Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

stichting Maasdriel steunt haar missionarissen

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 2 8 7 2 9 2 2 0 1 0

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

Maasbandijk 10 5331KD Kerkdriel

Telefoonnummer

0 6 1 8 5 2 7 8 4 6

E-mailadres

jpoulisse@hetnet.nl

Website (*)

https://www.missionarissenmaasdriel.nl/

RSIN (**)

8 2 2 3 8 9 9 2 7

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Colombia, Indonesië, Kameroen

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

7

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Anja de Leeuw

Secretaris

Jan Poulisse

Penningmeester

Theo Rovers

Algemeen bestuurslid

Corrie Robben-Poulisse

Algemeen bestuurslid

Nollie de Leeuw-van Hooft

Overige informatie
bestuur (*)

Jan van Kessel, Lian van Boxtel-van Zeelst

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 "Maasdriel steunt haar missionarissen" heeft als doel het ondersteunen
van het werk van de missionarissen afkomstig uit "oud-Maasdriel", dus de plaatsen
Alem, Hoenzadriel, Kerkdriel en Velddriel. Op dit moment gaat het daarbij op drie
missionarissen, werkzaam in Colombia (zorg voor kinderen en jongeren met een beperking), Indonesië (onderwijs), Kameroen (kraamzorg).

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 organiseert jaarlijks een inzamelingsactie in de week voorafgaand

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting verkrijgt haar inkomsten door middel van een jaarlijkse inzame-

aan de Drielse kermis (begin juli). De opbtrengst komt geheel ten goede aan het
werk van de missionarissen.

lingsactie, waarbij door enkele tientallen vrijwilligers huis-aan-huis brieven
worden bezorgd met het verzoek een bijdrage over te maken.
Daarnaast weet de stichting zich verzekerd van de steun van enkele grotere sponsoren / donateurs. Verder kunnen door het jaar heen donaties
worden gedaan door gebruik te maken van de donatieknop op de website
van de stichting.
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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 opbrengst komt geheel ten goede aan het werk van de missionarissen.
Op dit moment gaat het daarbij om drie missionarissen, werkzaam in
Colombia (zorg voor kinderen en jongeren met een beperking), Indonesië
(onderwijs) en Kameroen (kraamzorg). De ingezamelde gelden worden
ieder jaar in hun geheel uitgekeerd. De stichting houdt dus geen vermogen
aan.

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

Open

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

De bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen bezoldiging of vergoedingen.

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.

zie onderstaande URL

Url van het activiteiten
https://www.missionarissenmaasdriel.nl/uploads/wysiwyg/ANBI/20220125%20versl
verslag. Vul de link in waar het ag%20van%20de%20in%202021%20uitgevoerde%20activiteiten.pdf
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

7.028

€

+
€

0

1.787

+
1.787

+
Totaal

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

€

7.028

€
€

6.399

629

€

+

1.787

787

+
€

7.028

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

1.000

€

€

€

7.028

+

31-12-2020 (*)

1.787

+
7.028

+
€

1.787

De bestemmingsreserve, welke in het jaar 2021 gevormd is, is bestemd voor Will van Mer. Zij heeft dit jaar geen verzoek gedaan om een bijdrage van de
Wilde Ganzen. Zij wil dit bedrag graag een volgend jaar besteden bij de (aan)bouw van een nieuw gedeelte van het ziekenhuis.
De overige reserves betreffen de saldi van de bankrekeningen. Deze zijn gereserveerd voor eventuele onverwachte uitgaven/kosten.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

17.649

€

Nalatenschappen

€

5.000

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€

€

+

€
€

22.649

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

22.649

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

123

Overige lasten

€

85

Som van de lasten

€

17.408

€

0

Saldo van baten en lasten

€

5.241

€

0

€

17.200

€

+

€

+
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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.

Voor de verdeling van de ontvangsten aan de missionarissen is uitgegaan van de
tussenstand per 01-09-2021. Dit is het einde van de actieweek en het tijdstip dat de
opbrenst aan de Wilde Ganzen wordt overgemaakt.
Voor de uitbetaling aan de missionarissen werken wij samen met de Wilde Ganzen.
De missionarissen overleggen aan het begin van het jaar hun project met de daarbij
behorende financiële onderbouwing. De projecten worden beoordeeld door de Wilde
Ganzen en na goedkeuring geven zij alsnog 50% op de door ons aan hen betaalde
opbrengsten.
Will van Mer heeft dit jaar geen aanvraag ingediend bij de Wilde Ganzen. Zij wil de
opbrengst volgend jaar graag gebruiken ( zie toelichting balans). Aan haar is wel een
bedrag van € 2.000,- contant uitbetaald op haar verzoek. Dit geld was bestemd voor
de uitbreiding/verbetering van een kleine kliniek. Zij financiert dit samen met een
medebroeder. Dit geld was op onze rekening tijdelijk gestald. De
verantwoording/toelichting van dit bedrag zit bij de financiële administratie.
Een nadere uitsplising van de opbrengsten/kosten is te zien op de website in de
rubriek "stichting", jaarrekening 2021. Deze opzet is aangehouden zodat een
vergelijking met de voorgaande jaren mogelijk is.

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

https://www.missionarissenmaasdriel.nl/uploads/wysiwyg/AN
BI/20220105%20financieel%20verslag%20over%202021.pdf

Open

