Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Africa Another Way foundation

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

Kerepesi út 78B, Boedapest, Hongarije

Telefoonnummer

3 1 7 8 0 3 5 1 1

E-mailadres

info@afrikamaskent.hu

Website (*)

www.afrikamaskent.hu

RSIN (**)
Actief in sector (*)

1 1 0 0 1 2 2 8 0

- Primaire sector Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Mali, Senegal, Ghana (West Afrika)
0

Aantal medewerkers (*)

3 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Katalin de Jager

Secretaris

N.V.T

Penningmeester

Eva Hajzer

Algemeen bestuurslid

Andrea Gyuracz, Gyuri Szabo

Algemeen bestuurslid

Jim de Jager

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 doelstellingen van Africa Another Way zijn :
1. Ondersteun kinderen in diepe armoede door collegegeld te betalen voor onderwijs in
hun lokale privéscholen.
2. Ondersteun scholen met ontwikkelingsprojecten en activiteiten die de leeromgeving
voor zowel de leerkrachten als de kinderen zullen verbeteren.
3. Empower gemeenschappen met zelfvoorzienende projecten op het gebied van
onderwijs, ambachtelijke training, cultuur en milieu. Hierdoor kunnen gezinnen en
ouders hun leven en de mensen om hen heen verbeteren.
4. De stichting is van mening dat onderwijs de sleutel is tot duurzame ontwikkeling en
armoedebestrijding. Door het volgen van onderwijs hebben de kinderen een kans op
een betere toekomst. Ze kunnen dus veel meer aan de gemeenschap geven dan wat
ze nu doen.

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?

Steun de opleiding van getalenteerde kinderen wiens ouders de kosten van de school
niet kunnen veroorloven in Mali (100 kinderen) , Senegal (30 kinderen) en Ghana (30
kinderen). Particulieren kunnen minimum een kind ondersteunen d.m.v een
maandelijkse bijdrage. Dit geld gaat rechtstreeks naar de school die all kosten
daarmee bekostigt. De kinderen blijven in het programma zolang ze presteren.
Organiseer activiteiten en projecten die de gemeenschap ten goede komen in
bepaalde steden (Bamako en Kati in Mali, Koforidua en Tamale in Ghana, en Dakar in
Senegal)
Projecten zoals als de naaister school in Kati (Mali) waarbij elke jaar ongeveer 50
vrouwen worden onderwezen in ondernemerschap zodat ze later zelfstandig kunnen
zijn.
Opzetten en ondersteunen van projecten op het gebied van basisonderwijs,
gezondheids- en milieueducatie , community empowerment, empowerment van
vrouwen met beroepsopleidingen, sport, traditionele kunst en cultuur.
·
De projecten moeten duurzaam zijn en de doelstellingen halen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Africa Another Way werft inkomsten op de volgende manier :
1. Hoofdzakelijk bron van inkomsten komt van particulieren die direct kinderen
ondersteunen.
2. Fondsenwerving (het aanvragen van fondsen in binnen- en buitenland). Het beste
voorbeeld tot nu toe is van het Hongaarse Agentschap “Hungary Helps” een Hongaars
staatsprogramma dat in het verleden verschillende projecten heeft gesponsord.
3. Andere, waaronder regelmatige maandelijkse donaties, eenmalige geschenken,
bedrijfssponsoring en de verkoop van artikelen die door vrijwilligers zijn gemaakt om
geld in te zamelen. Geschat jaarinkomen rond de 10.000 Euro
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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).

De stichting gebruikt 95% van haar inkomsten om direct bij te dragen aan de
ondersteuning van de kinderen of projecten die de school of de gemeenschap
ondersteunen.
De 5% van de inkomsten wordt besteed aan overhead die direct verband houdt met de
activiteiten van de stichting:
- Website onderhoud
- Social media advertenties
- Marketingmateriaal ( bijv . posters, folders)
- Workshops & tentoonstellingen
Reis- en verblijfskosten tijdens een bezoek aan de landen worden door het
bestuursleden zelf betaald.

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.

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

Het bestuur ontvangt geen enkele beloning voor hun werkzaamheden. Dit geldt ook
voor de vrijwillgers die (vrijwillg) voor de stichting werken. Bepaalde onkosten worden
vergoed als uitzondering.
Voor sommige projecten (Hungary Helps) zijn de reiskosten inbegrepen in fondsen
werving.
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Balans

3 1 –

Balansdatum

1 2 – 2 0 2 0

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

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderingsreserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
0

€

€

5500

€

+
€

+
€

0

Totaal

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

0

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

0

€

Kortlopende schulden

€

3301

€

Totaal

€

0

+
€

+
€

0

0

0

+
€

€

+

0

+

+
€

0
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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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

0

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

0

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

+

€

+
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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.

