Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Embrace Burundi
2 4 4 4 8 1 3 7

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

Merwestraat 48 te Sliedrecht
0 6 1 4 0 1 0 5 1 3

E-mailadres

info@embraceburundi.nl

Website (*)

www.embraceburundi.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 2 0 1 7 2 1 6 9

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Burundi
2

Aantal medewerkers (*)

1 2

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

R.C. de Bruin

Secretaris

E.J. van der Leeden- den Dekker

Penningmeester

J.J. de Bruin

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Uitvoerenden in Burundi: M.M. Nduwimana-v.d. Leeden + G. Nduwimana
TFC Nederland: L.Blokland - P. Yetbarek en W. Nuis
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?

Het verlenen van medische, psychische en pastorale hulp aan (wees en straat)
kinderen en indien nodig aan hun familieleden in het land Burundi op het continent
Afrika. Dit alles op pro deo basis ter opbouw van de geestelijke en lichamelijke
gesteldheid van de lokale gemeenschap die primair te maken heeft gehad met
genocide.
Het omarmen van zo veel mogelijk straatkinderen in Bujumbura Burundi binnen de
mogelijkheden van het Embrace Center en ze middels algehele ondersteuning
begeleiden naar volledige zelfredzaamheid. Dit alles met de liefde van Jezus door ons
heen.

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?

Het opvangen van (straat en wees)kinderen en (terug)begeleiden naar school. Dit
doen we vanuit onze buitenschoolse opvang, het Embrace Center. Hier krijgen de
kinderen iedere dag een voedzame maaltijd en worden ze buiten schooltijd begeleid bij
het maken van hun huiswerk. Daarnaast bieden we extra educatieve en ontspannende
activiteiten aan zoals sport, muziek en danslessen. Ook geven we (financiele)
ondersteuning bij benodigde medische zorg.
Middels het aanbieden van dit totaalpakket willen we de kinderen begeleiden naar
volledige zelfredzaamheid zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen gaan
voorzien en de toekomstige schouders zullen vormen om de gemeenschap waarin zij
leven, te dragen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het totale inkomen van de stichting wordt verkregen vanuit giften. Hiervoor is een
vaste achterban vanuit de kerkgemeenschap, vrienden en kennissen die maandelijks
een bedrag doneren. Ook worden er in Nederland door de TFC diverse sponsoracties
georganiseerd. Daarnaast zijn er een aantal stichtingen en diaconien die de stichting
Embrace Burundi een warm hart toedragen.
Voor het realiseren van de nieuwbouw van het Embrace Center zijn er aparte
wervingsacties (en activiteiten) uitgevoerd.
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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 inkomsten worden deels besteed aan het levensonderhoud van Marieke,
Gentil en hun zoontje Ezra. Daarnaast worden alle kosten voor scholing, extra kleding,
voeding, ontspanning en voor medische, psychise en pastorale zorg van de kinderen
betaald.

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

www.embraceburundi.nl

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

De twee uitvoerenden (Marieke en Gentil) worden in hun levensonderhoud voorzien
vanuit de stichting.
Bestuurs en TFC leden in Nederland ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden en geleverde diensten. Gemaakte kosten, die in het belang van de
stichting gemaakt zijn kunnen gedeclareerd worden.
In Burundi zijn er diverse vrijwilligers die een vergoeding ontvangen voor hun
geleverde diensten.

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.

Sponsorwerving voor de nieuwbouw van het Embrace Center

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

www.embraceburundi.nl

Er is een spaarrekening om een financiele reserve op te bouwen. Hierop worden
maandelijks 10% van de verkregen giften gestort en wordt er zodoende een (gezonde)
buffer gecreeerd om financiele tegenvallers op te kunnen vangen.

Open

Collecte opbrengst Hervormde Gemeente Babylonienbroek
Vaste sponsoring vanuit gemeente LEEF, vrienden, kennissen en familie.
Organiseren van acties door het TFC (sinterklaas verkoop, lege flessen, kerstkaarten,
oliebollen verkoop)
Deelopbrengst Paula's Hapjes Service.
Partnership diaconie CGK (op basis van 3 jaar)

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

6.628

€

1.756

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

60.577

€

21.626

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

77.205

€

+
€

0

23.382

+
23.382

+
Totaal

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

€

77.205

€
€

+
€

€

77.205

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

23.382

Totaal

€

23.382

€

10.000

€

+
€

+
€

67.205

+
77.205

+
€

23.382

zie jaarrekening Embrace Burundi 2021 op www.embraceburundi.nl
Om continuteit van de nieuwbouw te garanderen is er een lening van 10.000 euro afgesloten tegen een rente van 3%. Het streven is om deze lening in
2022 af te lossen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

39.726

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

71.209

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

21.422

39.726

€

21.422

38.536

€

88.031

+

€

29.823

149.471

€

139.276

€

2.198

€

0

Overige baten

€

4.872

€

1.756

Som van de baten

€

156.541

€

141.032

+

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

43.906

€

41.160

Aankoop en beheer

€

58.812

€

88.450

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

Som van de lasten

€

102.718

€

129.610

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

€

13.753

€

14.690

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.

€

+

€

102.718

129.610

€

+

€

+

€
53.823

€

11.422

Directe dienst en hulpverlening: gemaakte kosten Embrace Kids en team Burundi
Aankoop en beheer: gemaakte kosten voor nieuwbouw Embrace Center
Voor verdere specificering zie jaarrapport 2021 op www.embraceburundi.nl

www.embraceburundi.nl

Open

