Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Buru Nyakwere Nederland
2 2 0 5 5 0 9 9

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

Nieuweweg 22
0 6 5 1 2 3 8 9 6 8

E-mailadres

info@sbnn.nl

Website (*)

www.sbnn.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Kenia

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

1 5

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Ludi Aerts

Secretaris

Paul Vioen

Penningmeester

Dirk Van Bunder

Algemeen bestuurslid

Piet van Hauten

Algemeen bestuurslid
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?

Anno 2020 bouwt SBNN aan de toekomst van meer dan 10.000 kinderen in 28
basisscholen in West-Nyakach in Kenia. Doelstelling daarbij is een goede en gezonde
leeromgeving in de 28 scholen met volledig stofvrije klas- en kleuterlokalen, meubilair,
toiletten en watervoorzieningen voor iedereen. Daarnaast zet SBNN zich ook in voor
verbetering van de kwalititeit van het onderwijs door training van leerkrachten en leden
van de schoolbesturen.

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?

We doen infrastructurele projecten (klaslokalen, toiletten en renovaties in 28 scholen in
West Nyakach (Kenia) en proberen ook de kwaliteit van het onderwijs in die scholen te
verbeteren. In 2020 konden we deze werkzaamheden slechts beperkt doen onwille
van de Covid-pandemie. In 2020 werd wel een Covid-project van onze lokale partner
ondersteund, daarmee werden arme gezinnen in ons werkgebied ondersteund en
werden scholen voorbereid op heropening na de Covid-sluiting.

We doen eigen activiteiten maar de meeste inkomsten halen we uit vermogenfondsen.
Sommige ondersteunen ons regelmatig , anderen zijn eenmalig omwille van een
bepaald (infrastructureel) project, zoals in 2020 waarin we een Covid-project van onze
lokale partner ondersteunden.
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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).

We besteden alle onze inkomsten aan onze projecten in Kenia, aan het bouwen van
klaslokalen en toiletten maar ook aan kwaliteit van het onderwijs en capaciteitsopbouw
van onze lokale partners. Als we geld overhouden wordt dat op onze zichtrekening of
spaarrekening geplaatst voor volgende projecten, dit als het ware onze
bestemmingsreserve.

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

https://sbnnkenya.webnode.nl/_files/200000068-0b9e50b9e7/10000%20children%2
0in%20West%20Nyakach%20in%20clean%20and%20healthy%20schools.pdf?
_ga=2.228465754.611403159.1623508373-1014288903.1623508373

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

Beloningsbeleid SBNN

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.

SBNN en SBNN Kenya hebben in 2020 vijftien watertanks geplaatst in 15 scholen, 5
tanks van 10.000 liter en 10 tanks van 5000 liter.
In 2020 werden 28 scholen voorzien van watervoorzieningen waar alle kinderen hun
handen kunnen wassen.
Per school werden twaalf afvalbakjes voor de klaslokalen en twee grote
afvalcontainers voor op het terrein aangeschaft.

Open

Vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur op 23 maart 2019
Alle functies binnen SBNN zijn vrijwilligersfuncties.
Er worden geen uurvergoedingen, onkostenvergoedingen of vakantiegelden
uitgekeerd.
Het bestuur bevestigt wel een eerder door het bestuur (d.d. 28 maart 2006) genomen
besluit over het declarabel stellen van reiskosten gemaakt ten behoeve van SBNN
Dat wil zeggen dat als een bestuurslid of vrijwilliger binnenlandse of buitenlandse
reiskosten maakt, hij of zij deze kosten kan aanmerken als gift. Daartoe dient hij of zij
een mondeling (tijdens de vergadering) of schriftelijk verzoek in bij het bestuur.

In 2020 werden voor de eerste keer ook individuele gezinnen geholpen. Omwille van
Corona werden 400 gezinnen uit West Nyakach voorzien van voedselzaad,
wasfaciliteiten en sanitizers.
De infrastructurele projecten die werden gepland voor 2020 werden doorgeschoven
naar 2021.
Daarnaast werden in de mate van het mogelijke de reguliere activiteiten zoals
trainingen enz uitgevoerd. Maar dat was omwille van Corona en de sluiting van de
scholen zeer beperkt.

Url van het activiteiten
https://sbnnkenya.webnode.nl/_files/200000066-ac8e6ac8e8/2020jaarverslag.pdf?
verslag. Vul de link in waar het _ga=2.157228412.611403159.1623508373-1014288903.1623508373
activiteitenverslag te vinden is.

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

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

50.218

€

+
€

0

+

Totaal

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

50.218

€

50.218

€
€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

50.218

0

0

+
€

€

€

€

50.218

+

31-12-2019 (*)

0

+

Onze gelden zullen op eind van het jaar 2021 een bestemming krijgen na overleg met onze partner in Kenia.

50.218

+
€

0
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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

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

56.024

Giften

€

57.322

€

Financiële baten

€

0

€

Overige baten

€

+

€
€

0

+
0

€
€

1.298

+

€

+
0

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

57.322

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

191

Som van de lasten

€

40.836

€

0

Saldo van baten en lasten

€

16.486

€

0

€

40.550

€
€

95

+

€

+
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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.

Bij de verstrekte giften en subsidies is een bedrag inbegrepen van 20550 euro aan De
Wilde Ganzen. Zij verdubbelden vervolgens dat bedrag en dat werd naar onze partner
gestuurd in Kenia. Zelf stuurden wij 20000 euro naar onze partner in Kenia voor
projecten en werkingskosten.

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

https://sbnnkenya.webnode.nl/_files/200000066-ac8e6ac8e8/2020jaarverslag.pdf?
_ga=2.157228412.611403159.1623508373-1014288903.1623508373

Open

