Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Denkend aan Tsjaad
8 1 8 5 2 4 8 7

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

Boerhaavelaan 45

Telefoonnummer
E-mailadres

info@denkendaantsjaad.nl

Website (*)

www.denkendaantsjaad.nl

RSIN (**)

8 6 2 2 4 4 4 3 2

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Tsjaad

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dorrit van Dalen

Secretaris

Mirjam Hoijtink

Penningmeester

Mohamad Alaswad

Algemeen bestuurslid

Fleur van Voorst tot Voorst-van Heek

Algemeen bestuurslid

Pieter van Dijk

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

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 Denkend aan Tsjaad stelt zich ten doel om projecten in Tsjaad te
ondersteunen op het gebied van werk en inkomen, bodemkwaliteit en biodiversiteit,
mensenrechten en onderwijs.

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 werft fondsen in Nederland voor projecten in Tsjaad. Dat doet ze door
beschrijvingen en budgetten van projecten voor te leggen aan donateurs (institutioneel
en particulier), in de eerste helft van het jaar. Die beschrijvingen maakt ze in overleg
(per e-mail en tijdens tweejaarlijkse bezoeken) met de initiatiefnemers of hun
vertegenwoordigers in Tsjaad.
De stichting maakt fondsen zo spoedig mogelijk na ontvangst over naar de rekeningen
van de projecthouders.
De stichting maakt projectverslagen voor de donateurs, die worden verstuurd en op de
website gepubliceerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten komen van donateurs, fondsen en particulieren.
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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 verkregen fondsen worden overgemaakt naar de rekeningen van
partnerorganisaties in Tsjaad. Dat zijn meestal organisaties met een lange staat van
dienst in Tsjaad. Tot nu toe is geld besteed aan projecten voor erosiebestrijding en
waterbeheer, inkomsten genererende projecten van vrouwen (moestuinen), braille
onderwijs en hulp aan mensen met een psychische stoornis.
Denkend aan Tsjaad houdt geen vermogen aan.

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

https://denkendaantsjaad.nl/wp-content/uploads/2022/02/Beleidsplan-Denkendaan-Tsjaad.pdf

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

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

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.

Het jaarverslag 2021 vindt u op de website.

Url van het activiteiten
https://denkendaantsjaad.nl/wp-content/uploads/2022/02/Jaarverslag-2021.pdf
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Open
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Balans

Balansdatum

1 8

– 0 1

Activa

18-01-2021

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

18-01-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

,00

€

0

Materiële vaste activa

€

0,00

€

0,00

Financiële vaste activa

€

€

0,00

€

0

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

0,00 +

0

0,0

€

0,0

0,0

€

0,0

0,0

€

2905

€

+
€

Totaal

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

2.905

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

18-01-2020 (*)

+
0

€

+

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

0

+
€

0

Bestemmingsfondsen

0,0

+
€

18-01-2021

€

€

2.905

+

Passiva

0

+

De Stichting Denkend aan Tsjaad is opgericht in februari 2021. Daarvoor waren er geen activa of passiva.

0

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

0

€

Nalatenschappen

€

0

€

Overige baten particulieren

€

2167,00

Som van baten van particulieren

€

2167

€

Baten van bedrijven

€

0,00

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

61525,00 +

€
0

€
€

63692

+

+
0

€

+
63692

€
€

+
0
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

44500

€

Aankoop en beheer

€

52,00

€

Voorlichting en bewustwording

€

1620,00

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

5142,75

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

51.315

€

Wervingskosten

€

8833,55

€

Kosten beheer en administratie

€

640,84

Som van de lasten

€

60.789

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

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.

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

2.903

+

+
0

€
€

€

+
0

0

De reserve is geoormerkt voor projecten op het gebied van erosiebestrijding/ inkomen
van boeren in de provincie Guéra.

Open

