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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Eric Visser

Amanda van den Bos-Mc Calman

Simone Baan

Adriana de Gee-Hilbrandts

0

1 0

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Gisbert Benschop

Dominique Visser-Suiréna

Stiuchtiung Children Asking

www.childrenasking.org

Het Tasveld 9 - 3342GT Hendrik Ido Ambacht

info@childrenasking.org
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Het via onze uitvoerende partner, de Associação Atuação Global, aanbieden aan 
kerken en instellingen van het christelijk onderwijsprogramma PEVI (Programa Ensino 
para a VidA) - (Onderwijsprogramma voor het Leven) en hen trainen en begeleiden in 
de uitvoering ervan, waardoor de sociaal-maatschappelkijke en geestelijke positie van 
het kansloz\e kind en zijn/haar omgeving significant verbetert.

Wij hebben gekozen voor een zogenaamde Hoog Rendement Ontwikkeling. Hierbij 
heeft de lokale kerkl of instelling zelf dfe juridiosche verantwoordelijkheid over de 
uitvoerimg van een PEVI-project. Wij beperken ons tot de opleiding emn begeleiding 
van de vrijwillige juffen en meesters. Door deze keuze bevorderen wij in hoige mate 
niet alleen de inbedding van ons werk indfe wijk, maar is het PEVI-proigramma tevens 
erg goedkoop en gemakkelijk te vermenigvuyldigen. Belkangrijker nog is het wewrken 
aan een mentakliteitsverandering in dew doellanden. Eenvoudig achterover leunen en 
je hand ophouden is er niet meer bij. Onze partnewrs in het Zuiden zijn volstrekt 
autonoom en zelf verantwoordelijk voor de opolossing van het probleem. Children 
Asking reikt hen een helpende hand, maar neemt hun taak beslist nhiet over.

De instelling krijgt haar inkomsten via padrinho's (sponsoren), eenmalige giften en via 
onze jaarlijkse gala-avond.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Zie beleidsplan

Zie jaarverslag

De verkregen inkomsten worden besteed aan Kinderemn in Moeilijke Omstandigheden 
in Brazilië, Afrika en Azië. Wij dieden hen onderwijsprojecten met, in sommige 
projecten een warme maaltijd en in andere projecten een lunch. Ook bieden wij 
noodhulp in de vorm van het vertstyrekken van voedselpakketten. 

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

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

32.886

40.565 30.000

6.688

46.280

0 81.917

112.086

91.603 7.17646.280

165.054 119.093

118.774

91.603 7.176

165.054

5.833

53.600

59.660

53.600

65.493

119.093

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)

DE reserves zijn opgebouwd uit a) saldo van de gala-avond in oktober 2021, b) overklopende oormerken naar 2022 t.b.v. SEJA VIGILANTE en 
SCHOLEN PAKISTAN.
De leningen bestaan uit 10K die in 2 termijnen (dec. 2022 en dec. 2023) van elk 5K zal worden afgelost, waarna deze bedragen als gift terugkoemen.
En een lening van 30,565K die Eric Visser aan Children Asking heeft vertrstyrekt, waar een aflossingsregeling voor zal worden getroffen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

0

0

250.978 32.452

250.978 32.452

44.656

64.618

250.978 141.726

250.978 141.726

2021 2020 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

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

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

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

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

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

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.

126.587

19.888

160.559

106.445

20.142

126.587

73.738

22.434

37.823

6.676

140.671

Afschrijvingen

2021 2020 (*)

https://www.childrenasking.org/over/doelen-en-resultaten/ Open

Er is een batig saldo tussen de baten en de lasten van 2021. Dat wordt veroorzaakt 
door a) het resultaat van de gala-avond (100K) dat in november/december 2022 is 
binnengekomen en ten bate is van de exploitatie 2022 is geresertveerd en b) het 
vooruit betalen van de oormerken SEJA VIGILANTE ( 16K) en SCHOLEN PAKISTAN 
(19K) voor 2022/2023.

124.391 -18.833


