Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Lwengo Kids Foundation
6 8 2 5 4 2 3 7

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

Bakkerstraat 2, 3882 AA Putten
0 6 1 3 0 7 1 1 6 7

E-mailadres

lwengokids@gmail.com

Website (*)

www.lwengokids.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 7 3 6 2 3 6 7

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Uganda

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. P.C. Streefkerk

Secretaris

Mw. M.L. Streefkerk-Pors

Penningmeester

Dhr. W. Bos

Algemeen bestuurslid

Mw. H. Kuipers-Bark

Algemeen bestuurslid

Dhr. H. Hoorn

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

De Stichting stelt zich ten doel, Lwengo community in Uganda te helpen door o.a. de
kinderen een kans te bieden naar school te gaan, op weg naar een toekomst waarin ze
in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Daarnaast wil zij de lokale organisatie (Lwerudeso) waar mogelijk financieel
ondersteunen bij haar activiteiten voor de kinderen in Lwengo.
De Stichting tracht haar doel primair te bereiken door sponsors te werven die de
kinderen financieel in staat willen stellen naar school te gaan, zonder enige
winstdoelen na te streven.

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?

De Stichting werft, voornamelijk in Nederland, donateurs die bereid zijn het schoolgeld
voor kinderen op de Lwerudeso primary school en enkele secondary (middelbare)
scholen in Lwengo district (Uganda) te betalen.
Het schooljaar in Uganda kent 3 termijnen; de schoolfee voor de gesponsorde
kinderen wordt in 3 termijnen betaald.
De sponsoring van de scholing is het primaire doel van onze Stichting.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Een groot aantal persoonlijke sponsors van schoolkinderen en fondsenwerving

Daarnaast werven we fondsen ter verbetering van de leefomstandigheden voor de
(sponsor-) kinderen en de gemeenschap in het algemeen. In 2020 hebben we twee
slaapzalen kunnen realiseren; één voor 100 jongens en één voor 100 meisjes.
In 2019 is een health center gebouwd.
Ook geven wij voedselhulp in perioden van schaarste, nu door Covid en hebben wij
diverse kleinere projecten gefinancierd.

voor projecten waarvoor voor een belangrijk deel de zakelijke markt is benaderd.
Verder krijgt onze stichting giften en bijdragen van bedrijven, particulieren en
ondersteunende fondsen.
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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 ingezamelde middelen worden volledig ingezet voor de sponsorkinderen en de
community in het algemeen.

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

https://www.lwengokids.nl/missie-en-visie

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

Op basis van vrijwilligheid, geen beloningsstructuur

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 2020 hebben wij de slaapzalen gerealiseerd.
Daarnaast hebben wij een financiële bijdrage gegeven aan de herbouw van het
ingestorte toiletgebouw bij de primary school.
Door Covid 19 nam de werkloosheid en daarmee armoede fors toe en hebben wij extra
voedselhulp mogelijk gemaakt.

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

https://www.lwengokids.nl/projecten

Dit kan dus zijn door het beschikbaar stellen van financiën ter realisatie van gebouwen
(health center/ slaapzalen/ toiletgebouwen) of watervoorzieningen en zonnepanelen.
De supervisie ligt bij onze Ugandese partner (Jjuuko Anthony), zelf reizen wij frequent
naar Uganda om e.e.a. te monitoren.

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

+

€

0

0

€
€

16.140

€

+
€

35.901

+
€

47.501

38.186

+
Totaal

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

€

47.501

€
€

15.320

14.828

€
€

+

+

€

15.320

€

14.828

Bestemmingsfondsen

€

20.556

€

18.408

Voorzieningen

€

10.425

€

4.950

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

1.200

Totaal

€

47.501

2.285

€
31.361

31-12-2019 (*)

€

+
€

38.186

https://www.lwengokids.nl/verantwoording/financiele-verslagen

€

+

+
€

38.186
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

102.169

€

32.984

Giften en donaties van particulieren

€

36.497

€

23.225

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

7.544

+

+

€

+

€
€

36.497

2.562

+
23.225

+

+

€

146.210

€

58.771

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.583

€

689

Verstrekte subsidies & giften

€

134.122

€

57.865

Aankopen en verwervingen

€

253

€

282

Communicatiekosten

€

116

€

381

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

645

Overige lasten

€

176

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

416

€

103

136.895

€

59.736

9.315

€

-965

+

+
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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.

Baten:
Toename van "Baten voor geleverde Diensten" zijn het gevolg van het organiseren van
een aantal PubQuizen waarvoor inschrijfgeld werd ontvangen.
Toename "Baten en sponsorbijdragen" wordt veroorzaakt door het initieren van een
met name grote projecten die nagenoeg geheel door de financiele bijdrage van met
name zakelijke sponsoring konden worden gerealiseerd.
Toename van "Giften en donaties van particulieren" door meer sponsors voor
schoolkinderen en een aantal afgesproken verhogingen van specifieke schoolkinderen.
Lasten:
Toename van "Verstrekte subsidies en giften" de toegenomen baten zoals hiervoor
omschreven zorgen voor de toename van deze lastenpost aangezien het overgrote
deel van onze inkomsten één op één doorstromen naar het doelen waarvoor zij in het
leven zijn geroepen.

https://www.lwengokids.nl/verantwoording/financiele-verslagen

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

Open

