Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting "Un Abrazo Para Los Amigos"
5 6 1 9 0 8 4 0

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

Dalestraat 11
0 4 3 8 5 1 9 0 1 4

E-mailadres

info@abrazoamigos.nl

Website (*)

www.abrazoamigos.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 2 0 1 3 3 1 0

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Argentinië

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

8

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.C.G.M. (Math) Roijen

Secretaris

J. (Jeroen) Roijen

Penningmeester

G.G.B.M. (Gerard) Creuels

Algemeen bestuurslid

H.M.J. (Bert) Salden

Algemeen bestuurslid

J.H. (Jan) Vervoort

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?

Het verwerven van gelden ten behoeve van de ondersteuning van hulpbehoevenden in
zijn algemeenheid, met specifieke aandacht voor de hulpbehoevenden, in Argentinië.

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 probeert aan de hulpvraag van deze mensen tegemoet te komen middels:
– het ter beschikking stellen van aanvullende inkomsten;
– het ter beschikking stellen van materiële en/of financiële steun aan instellingen en
verenigingen;
– het ondersteunen van tehuizen voor jonge ongehuwde moeders;
– het ondersteunen van weeshuizen;
– het ter beschikking stellen van gelden aan kinderen en jong volwassenen teneinde
de door hen te volgen studie te bekostigen;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn; dit alles in de ruimste zin des woords, zowel op eigen
initiatief en voor eigen rekening, alsook in opdracht of op verzoek en voor rekening van
derden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting tracht gelden bijeen te brengen middels:
– het verwerven van materiële of financiële steun bij sponsoren en donateurs;
subsidies;
– hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
– hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
In de nabije toekomst zullen hiertoe onder anderen kleinschalige benefiet-evenementen
georganiseerd worden. Tevens zullen potentiële sponsoren en donateurs actief
benaderd worden via diverse activiteiten.
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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).

Bijeengebrachte gelden worden binnen de stichting beheerd op hiertoe geopende
rekeningen-courant bij ABN-Amro en Rabobank. De controle gebeurt door Euregio
HabetsRoyen accountants bedrijfs- & belastingadviseurs te Margraten.

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

https://abrazoamigos.nl/beleid/

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

De bestuursleden van de stichting ontvangen géén vergoeding voor verrichte
werkzaamheden.

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 url "lopende projecten", zie url "voltooide projecten" en zie url "financiële
verantwoording"

Doel is binnengekomen giften en donaties zoveel mogelijk één-op-één rechtstreeks te
besteden aan hulp. Kosten voor bedrijfsvoering worden beperkt, enerzijds door
belangeloze en kosteloze inzet van vrijwilligers en voorts door materiële en financiële
steun van sponsoren en donateurs.

Open

Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de
stichting vergoed, doch enkel en alleen na goedkeuring van het bestuur met een
meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In de praktijk is er tot op heden nog nooit enige (onkosten)vergoeding betaald aan
bestuurders en/of vrijwilligers.

Url van het activiteiten
https://abrazoamigos.nl/projecten/
verslag. Vul de link in waar het https://abrazoamigos.nl/voltooide-projecten/
activiteitenverslag te vinden is. https://abrazoamigos.nl/financiele-verantwoording/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

€

€

0

€

0

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

0

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

90.330

€

112.294

+
€

+
112.294

+
Totaal

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

€

90.330

90.330

€

+
€

€

90.330

+

https://abrazoamigos.nl/financiele-verantwoording/

112.294

+
€

90.330

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

112.294

112.294

+
90.330

+
€

112.294
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

0

€

0

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

0

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

159.723

€

143.896

Giften

€

159.723

€

143.896

Financiële baten

€

139

€

5

Overige baten

€

+

+

+

€

159.862

€

143.901

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

0

€

0

Verstrekte subsidies & giften

€

179.725

€

160.550

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

0

€

0

Personeelskosten

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

0

€

0

Afschrijvingen

€

0

€

0

Financiële lasten

€

129

€

533

Overige lasten

€

1.972

€

1.922

Som van de lasten

€

181.826

€

163.005

Saldo van baten en lasten

€

-21.964

€

-19.104

Lasten

+

€

+
Som van de baten

+

+

+
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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.

https://abrazoamigos.nl/financiele-verantwoording/

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

https://abrazoamigos.nl/financiele-verantwoording/

Open

