Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Kwagala Foundation
1 7 2 8 2 3 3 1

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

Kerkstraat 38, 5527 EG Hapert
0 6 1 1 1 1 5 5 2 7

E-mailadres

rijkenmarlies@gmail.com

Website (*)

www.kwagalafoundation.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 2 2 2 4 2 1 1 4

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Afrika

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

Marlies Rijken

Secretaris
Penningmeester

Nancy Castelijns

Algemeen bestuurslid

Esmee Cruiming

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 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?

maatschappelijke en sociale projecten in ontwikkelingslanden te
ondersteunen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Uitgangspunt bij de realisatie van de doelstelling is om met elkaar te werken aan de
millenniumdoelstellingen zoals die door de VN thans zijn opgesteld dan wel in de
toekomst nog worden opgesteld, om belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied
van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu.
Kwagala ondersteund projecten in ontwikkelingslanden middels geldstromen,
administratie, advies
en ondersteunen middels fondsenwerving, met tijd, energie en middelen.
Momenteel is het project More Africa ons hoofdproject. We ondersteunen dit project
totdat het zelfvoorzienend is en op eigen benen kan staan.

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?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

middels donaties, vrijwilligers en acties
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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).

momenteel is ons hoofddoel ondersteuning van More Africa (NGO op Zanzibar,
Tanzania)
Een project voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking

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

https://www.kwagalafoundation.nl/anbi-info/

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

Het bestuur van Kwagala Foundation bestaat enkel uit vrijwilligers, die geen salaris en
geen enkele vergoeding ontvangen.

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.

in 2021 vervolg gegeven aan de fondsenwerving die in 2020 is gestart, in
samenwerking met Wilde Ganzen.
School en staffhuis zijn eind 2021 bijna klaar (bezig met afwerking).
Er zijn helaas maar weinig vrijwilligers geweest door COVID 19
Er zijn een paar acties geweest waarbij vrijwilligers of oud vrijwilligers acties gestart
zijn (armbandjes, beursjes en vlaggenlijnen verkoop en actie voor schooluniformen)

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

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

31.479

€

+
€

0

75.272

+
75.272

+
Totaal

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

€

31.479

31.479

€

+
€

€

31.479

+

75.272

Balans bestaat uit de liquide middelen
Verlaging van minus EUR 43.792,71. Reden: project nieuwe school

+
€

31.479

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

75.272

75.272

+
31.479

+
€

75.272
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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

€

15.613

€

73.600

Giften en donaties van particulieren

€

48.110

€

32.619

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€
€

48.110

+

+
32.619

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

63.723

106.219

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

107.515

€

53.558

Saldo van baten en lasten

€

-43.792

€

52.661

€

106.798

52.384

€
€

328

€

389

+

316

858

€

+
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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.

De baten zijn toegenomen door de extra donaties voor de nieuwe school, alsmede een
aantal mooie giften van particulieren. De vrijwilligersbijdrage is afgenomen doordat er
geen vrijwilligers konden komen ivm COVID-19 voor het 2e jaar achter elkaar.
De lasten zijn hoger omdat er een nieuwe school gebouwd gaat worden wat extra
sponsoring aan More Africa en projectkosten met zich meebrengt.

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

https://www.kwagalafoundation.nl/wp-content/uploads/2022/02
/Jaarrekening-2021-Stichting-Kwagala-Foundation.pdf

Open

