Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Vox Impuls
6 5 4 7 5 2 1 6

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

Jan Blankenweg 2; Gorinchem
0 8 8 8 2 6 8 8 8 4

E-mailadres

info@voximpuls.com

Website (*)

www.voximpuls.com

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 6 1 2 7 4 7 4

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Bangladesh, Kenia, Ghana, Burkina Faso, Benin, Nederland
1

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 instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. C.J. Beuving

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Mw. C.J. Schuurman; Dhr. E.K. Greup

Algemeen bestuurslid

Dhr. P.M.A. van Oord; Mw. D.C. Scheffers

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 heeft ten doel:
a. het leveren van een duurzame bijdrage aan de zelfredzaamheid van mensen in
sociaal economische achterstandsposities door onder meer het stimuleren van
ondernemerschap;
b. het zorg dragen voor een duurzame leefomgeving en zich daartoe inzetten
voor onder meer behoud van natuur en milieu;
c. het stimuleren en ondersteunen van cultuur in de breedste zin van het woord;
d. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

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 stichting richt zich bij de uitvoering van haar doelstelling op initiatieven die bijdragen
aan de realisatie van duurzame ontwikkelings doelstelling (SDG) nr. 6 - Verbeterde
toegang tot schoon drinkwater en sanitatie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling verkrijgt haar inkomsten hoofdzakelijk uit een jaarlijkse en gift van
MerweOord BV.
Daarnaast ontvangt de stichting incidenteel kleine particuliere donaties, waar niet actief
voor wordt geworden.

De werkzaamheden van de stichting bestaan op hoofdlijnen uit:
1) ontvangen en beoordelen van aanvragen voor een financiele bijdrage
2) administreren van toegekende aanvragen en op basis van vastgelegde afspraken de
bijdragen beschikbaar maken aan de implementerende organisaties.
3) monitoren van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestede bedragen
middels regelmatige financiele en inhoudelijke rapportages, gesprek met (project)
management t.a.v. de voortgang en continuiteit van de geimplementeerde activiteiten,
bezoeken op locatie door portfoliomanager en bestuursleden.
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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).

De middelen worden besteed middels donaties en in de vorm van achtergestelde
leningen.
Ontvangers van bijdragen van VOx Impuls zijn: (internationale) NGO's; (sociale)
ondernemingen; stichtingen. Allen dragen bij aan activiteiten gericht op duurzame
ontwikkeling en implementatie van veilig drinkwater en sanitatie services in
Bangladesh, Kenia en Ghana. Deze activiteiten zijn vaak een mix van toepassing van
nieuwe technologien, valideren van verdienmodellen en bijdragen aan bewustwording
van gebruikers t.a.v. het belang van veilig drinkwater en sanitatie voor sociaal en
economisch welbevinden van mensen in achterstandsposities.

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

https://anbi.nl/wp-content/uploads/stichting-vox-impuls/VOx%
20Impuls%20beleid%202015-2018%20HOOFDLIJNEN%20def.pdf

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

Bestuursleden kunnen aanspraak maken op een vacatievergoeding van € 256,23 per
vergadering (voor de voorzitter € 333,10 per vergadering). Verder is het voor
bestuursleden mogelijk om gemaakte onkosten in het kader van het uitoefenen van de
bestuursfunctie te declareren.

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.

Binnen het kader van de werkzaamheden zoals hiervoor omschreven hebben in 2020
de volgende concrete activiteiten plaatsgevonden ten behoeve van de doelstelling van
de stichting:
1) Na beoordeling van aanvragen zijn 20 donaties toegekend waarvoor contracten zijn
opgesteld waarin doel, tijdsbestek en rapportage voorwaarden zijn vastgelegd.
2) 7 (achtergestelde) leningen zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van
activiteiten in doellanden. Ook hiervoor zijn contracten opgesteld waarin doel en
voorwaarden zijn vastgelegd.
3) Op wekelijkse basis zijn overleggen geweest met uitvoerende organisaties, mede
financiers en kennisorganisaties. Doelstelling van deze activiteiten is de kwaliteit en
continuïteit van projecten waaraan VOx Impuls financiering verleent te maximaliseren.
4) Een externe consultant is geworven om een portfolio analyse uit te voeren, waaraan
door de portfoliomanager ondersteuning is geboden middels het beschikbaar maken
van project- en contract documentatie over de periode 2016-2020.

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

Open

Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de stichting, d.w.z. het
portfoliomanagement en de beoordeling van aanvragen wordt naar behoefte, maar
gemiddels ongeveer 0,8 fte ingehuurd van MerweOord BV, welke een keer per jaar aan
de stichting wordt gefactureerd. In 2020 bedroeg dit € 57.500 incl. BTW.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 –

2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

100.000

€

100.000

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

290.665

€

352.500

Financiële vaste activa

€

1.824.711

Herwaarderings
reserve

€

€

1.824.711

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

1.138.050

€

1.138.050

€
€

750.000

255.762

€

+

1.123.153

+
€

1.005.762

1.473.153

+

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

€

2.830.473

€
1.670.880

€

+

1.617.196

+

€

2.061.545

€

2.069.696

Bestemmingsfondsen

€

673.284

€

526.949

Voorzieningen

€

93.722

€

7.000

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

1.922

Totaal

€

2.830.473

350.000

€

€

Totaal

+

€

+
€

2.611.203

€

7.558

€

2.611.203

+

+

Bestemmingsreserve betreft het totaal van aan projecten geoormerkte middelen (contractueel vastgelegd). Veel projecten zijn meerjarig en uitkeringen
worden gedaan op basis van gerealiseerde tussenresultaten.
De overige reserves bestaan geheel uit achtergestelde leningen in doellanden. De aard van deze leningen maakt dat terugvordering onzeker is. Derhalve
zijn de middelen niet ter vrije beschikking van de stichting.
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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

€

1.000.000

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

0

+
0

€

1.011.600

1.000.000

€

1.011.600

20.593

€

4.894

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

1.020.593

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

1.578

Overige lasten

€

55.398

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

1.016.494

€
€

852.432

€

57.500

288.652

78.650

€

1.090

€

40.472

966.908

€

408.864

53.685

€

607.630

+

+
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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.

In de personeelskosten zijn ook begrepen reiskosten t.b.v. projectbezoeken in het
buiteland, deelname aan congressen etc.
Vanwege COVID19 is er in 2020 niet gereisd waardoor de personeelskosten
aanzienlijk lager uitvallen dan in 2019.

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

https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-vox-impuls/

Overige lasten bevat in 2019 kosten vanwege projectbezoek met contribuanten van de
stichting. In 2020 is door een externe consultant een portfolio evaluatie uitgevoerd,
deze kosten zijn meegenomen in de overige lasten.

Open

