Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Floor & Anniek For Africa (FAFA)

Nummer Kamer van
Koophandel

64026477

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

A. moonenstraat 10, 7412 DS Deventer

Telefoonnummer

0640404114

E-mailadres

info@FAFAfoundation.org

Website (*)

www.FAFAfoundation.org

RSIN (**)

855492673

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Ghana, West-Afrika

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

René van Keulen

Secretaris

Bea Heres Diddens

Penningmeester

Gerda Bodewitz

Algemeen bestuurslid

Yella Vernooij

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?

De stichting heeft ten doel:
1a. het ondersteunen van de lokale economieën en het bijdragen aan een beter
toekomstperspectief voor kansarme groepen in ontwikkelingslanden in Afrika door
middel van het opzetten en uitvoeren van ontwikkelingsprojecten.
Stichting FAFA gaat zich actief bezig houden met fondsenwerving om haar doelen te
realiseren.
1b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
2. De stichting begoogt niet het maken van winst.
3. De stichting is onafhankelijk ten opzichte van haar donateurs en/of haar
begunstigden.

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?

1. Uitvoering projecten die passend zijn binnen onze doelstelling
Project- en bouwplannen opstellen
Project- en bouwuitvoering (in samenwerking met partners)
Projectbezoeken en begeleiding van de project- en bouwuitvoering

2. Fondsenwerving en geldinzameling projecten te kunnen uitvoeren
Toezicht houden op bestedingen van donaties
Verantwoorden van donaties/ communicatie met steunverstrekkers

3. Algemene taken
Bijhouden administratie + publiceren jaarverslagen
Up-to-date houden website en social media
bestuursvergaderingen

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Gemeentelijke subsidie voor internationale samenwerking
Donaties van particulieren
Giften van vermogensfondsen
Inkomsten uit inzamelingsacties
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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.

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

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.

Wij selecteren bestaande projecten in Ghana die zich richten op het verbeteren van de
toekomstkansen van kinderen, jongeren en/of alleenstaande moeders.
Wij zamelen gericht geld in voor deze projecten en besteden de inkomsten volgens ons
vooraf opgestelde projectplan.
Onbestempelde giften besteden wij aan algemene uitgaven, het sponsorprogramma en
lopende projecten.

http://fafafoundation.org/overons/

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie
gemaakte kosten.

2021 - Volta Home & School - Palmland, slaapvertrek, klaslokalen, medische kosten.
2021 - Passion Vakschool - Bouwgrond voor nieuwe vakschool & fondsenwerving.
2021 - Bambenninye school & gasthuis - Fondsenwerving en project opstart.
2021- Sponsor a Future programma - Corona-steun.
2020 - Volta Home & School - Aanleg boerderij + boerderijdieren, lesmaterialen
2020 - Future Leaders UCC - schoolbussen voor leerlingen basisschool
2020- Sponsor a Future programma - Volta
2019 - Volta Home & School - Renovatie school, toiletgebouw en bibliotheek
2019 - Future Leaders UCC - Bouw basisschool, 300 leerlingen uit sloppenwijk Accra
2019- Sponsor a Future programma - Accra & Volta
2018 - Future Leaders UCC - Geldinzameling basisschool sloppenwijk Accra
2018- Sponsor a Future programma - Accra & Volta
2017 - Baobab Community - Bouw van twee opvanghuizen voor pleeggezinnen
2017 - Hosten van internationale vrijwilligers
2017- Sponsor a Future programma - Accra & Volta
2016 - Baobab Community - Bouw van twee opvanghuizen voor pleeggezinnen
2016 - Passion vakschool - Bouw tijdelijke extra klaslokalen
2016- Sponsor a Future programma - Accra
2016 - Future First Academy - Renovatie basisschool in sloppenwijk Agbogbloshie

Url van het activiteitenZie jaarverslagen op http://fafafoundation.org/overons/
verslag. Vul de link in waar het 2015 - Baobab Community - Inzameling geld opvanghuis
activiteitenverslag te vinden is.
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Balans

Balansdatum

31

Activa

2020

– 12

– 2021

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2021

Passiva

2020

2021

Immateriële vaste activa

€

0

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

0

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

0

Herwaarderingsreserve

€

€

Overige reserves

€

€

+

€

€

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

10051

€

+

10.051

€

77844

+

77.844

€

+
Totaal

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

€

+

+

€

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

€

+

+

+
€
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Staat van baten en lasten

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

€

0

€

0

Subsidies van overheden

€

1170

€

2500

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

1.170

Baten sponsorbijdragen

€

2475

€

1413

Giften en donaties van particulieren

€

1657

€

4535

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

588

€

723

Giften

€

4.720

Financiële baten

€

73806

€

119297

Overige baten

€

0

€

0

Som van de baten

Lasten

€

79.696

+

€

+

€

+
€

2.500

6.671

125.968

€

0

€

0

Verstrekte subsidies & giften

€

68126

€

57081

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

772

€

510

Personeelskosten

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

0

€

0

Afschrijvingen

€

0

€

0

Financiële lasten

€

0

€

0

Overige lasten

€

1576

€

581

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

70.474
9.222

€

58.172

€

67.796

+

+

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

+

+

+
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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.

Zie alle jaarverslagen en de jaarrekening op: http://fafafoundation.org/overons/

http://fafafoundation.org/overons/

