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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

! Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

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

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

N.L. Groeneveld

M.W. Prins

J. Grinwis - Dam

Kenia

5

3

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking

Stichting Ruth's Shelter

www.ruths-shelter.nl

Hofdijkseweg 33, Ouddorp

info@ruths-shelter.nl
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de#instelling. 
Wat 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.

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?

Het doel van de stichting is fondsenwerving voor, en het bevorderen van het welzijn 
van de kinderen die op straat leven in Ukunda in Kenia en werkgelegenheid creëren 
voor (hun) ouders zodat zij hun gezin kunnen onderhouden.

de stichting zamelt gelden in in Nederland en omstreken en betaalt hiermee het 
onderwijs en het voedsel voor 335 straatkinderen in Ukunda, Kenia. Gemiddeld wordt 
door (één van) de bestuursleden 2 maal per jaar het project in Kenia bezocht. Op het 
project in Kenia hebben we 5 mensen in dienst die voor de kinderen tijdens de 
schooldagen eten koken, muziek maken en de financiën regelen.

Maandelijkse inkomsten van particuliere sponsors die een vast bedrag voor een kind 
betalen. Zij worden gekoppeld aan een kind die wordt onderhouden door onze 
stichting. Verder ontplooien we jaarlijks meerdere activiteiten waarmee we geld 
inzamelen.
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! Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Het bestuur ontvangt geen enkele beloning en geen enkele onkostenvergoeding. Reis- 
en verblijfkosten worden door de reizende bestuursleden ook zelf betaald. Alle 
ingezamelde gelden komen ten goede aan het project.

Zowel met 2e Paasdag als met 2e Pinksterdag is in Ouddorp een puzzelrit 
georganiseerd. Verder zijn er geen activiteiten ontplooid mede veroorzaakt door de 
beperkingen die Covid-19 met zich mee bracht.

Maandelijks maken wij naar onze financiële medewerker het geld over voor de 
salarissen van de leraren en onze medewerkers en voor het voedsel van de kinderen. 
Overige aanvragen worden voorgelegd aan het bestuur, waar zij per geval over beslist.

www.ruths-shelter.nl Open

Open



04 van 06

Activa
Passiva

" 
Balans

Balansdatum
–

–

+

+
+

+

+

+
+

++

+

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende#activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
$

$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$$$

$

$
$$$

$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

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

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

40.000
20.000

61.490

21.490
4.213

0

61.490
24.213

61.490

61.490
24.213

61.490

24.213

0

24.213

24.213

3
1

1
2

2
0

2
1

31-12-2021
31-12-2020 (*)

31-12-2021
31-12-2020 (*)

D
e stichting is voornem

ens grond aan te kopen om
 daar een eetzaal op te realiseren. Verder is het de w

ens om
 enige w

erkzaam
heid te ontw

ikkelen 
w

aarnvan de inkom
ende gelden ten goede kom

en aan het project. D
e bestem

m
ingsreserve is hoofdzakelijk ontstaan door giften van sponsors die de 

grondaankoop een w
arm

 hart toedragen en hiervoor gedoneerd hebben. 
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# Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

$ $

$ $

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$

+

+

+

+

+

+
90.173 65.045

90.173 65.045

90.173 65.045

90.173 65.045

2021 2020 (*)
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# Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

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

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

+ +

Lasten

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop#en#beheer

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

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

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.

50.484

-510

45.548

50.484

50.484

45.548

45.548

2021 2020 (*)

Open

Het batig saldo is mede door particuliere inititatieven die ons helpen het doel van de 
aankoop  van de grond te verwezenlijken. Voorbeelden hiervan zijn  
www.debloementuin.info.

39.179 19.497


