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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 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.
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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?
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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).



04 van 06

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.
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3 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
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3 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.
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	18_ML: 
	51_ML:  De Stichting heeft ten doel: het bieden van hulp in praktische en financiële zin aan 

kinderen in ontwikkelingsgebieden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks 

of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 

woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het 


bijeenbrengen van geld en het bieden van praktische hulp ter plaatse. De activiteiten 

richten zich op het kindertehuis Hanukkah en de Circle of Life School in Sunyani in 

Ghana, sinds 2006 ondersteunt de Stichting het werk van Mariëtte en Moses Asagbo 

in en voor het kindertehuis en de school.
	53_ML: Om voldoende middelen te vergaren voor het realiseren van de doelen worden er info 

bijeenkomsten, sponsorlopen, vrijwilligersacties, internet publicaties, acties op sociale 

media, gastlessen op scholen end. georganiseerd om met een zo groot mogelijk aantal 

mensen de nodige middelen bijeen te brengen om het kindertehuis Hanukkah voor 


kinderen die hulp nodig hebben, open te houden. Alle activiteiten in Hanukkah worden 

uitgevoerd in overleg en met goedkeuring van de sociale dienst van de Gemeente 

Sunyani. De Circle of Life School werkt onder toezicht van de overheid. De Stichting 

steunt het werk met finaciële middelen en in Nederland verzamelde goederen. 
	54_ML: Er zijn vaste sponsoren die met vaste bijdragen per maand het werk steunen. 

Daarnaast zijn er sponsoren die een vaste jaarlijkse bijdragen schenken. Er worden 

jaarlijks diverse actie georganiseerd, waaronder een bloemplukdag, sponsorlopen op 

scholen, acties via de sociale media. Er worden contacten onderhouden met bedrijven 


Wereld- en kringloopwinkels en heel veel vrijwilligers. In de loop van de jaren is er heel 

groot netwerk ontstaan van vrijwilligers en sponsoren. Veel van de sponsoren zijn ook 

in Ghana geweest en voor korte of langere tijd te helpen in Hanukkah en op de school.
	56_ML: De Stichting Mariëtte's Child Care heeft geen betaalde krachten. Het bestuur bestaat 

uit 5 leden waaraan alleen de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Alleen de 

voorzitter ontvangt voor haar kosten een vaste vergoeding van € 150,00 per maand. 

Voor de gereden km wordt een vergoeding betaald van 19 erocent per km. 


Totaal waren de bestuurskosten in 2021 € 3.938,-- (2,4% van alle uitgaven) 
	57_ML: Door de coronacrisis zijn er in 2021 geen activiteiten uitgevoerd waar meerdere 

personen gelijktijdig mee bezig waren in elkaars nabijheid. Er is een compleet digitaal 

netwerk gebouwd via de site van de stichting en fb. Er zijn filmpjes gemaakt van de 

werkzaamheden in Ghana, de activiteiten waarvoor hulp is gezocht, het onderhoud 


aan de gebouwen end. Sponsoren zijn digitaal en schiftelijk benaderd en op de hoogte 

gehouden van het werk in Ghana. Er zijn in 2021 geen vrijwilligers naar Ghana 

gegaan. Mariëtte is na haar beenbreuk extra in Nederland geweest voor het herstel en 

heeft in deze periode veel tijd besteed aan het onderhouden van contacten met 

sponsoren, scholen en andere hulpverleners. Het bestuur heeft extra aandacht 

gegeven aan de 1 op 1 contacten met de sponsoren.
	55_ML: De verkregen middelen worden gebruikt om de kosten van het kindertehuis Hanukkah 

en de Circle of life School te voldoen. Alle werkzaamheden in Ghana worden 

uitgevoerd door lokale medewerkers die daarvoor een redelijk salaris ontvangen. Er 

zijn in totaal plm. 40 gezinnen betrokken bij het werk in en om Hanukkah en de school.


De stichting houdt een reserve vermogen aan gelijk aan 1 jaar exploitatiekosten van 

Hanukkah en de school om het voortbestaan te garanderen. 
	56: 
	_MLT: 
	knop: 

	57: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 0
	6_GT: 0
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 110000
	8_GT: 30803
	4_GT: 110000
	9_GT: 30803
	10_GT: 140803

	3: 
	7_GT: 20803
	6_GT: 10000
	8_GT: 0
	2_GT: 20000
	3_GT: 0
	1_GT: 70000
	9_GT: 0
	4_GT: 20000
	10_GT: 140803
	5_GT: 110000

	4: 
	7_GT: 12245
	6_GT: 10000
	8_GT: 0
	2_GT: 15000
	3_GT: 0
	1_GT: 65000
	9_GT: 0
	4_GT: 10000
	10_GT: 112245
	5_GT: 90000

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 0
	6_GT: 0
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 90000
	8_GT: 22245
	4_GT: 90000
	9_GT: 22245
	10_GT: 112245

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: De Stichting Mariëtte's Child Care heeft geen andere activiteit dan het werven van fondsen voor het werk van Mariëtte Asagbo - Krouwel en haar man       

Pastor Moses Asagbo, in Ghana. Vanuit de Stichting worden de activiteiten gefinancierd in het kindertehuis Hanukkah en de Circle of Life School (+JHS) 

in Sunyani. De stichting heeft geen bezittingen en geen personeel, alle middelen die binnen komen worden overgemaakt naar Ghana. Wel worden er 

reserveringen aangehouden om het voortbestaan van Hanukkah en de Circle of Life School voor minimaal een jaar te kunnen garanderen. 

Het totaal overzicht van inkomsten en uitgaven is opgenomen in het eveneens gepubliceerde overzicht van inkomsten en uitgaven 2017 t/m 2021
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	3_ML: Het totaal overzicht van baten en lasten is opgenomen in het eveneens gepubliceerde

overzicht van inkomsten en uitgaven 2017 t/m 2021. De hogere overige lasten worden 

in hoofdzaak veroorzaakt door extra reiskosten en verblijfskosten van Mariette Asago, 


noodzakelijk door een zeer complexe beenbreuk die in Ghana niet kon worden 

behandeld. Tevens ontvangt Moses Asagbo, na overleg met de Belastingdienst

sinds 2020 een maandelijkse vaste onkostenvergoeding van € 150,00 per maand wat 

in 2021 met terugwerkende kracht is uitbetaald. De bestuurskosten zijn opgenomen in 

de post communicatiekosten
	JV: 
	_MLT: Is opgenomen op de site www.mchilcare.nl  bij ANBI verklaring
	knop: 




