Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Internationaal Hulpfonds (IHF)
3 0 1 6 7 2 4 8

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

Broerdijk 148
0 6 4 0 0 6 2 9 1 8

E-mailadres

info@internationaalhulpfonds.nl

Website (*)

www.internationaalhulpfonds.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 6 1 1 7 5 8 5

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Europa, Azië, Afrika, Latijns Amerika
0

Aantal medewerkers (*)

1 2

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

Marion Beijer

Secretaris

Wout Balsma

Penningmeester

Hans van Delden

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*1FOL 

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 verlenen van hulp in materiële en immateriële zin ten behoeve van initiatieven
buiten Nederland waarbij de Vrije Schoolpedagogie het uitgangspunt vormt.

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?

Zes portefeuillehouders hebben per regio een aantal scholen in portefeuille, waarmee
regelmatig contact wordt onderhouden (per mail, en fysiek bezoek een maal in de drie
jaar gemiddeld). Scholen kunnen een aanvraag indienen voor steun uit het
schoolfonds (materiële zaken, schoolgeld etc) of het opleidingsfonds (bijscholing of full
time opleiding). De protefeuillehouder beoordeelt en kent de financiële steun toe.
Daarnaast geeft de portefeuillehouder advies en immateriële ondersteuning op basis
van zijn/haar eigen ervaring als leerkracht aan een Vrije School.
Jaarlijks wordt door de portefeuillhouder een jaarplan met begroting opgesteld.
Twee maal per jaar wordt een nieuwsbrief opgesteld, waarmee de donateurs op de
hoogte worden gehouden van het wel en wee van de scholen en nieuwe donaties
worden aangemoedigd.
De stichting heeft de administratieve dienstverlening en financiële ondersteuning
uitbesteed aan een administratiekantoor.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting krijgt inkomsten uit particuliere donaties, donaties van bedrijven en
stichtingen, legaten en uit activiteiten van Nederlandse Vrije Scholen.
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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 inkomsten worden besteed aan schenkingen aan de scholen in de regio's van de
portefeuillehouders, en aan opleidingen voor leerkrachten verbonden aan de scholen.
Er worden geldmiddelen aangehouden op reguliere bankrekeningen en
spaarrekeningen teneinde aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast wordt
een deel van het vermogen belegd in certificaten Triodos Bank.

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).

Aan het statutaire bestuur wordt geen beloning uitgekeerd.
Alle vrijwillige medewerkers van de stichting doen hun werk op vrijwillige basis zonder
honorering, Zij declareren enkel hun onkosten.
De administrateur wordt voor de administratieve dienstverlening en de financiële
ondersteuning op uurbasis betaald.

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.

Verstrekkingen aan landen in:
Oost Afrika €27.601
Zuidelijk Afrika €19.221
Brazilië €10.893
Latijns Amerika €14.945
Mediterranee €550
Zuid West Azië, Georgië, Armenië en Oekraïne €11.525
Zuid Oost Azië en China €7.910
Lerarenbeurzen €8.333

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

https://www.internationaalhulpfonds.nl/jaaroverzichten-anbi-2.h
tml

Totaalbedrag verstrekkingen 2021 €100.978

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

4.023

€

4.680

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.898

€

0

Effecten

€

103.664

€

110.406

Liquide middelen

€

107.635

€

66.826

+
€

0

+
€

217.220

+

181.912

+
Totaal

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

€

217.220

€

50.000

50.643

€

+

181.912

29.445

+

€

100.643

€

79.445

Bestemmingsfondsen

€

115.852

€

101.323

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

725

Totaal

€

217.220

+
€

50.000

€

1.144

€

181.912

+

+

Het bestuur houdt er rekening mee dat er een minimale buffer van vermogen blijft bestaan van €50.000 om zodoende magere jaren op te kunnen vangen.
Mochten de donaties substantieel dalen, dan kunnen de projecten waaraan het IHF zich heeft verbonden toch gesteund blijven worden door in dat geval
het gereserveerde buffervermogen aan te spreken.Op balansdatum is er een overschot van €50.643 op de benodigde buffer.
Naast het vrij besteedbaar vermogen van €100.643 heeft het IHF ook een vastgelegd vermogen van €115.852. Dit vermogen omvat de verplichtingen die
het IHF is aangegaan in de vorm van projecten voor het Schoolfonds (€70.220) en het Opleidingsfonds (€45.632).Het Schoolfonds is voor de
ondersteuning van scholen en leerlingen en uit het Opleidingsfonds worden lerarenopleidingen betaald.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

132.679

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

128.470

132.679

€

128.470

€

2.062

€

Baten van loterijinstellingen

€

271

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

28.360

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

408

€

24.331

30.693

€

24.739

1.687

€

1.962

+

+
165.059

€
€

+

+

+
155.171
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

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

€

€

92.645

€

8.333

142.617

22.663

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

100.978

€

165.280

Wervingskosten

€

9.864

€

11.047

Kosten beheer en administratie

€

18.490

€

14.805

Som van de lasten

€

129.332

€

191.132

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

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.

+

+

€
35.727

€

-35.961

De baten "als tegenprestatie voor levering producten" zijn de opbrengsten van de
marktverkopen op braderien en via de website.
De baten van "andere instellingen zonder winststreven" zijn Nederlandse voortgezet
onderwijsscholen, die met inzamelingsacties de projecten van het IHF ondersteunen,
en stichtingen die het IHF steunen; Iona Stichting,Triodos Foundation en diverse
andere stichtingen.
€92.645 is besteed aan projecten in het Schoolfonds. Hiervan was €11.100 noodhulp
i.v.m. de coronacrisis en de aardbeving in Haïti. Verder is €8.333 uitgegeven voor
opleidingen van leraren in het Opleidingsfonds.
De wervingskosten van het IHF bestaan o.a. uit de publicaties van de rOndbrief, de
kosten van de marktkraam en de kosten van de PR-groep.
De kosten beheer en administratie bestaan uit €1.310 bestuurskosten (o.a. reiskosten,
Enda-meeting en huur van vergaderruimten), €9.438 kantoorkosten (o.a. inhuur
administratiekantoor en automatiseringskosten) en €7.742 financieringslasten (€1.726
bankkosten en €6.016 koersverlies beleggingen).

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

https://www.internationaalhulpfonds.nl/jaaroverzichten-anbi-2.h
tml

Open

