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Algemene gegevens fonds
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Schoonderwolf Foundation
7 2 5 2 1 6 8 6

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

Archimedesstraat 5 Dedemsvaart

Telefoonnummer
E-mailadres

Website (*)
RSIN (**)

Actief in sector (*)

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-schoonderwolf-foundation/

8 5 9 1 3 8 8 7 2

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nepal - Kenia - Ethiopie - Tanzania
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

B. Janssen

Secretaris

F. Daamen

Penningmeester

R. Ganzeboom

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

Het leveren van een actieve bijdrage aan betere en gezonde toekomstperspectieven
voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden.

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 het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Schoonderwolf Foundation zoekt zelf actief naar geschikte partners. Deze partners
mogen op verzoek een aanvraag indienen die het bestuur tijdens een vergadering
toekent of afwijst. De aanvragen worden afgewogen tegen de gestelde criteria en het
beschikbare vermogen.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Via een jaarlijkse schenking worden gelden beschikbaar gesteld.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

In 2021 zijn giften gedaan aan Creating Possibilities Nepal, DEAN, ICDI met twee
projecten, VFM en Macheo.

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

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-schoonderwolf-fo
undation/

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

Bestuur ontvangt geen bezoldiging

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 heeft in 2021 onder andere giften toegekend aan de volgende projecten:
- ISVG, uitgevoerd door Creating Possibilities Nepal. Doel: in het werkgebied van
Creating Possibilities Nepal (in Dang) meersoortige activiteiten uitvoeren waardoor de
geselecteerde vrouwen hun inkomen kunnen verbeteren zodat hun kinderen naar
school gaan, betere voeding krijgen en daarnaast begeleiding krijgen naar een
baan/opzetten van een bedrijfje. Tegelijkertijd worden ook kleuterklaslokalen verbeterd
en uitgebreid met lesmaterialen, healthposts versterkt en is er 1 keer per jaar een
gezondheidskamp voor kinderen in de omgeving.
- ICDI, Ethiopie: ondersteuning van het door hun opgezette 1000-dagen programma
met de lokale partner ESD. Doel: kinderen in de eerste dagen (vanaf conceptie) van
hun leven tm de 1000ste dag extra te ondersteunen door voorlichting aan ouders over
betere voeding, het belang van onderwijs en gezonde zwangerschappen. Een social
worker bezoekt de gezinnen met regelmaat en geeft ondersteuning/doorverwijzing
waar nodig.
- Jongerenproject Victoria Friendly Montessori, Rusinga Island, Kenia: met dit project
worden jongeren, die met school zijn gestopt met name vanwege de lange sluiting
door de COVID-maatregelen, geholpen met vaktrainingen zodat zij beter een baan
kunnen vinden of een bedrijfje kunnen starten. Ook is er begeleiding mogelijk bij het
opzetten van een bedrijfje, waarbij een startkapitaaltje gegeven kan worden.

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

Open

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 1

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

0

€

0

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

0

€

0

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

0

€

0

Overige baten

€

150.000

€

100.000

Totale baten

€

150.000

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

142.247

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

187

Totale lasten

€

142.434

–

+

€

–

€

–

€

0

€

150.000

100.000

€

150.000

95.000

€

142.247

+

+

Lasten

+

€

211

€

95.211

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

7.566

+

€

187

€

142.434

+
€

4.789

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

€

7.566
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

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

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-schoonderwolf-fo
undation/

Open

