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Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

l\]aam ÏStichting Help Afrika

Nummer Kamer van .......... ........... ..... ........ ......"v.......................... |
Ko o p ha n d el :.....a.....a...a.....a.......................... a A a a a A a ;

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

Adres i...........................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer i a a a a a a |

E-mailadres ......................................................................................................................................

Website (*) jwvvw.helpafrika.nl

RSIN (**) iö.0,7,22, 189,2:

Actief in sector (*) internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking

In welke landen is j'^...... ;................................................................................................................................................................................
uw instelling actief? (*) .............................................................................................................................................................................

Aantal medewerkers (*) j ... ... ... ^ j Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*) j ... ... ...0; Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer perjaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling

Voorzitter .................................................................................................................................................

Secretaris jLinda van der Eide

Penningmeester ............................................................................................................................................................

Algemeen bestuurslid .......................................................................................................................................................

Algemeen bestuurslid ..............................................................................................................................................................

Overige informatie ;...........................................................................................................................................................................................
bestuur (*) :............................................................................................................................................................................................

Doelgroepen (*) X Algemeen publiek : i Kinderen Slachtoffers van geweld

(meerdere opties mogelijk) i : Alleenstaande ouders ; : Lhbtqi+ Slachtoffers van natuurrampen

i i Analfabeten : i Mensen meteen beperking Slachtoffers van oorlog

: : Chronisch zieken ; : Milieu Slachtoffers van seksueel misbruik

Dak-en thuislozen : i Minderheden Studenten

_ Dieren i Minima Verslaafden

Gedetineerden i Natuurgebieden Vluchtelingen

_ Gelovigen i Oceanen en zeeën : ; Vrouwen en meisjes

X Gemeenschappen : i Ouderen Werklozen

i iJongeren Patiënten i i Wildlife
Overig

(*) Optioneel veld, niet verplicht C^*) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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1 I Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Watwil de instelling 
bereiken?

Stichting Help Afrika wil bijdragen aan het structureel verbeteren van de 
leefomstandigheden van de allerarmsten in Afrika op een duurzame en verantwoorde 
manier.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de uri 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?

Wij geven hulp aan kleinschalige projecten en helpen bij het opzetten daarvan. De 
stichting helpt de lokale gemeenschap, geen individuen, zodat uiteindelijk iedereen 
betere kansen krijgt. Wij richten ons op duurzame oplossingen en werken met lokale 
mensen om het zelf-oplossend vermogen te vergroten. Wij bieden financiële steun aan 
projecten op het gebied van maatschappelijke werk, gezondheidszorg en onderwijs.

Wij werken nauw samen met onze contactpersonen in Afrika en mensen uit de lokale 
gemeenschap. Onze projectleiders ter plekke geven aan waar hulp het hardst nodig is 
en zorgen met onze (financiële) hulp voor de voortgang en successen van de 
projecten.

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

De inkomsten van de stichting bestaan uit giften, donaties, schenkingen, legaten, eigen 
acties en opbrengsten uit het vermogen van de stichting.



03 van o6

1

Op \A/elke 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 stichting geeft momenteei financiële steun aan de volgende projecten:
- vluchtelingendorp Kampi Turkana in Marigat, Kenia. Dit betreft algemeen 
maatschappelijk werk, tweewekelijkse voedseluitdeling aan ouderen, salaris vam een 
social worker en jeugdwerk. Bouw van nieuwe lokalen bij de primary school op het 
vluchtelingenterrein. Studiebeurzen voor een opleiding aan de polytechnische school in
- mobiele medische kliniek in Marigat, waaronder de bouw van een kraamkliniek.
- naaiproject in Mautuma, Kenia. Startkapitaal bij het opzetten van een productie-unit 
voor het maken van schooluniformen.

Het vermogen van de stichting (afkomstig uit een legaat) is belegd in aandelen en 
obligaties en staat deels op een spaarrekening.

UrI van het beleidsplan 
Vulde link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

https://www.helpafrika.nl/stichting/financien/ Open

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

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel 
recht op vergoeding van kosten die zij bij de uitoefening van hun functie hebben 
gemaakt.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die zijn uitgevoerd. 
Ofvul bij devolgende 
vraag deurlin naar het 
activiteitenverslag, of de 
urI naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

zie jaarverslag 2020

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

https://www.helpafrika.nl/stichting/financien/ Open

https://www.helpafrika.nl/stichting/financien/
https://www.helpafrika.nl/stichting/financien/
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Pril

Balansdatum i3 1 1 2 ;2 0 2 0

Materiële vaste activa 

Financiële vaste activa

Totaal

i€

Voorraden |€ 511

Vorderingen &
overlopende activa ooo

Effecten k 201.630

Liquide middelen k 91.204

re

Activa 31-12-2020 31-12-2019 n Passiva 31-12-2020 31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa k 1 k i Continuïteitsreserve k i k i

Oi

|€

k

Ï€

293.708

k

l€
...+

Bestemmingsreserve

Her\A/aarderings-
reserve

i€ Oi

k

k

k 291.958 324.886

k 264 U € 291.958 € 324.886

842

227.642

97.388

T=r :€ 326.136

Bestemmingsfondsen 

Voorzieningen 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden

1.750 1.250

k 293.708Ï k 326.136Ï Totaal k 293.7081 k 326.1361

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de uri 
naardejaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.
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3 I Staat van baten en lasten

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen 

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

2020 2019 n

18.049

6.131

24.180

0

5.658

5.658

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zond er winststreven

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Som van de geworven baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Overige baten

€

€

€

€

€

€ 0

€

€

€

€

€

€ 0

€ 585| i€ 125i

€ -27.861 i k 28.489i
..................................................... ^ ^......................................................... ^ +

€ -3.0961 k 34.2721Som van de baten



o6van o6

3 I Staat van baten en lasten 1
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

Lobbyen belangenbehartiging 

Anders, namelijk (vul hierin)

Besteed aan doelstellingen

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

2020 2019 n

k 26.905Ï

k i
k i
k I
k I
k i
k I
k i

k 26.878Ï

k i

k ^ I

k i
k i
k i
k I
k I

k Ik I
•...................................................... = +  ...................................................... = +

k 26.905i k 26.878Ï

k 577i k 749Ï

k 2.3511 k I.935I
^.................................................................. = + ^....................................................................... = +

k 29.833| k 29.562Ï

-32.929Ï 4.710Ï

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de uri naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.

UrI van de jaarrekening 
Vul de link in naarde 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

https://www.helpafrika.nl/stichting/financien/ Open

https://www.helpafrika.nl/stichting/financien/

