
 
Taal: Nederlands 

Standaardformulier 

publicatieplicht 

ANBI Algemeen 

1 Algemene gegevens instelling 

Naam Stichting Hulpfonds Ontwikkelingslanden in Afrika 

Nummer Kamer van 
4 1 0 7 1 6 6 4 

Koophandel 

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

Adres Gulikstraat 9, 6151 BG Munstergeleen 

Telefoonnummer 0 4 6 4 5 1 2 9 4 6 

E-mailadres har.fransen@ziggo.nl 

Website (*) www.sholia.nl 

RSIN (**) 8 0 2 7 1 3 6 8 3 

Actief in sector (*) Onderwijs en wetenschap 

Welzijn - Overig welzijnswerk 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

In welke landen is 
Oeganda 

uw instelling actief? (*) 

Aantal medewerkers (*) 0 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar. 

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

Statutair bestuur van de instelling 

Voorzitter W. Kobben 

Secretaris H. Fransen 

Penningmeester J. Visser 

Algemeen bestuurslid 

Algemeen bestuurslid 

Overige informatie 

bestuur (*) 

Doelgroepen (*) Algemeen publiek Kinderen Slachtoffers van geweld 

(meerdere opties mogelijk) Alleenstaande ouders Lhbtqi+ Slachtoffers van natuurrampen 

Analfabeten Mensen met een beperking Slachtoffers van oorlog 

Chronisch zieken Milieu Slachtoffers van seksueel misbruik 

Dak- en thuislozen Minderheden Studenten 

Dieren Minima Verslaafden 

Gedetineerden Natuurgebieden Vluchtelingen 

Gelovigen Oceanen en zeeën Vrouwen en meisjes 

Gemeenschappen Ouderen Werklozen 

Jongeren Patiënten Wildlife 

Overig 

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen 
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1  Algem een(vervolg) 

Doelstelling De stichting heeft ten doel het verlenen van steun op het gebied van (medische) zorg 

Statutaire doelstelling en onderwijs aan met name in Afrikaanse ontwikkelingslanden gevestigde instellingen 

van de instelling. en personen. 

W at wil de instelling 

bereiken? 

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. 

W elke werkzaamheden De stichting heeft als voornaamste activiteit het runnen  van een sponsorprogramma 

verricht de instelling? voor de lagere schoolopleiding van weeskinderen aan de Coloma school, 
W anneer worden een kostschool bij de plaats Mbarrara in Oeganda. De stichting verzorgt de werving 

welke werkzaamheden van de sponsoren, het opstellen van de schenkingsovereenkomsten en de 

uitgevoerd? En hoe overeenkomsten met de school, de correspondentie en de rapportages over de 

dragen die bij aan het voortgang van de kinderen. Op dit moment omvat het programma 48 kinderen. 40 

realiseren van de kinderen hebben de opleiding inmiddels afgerond. 
doelstelling? 

 

Daarnaast ondersteunt de stichting in voorkomende gevallen andere goede doelen die 

zich aandienen bij Rotaryclub Sittard. Overigens zijn  de daarvoor beschikbare 

middelen beperkt en niet afkomstig uit de gelden die de stichting ontvangt i.v.m. het 
hierboven genoemde sponsorprogramma. 

Hoe krijgt de instelling De stichting heeft met alle individuele sponsoren en per gesponsord kind een 7-jarige 

inkomsten? overeenkomst waarin de sponsor zich verplicht om jaarlijks een vast bedrag aan de 

stichting over te maken. 
 

Daarnaast ontvangt de stichting incidenteel giften van sponsoren en anderen. 
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1  Algem een(vervolg) 

Op welke manier De hoofdmoot van de verkregen middelen zijn de jaarlijkse bijdragen van de 

en aan welke doelen sponsoren. Die gelden worden volledig besteed als schoolgeld voor de kinderen die in 

worden de verkregen het sponsorprogramma deelnemen. 
inkomsten besteed? 

Als uw instelling vermogen Daarnaast ontvangt de stichting op incidentele basis donaties ten behoeve van de 

aanhoudt, vul dan in school. Die donaties worden na overleg met de school overgemaakt en vervolgens 

waar en op welke manier besteed. De stichting en de betreffende donateur(s) krijgen daarover verslag. 
dit vermogen wordt 

aangehouden (bijvoor- Het vermogen van de stichting wordt in een spaarrekening aangehouden bij de RABO 

bank. 
beeld  spaar rekening, 
beleggingen etc). 

Url van het beleidsplan Open 
n.v.t. 

Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is. 

Beloningsbeleid Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding en werkt volledig op vrijwillige 

Beloningsbeleid voor basis. 

het statutaire bestuur, 

voor de leden van het 

beleids bepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO 

of salarisregeling). 

Activiteitenverslag In het boekjaar 2020-2021 is de school grotendeels gesloten geweest i.v.m. de corona  

Noem de activiteiten pandemie. Die lockdown heeft uiteindelijk geduurd tot 10 januari 2022. Gedurende het j  

aar is er voortdurend contact geweest met de school en er zijn afspraken gemaakt om  
die  zijn uitgevoerd. 

veilig te stellen dat alle kinderen in het sponsorprogramma uiteindelijk hun opleiding  
Of vul bij de volgende 

kunnen afronden, ook als dat door de extreem lange lockdown substantieel langer duur 
vraag de url in naar het 

t dan oorspronkelijk voorzien. 
activiteitenverslag, of de 

 
url naar het jaarrekening 

In december 2020 en januari 2021 zijn uitvoerige rapportages gemaakt over de gang  
als daarin de activiteiten 

van zaken op de school. Zie hiervoor de website van Rotary Club Sittard.  
van het betreffende 

Voor het meest recente rapport open de URL hier beneden. 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven. 

Url van het activiteiten- Open 
https://www.rotary.nl/sittard/activiteiten/Coloma/coloma-update-ja 

verslag. Vul de link in waar het 
n-2022-webversie.pdf 

activiteitenverslag te vinden is. 
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2  Balans 

Balansdatum 3 0 – 0 6 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen. 

Activa 30-06-2021 30-06-2020 (*) Passiva 30-06-2021 30-06-2020 (*) 

Immateriële vaste activa € € Continuïteitsreserve € 6.806 € 6.560 

Materiële vaste activa € € Bestemmingsreserve € € 

Herwaarderings - 
Financiële vaste activa € € € € + + reserve 

€ 0 € 0 Overige reserves € € 
+ + 

Voorraden € € € 6.806 € 6.560 

Vorderingen & 
€ € 

overlopende activa 
Bestemmingsfondsen € 14.700 € 

Effecten € € 

Voorzieningen € € 

Liquide middelen € 23.006 € 8.660 
+ + € € 

Langlopende schulden 
€ 23.006 € 8.660 

Kortlopende schulden € 1.500 € 2.100 

+ + + + 

Totaal € 23.006 € 8.660 Totaal € 23.006 € 8.660 

Toelichting Het i.v.m. de Corona Lockdown nog niet aan de school overgemaakte maar contractueel nog verschuldigde schoolgeld voor het jaar 2021 bedraagt 

Geef hier een € 14.700 en is bij Passiva opgenomen onder de regel “Bestemmingsfondsen”. 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen. 
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3 Staat van baten en lasten 

Baten 2021 2020 (*) 

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 € 0 € 0 

Baten sponsorbijdragen € € 

Giften en donaties van particulieren € 15.100 € 14.400 

Nalatenschappen € € 

Bijdragen van loterijinstellingen € € 

Overige giften € € 
+ + 

Giften € 15.100 € 14.400 

Financiële baten € € 

Overige baten € € 

+ + 

Som van de baten € 15.100 € 14.400 

Lasten 
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs) € € 

Verstrekte subsidies & giften € 14.700 € 18.000 

Aankopen en verwervingen € € 

Communicatiekosten € € 

Personeelskosten € € 

Huisvestingskosten € € 

Afschrijvingen € € 

Financiële lasten € € 

Overige lasten € 154 € 189 
+ + 

Som van de lasten € 14.854 € 18.189 

Saldo van baten en lasten € 246 € -3.789 
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3 Staat van baten en lasten(vervolg) 

Toelichting Het bedrag van € 18.000 bij "subsidies en giften" in het boekjaar 2019-2020 betreft de 

Geef hier een toelichting betaling van € 14.400 in het kader van het sponsorprogramma plus een bijdrage van 

bij de staat van baten en van € 3600 aan een global grant project van Rotary ten behoeve van een 

lasten of vul de url naar regenwaterproject op de Coloma school. Dit laatste bedrag komt ten laste van de 

de jaarrekening in als hier continuïteitsreserve en staat los van het sponsorprogramma voor de weeskinderen. 

een toelichting in is 

opgenomen. 

Url van de jaarrekening Open 

Vul de link in naar de 

jaarrekening als u deze 

ook hebt gepubliceerd. 


