Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Dare2give

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

Czaar Peterplantsoen 4

Telefoonnummer

0 6 3 4 7 4 4 6 7 7

E-mailadres

desmond.gootjes@gmail.com

Website (*)

https://dare2give.org/

RSIN (**)

8 5 3 2 3 9 0 3 4

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Indonesie

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Hr.D.Gootjes

Secretaris

Hr.A.van der Hoeven

Penningmeester

Mw.M.Wiedemeijer

Algemeen bestuurslid
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?

Stichting Dare2give heeft als belangrijkste activiteit het ondersteunen van een
kindertehuis in Medan (Indonesie). Deze ondersteuning vindt plaats in de breedste zin
van het woord. In het kindertehuis wonen 31 kinderen.

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 bestuur tracht het aantal vaste sponsors te vergroten. Daarnaast organiseert het
bestuur jaarlijks diverse activiteiten zoals benefietdiners, fietstocht, raadseltocht,
kledingparty, high-tea, workshop sieraden maken, verkopen van amandelstaven en
oliebollen en verkoop sieraden op diverse locaties, zoals braderie, Kerstmarkt. Deze
extra inkomsten worden gespaard met o.a. als doel een nieuw kindertehuis te bouwen.
Het huidige huis wordt namelijk gehuurd en vertoond veel gebreken. De bewoners
ondervinden bij regenval heel erg veel wateroverlast waardoor de inboedel telkens
beschadigd raakt.
Eind 2019 heeft de stichting grond gekocht. Op dit perceel willen we heel graag een
nieuw kindertehuis bouwen voordat het huurcontract in 2024 afloopt. In jan.2022 is er
gestart met het bouwen van een muur rondom het perceel. Aansluitend starten we met
de bouw van het kindertehuis.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting krijgt op verschillende manieren inkomsten;
- de stichting heeft voldoende trouwe vaste sponsors om in de basisbehoeften van het
kindertehuis te kunnen voorzien
- de stichting ontvangt incidentele giften van particulieren en kerken
- het bestuur organiseert jaarlijks diverse activiteiten (zie bovenstaand)
Vanwege de wens om een nieuw kindertehuis te bouwen en de huidige inventaris te
vervangen schrijft het bestuur vanaf januari 2022 fondsen aan voor financiele
ondersteuning.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

Maandelijks betaals de stichting alle vaste lasten van het kindertehuis, een vergoeding
aan de 4 medewerkers van het kindertehuis, de boodschappen, schoolgeld,
schooluniformen, vervoerskosten, belasting, g/w/l etc. Deze kosten worden betaald
door overboekingen van de stichting rechtstreeks aan het kindertehuis.
Daarnaast wordt er gespaard op een spaarrekening ten behoeve van de bouw van een
nieuw kindertehuis.

https://dare2give.org/over-ons/

Open

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

Bij de stichting zijn er geen medewerkers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden.

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.

Ondanks de pandemie hebben we in 2021 toch enkele activiteiten kunnen organiseren,
te weten;
- juni; Raadseltocht in Edam
- juli; Verkoop sieraden braderie Assendelft
- juli; Fietstocht
- oktober; Sieraden workshop in Haarlem
- oktober; Benefietdiner in Haarlem
- november; Giving tuesday
- december; Verkoop oliebollen

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

In januari 2022 zijn we vanuit het bestuur gestart met fondsenwerving. Dit doen we
zowel persoonlijk als digitaal.

https://dare2give.org/nieuws/

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€

0

€
€

+

€

0

Voorraden

€

12.440

€

13.596

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

0

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

34.601

€

28.302

+
€

0

0

+
41.898

+
Totaal

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

€

47.041

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderingsreserve

€

€

Overige reserves

€

47.041

31-12-2020 (*)

€

+
€

€

47.041

+

Passiva

41.898

+
€

47.041

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

0

€

Kortlopende schulden

€

0

€

Totaal

€

47.041

+
€

41.898

41.898

+

+
€

41.898
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

1.157

€

409

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

363

€

1.809

Overige subsidies

€

€

344

Baten van subsidies

€

€

2.153

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

37.804

€

36.644

Financiële baten

€

5.210

€

4.513

Overige baten

€

+
363

€
€

37.804

+

36.644

€

+

€

+

+

€

44.534

€

43.719

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.157

€

0

Verstrekte subsidies & giften

€

15.998

€

17.812

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

1.049

Overige lasten

€

19.818

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€

1.367

1.123

€

1.166

€

14.905

39.389

€

35.006

5.145

€

8.713

+

+
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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.

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

De balans is opgesteld in euro.
De parels zijn ontvangen als gift in 2019. Deze worden verkocht bij activiteiten ten bate
van de stichting.

De jaarrekening 2021 staat vermeld op de website.

Open

