. Het tehuis dat "de Amandelboom" heet draait inmiddels 4 jaar met goed
resultaat. De Amandelboom staat op hetzelfde terrein met een bejaardentehuis en
opvang voor moeder en kind. De stichting sponsort het huis voor de exploitatiekosten,
zorgt voor jaarlijks contact en 2x per jaar vraagt zij om een financieel overzicht.
In oktober 2017 heeft de stichting een huis gekocht voor opvang straatkinderen.
Kosten 15.000 $. Project Eva
In 2020 is via vrienden van de st. noodhulp gevraagd voor dagloners van drie
theeplantages in Sri Lanka. We zitten anno 2021 in een fase van om een opvanghuis
te realiseren voor voorschoolse opvang. Kennisoverdracht.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

via gerichte acties, folders, flyers, sponsoring
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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).

exploitatie Alzheimerhuis (pilotproject voor max.15 dementerenden);
onderhoud straatkinderenproject Eva;
medicijnen en studie jongen met epileptie in Guatamala;
noodhulp Sri Lanka n.a.v. corona, uitlopend in een mogelijk nieuw project voor
voorschoolse opvang, zodat de moeders op de plantages kunnen werken en de
oudere zusjes naar schoool kunnen.
de stichting heeft geen vermogen.

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

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-nederland-voor-o
ekraine/

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

geen beloning, ieder gaat op eigen kosten.

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.

De stichting sponsort de exploitatiekosten van het Alzheimerhuis en
straatkinderenproject, controleert de financiële situatie. De laatste actie was voor het
tehuis voor dementerende ouderen middels een 40-dagenactie (Pasen 2021) in
Nederland. Activiteiten: brocante (gecanceld wegens corona), via livestram actie met
beamer en lezing. Corona-Noodhulp voor Sri Lanka via vrienden van de stichting
online.
Verzenden van overzicht en Nieuwjaarsgroet met foto's.

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

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-nederland-voor-o
ekraine/

Open

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

0

+

Totaal

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

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

0

0

0

+
€

€

+
€

€

0

+

0

+

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-nederland-voor-oekraine/

0

+
€

0

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten
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

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

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.

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-nederland-voor-oekraine/

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

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-nederland-voor-o
ekraine/

Open

