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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

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.

RSIN (**)

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 (*)

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

Stichting Christelijke Hulp in Kenia  - SCHiK

ds. Evert van den Ham

www.hulpinkenia.info

Simon de Haan

Leerbroekstraat 36    2729HX Zoetermeer

ds. Evert van den Ham

Aad Barnhoorn

Kenia

2 2 0 6 4 4 8 7

0

3

8 1 8 0 8 0 4 9 8

0 6 2 1 5 8 8 5 4 4

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

Welzijn - Verzorging en opvang

Hannie Jansse

hulpinkenia@gmail.com
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! 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?

Gehoor gevend aan Gods opdracht om tot zegen te zijn van onze naaste, heeft de 

Stichting als doel vanuit een Christelijke visie geestelijke, materiële en praktische hulp 

te verlenen aan kerken, christelijke organisaties en personen in Kenia.

I. Werkzaamheden

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het opzetten van projecten tot leniging van nood van geestelijke, materiële- en 
immateriële aard
het verlenen van financiële ondersteuning aan bestaande projecten van kerken en 
christelijke organisaties ter plaatse
armoedebestrijding
het beschikbaar stellen van studiebeurzen
praktische ondersteuning aan projecten door vrijwilligers
andere activiteiten die de doelstelling van de Stichting kunnen realiseren

II. Fondsenwerving

het stichtingskapitaal
na de oprichting van de Stichting verworven erfstellingen, legaten en schenkingen
al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen
 
 
De inkomsten van de Stichting bestaan onder meer uit:

bijdragen van personen, ondernemingen, kerken en andere organisaties
de vruchten van het vermogen van de Stichting
al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen
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! 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).

De bestuursleden ontvangen geen beloning

Er wordt hulp geboden bij opvang van straatkinderen in Eldoret, door het betalen van 

een deel van het salaris van de maatschappelijk werkster

Het door SCHiK opgezette loonbedrijf Nundoroto Farm Co Ltd, heeft zich zodanig 

ontwikkeld dat het op eigen benen kan staan.  Voor diverse investeringen is door 

SCHiK een lening verstrekt die op dit moment € 64.058,- bedraagt en in de komende 

5 jaar zal worden afbetaald.

We beschouwen dit als een groot succes, daar per 01-01-2021 het loonbedrijf is 
losgemaakt van de Stichting en is het een zelfstandig commercieel bedrijf geworden. 

Nu kunnen we onze aandacht meer richten op de straatkinderen, het bouwen van een 
kerkje annex zondagschooltje en kinderopvang.

Ook willen we meer aandacht gaan schenken aan Seiyo Secundairy School om daar 
de voorzieningen verder te verbeteren en de schoolresultaten te verbeteren.

Dit wordt samen met de zusterstichting Kenia naar School gedaan.

Opvang straatkinderen in Eldoret

Stichten van een Kerkje annex Zondagschool annex Kinder opvang verblijf

Seiyo Secundairy School for Boys

Open

Open
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Activa Passiva

" 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.

99.878 48.458

64.058

40.500

35.820

64.058

99.878 88.958

35.820

99.878 48.458

99.878

40.500

48.458

40.500

48.458

88.958

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

Activa :     Lening Nundoroto Farm Co Ltd   = 64.058
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# Staat van baten en lasten 

Baten
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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

% %

% %

% %

% %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

+

+

+

+

Som van de baten % %
+ +

Lasten

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten % %

% %

% %
+ +

Som van de lasten

35.451 52.900

11.257 22.502

11.257 22.502

30.030 22.530

5.900

30.030 28.430

2020 2019 (*)

76.738 103.832

14.815

7.251

139

12.720

17.582

467

139

51.421 67.182

3.112

25.317

5.742

36.650
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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.

Open


