Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Imena Foundation
0 1 1 0 8 2 1 5

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

Morra 2-45, 9204 KH Drachten
0 5 1 2 7 2 9 0 2 0

E-mailadres

info@imenafoundation.nl

Website (*)

www.imenafoundation.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 4 4 6 3 7 6 9

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Zambia, Zuid-Sudan, Uganda en Kenia
1

Aantal medewerkers (*)

1 0

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

T. Hoekstra

Secretaris

A.L. van der Wiel

Penningmeester

G.J. de Wilde

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?

1. De stichting heeft ten doel:
a. het financieel ondersteunen van projecten in Afrika op het gebied van de verbetering
van de gezondheidzorg, het verzorgen van schoon drinkwater, het verzorgen van
onderwijs en het bieden van voedselzekerheid. Daarnaast wordt er noodhulp gegeven
en kerkelijke instellingen in Afrika ondersteund.
b. het inzicht geven in het feit dat wij het in Nederland ten opzichte van heel veel
anderen erg goed hebben en het belang over te brengen om minder bedeelden niet te
vergeten.
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
2. De stichting onderhoud intensieve contacten met de parners in Afrika en Nederland
om efficiënte en doeltreffende projecten ten uitvoer te brengen.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door de projectplannen van
de Afrikaane parners bij Nederlands fondsen neer te leggen voor financiële
ondersteuning en het houden van inzamelingsacties.

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?

Vanuit de partnerorganisaties in Afrika komen de projectaanvragen bij Imena
Foundation binnen. Deze worden beoordeeld en omgezet in Nederlandse
projectaanvragen.
De fondsenwerving en uitvoering van de projectplannen van Imena Foundation wordt
gecoördineerd vanuit een kantoor in Drachten. De fondsen worden onder andere
geworven onder particuliere donateurs, scholen, kerken, ondernemers en
vermogensfondsen. Minimaal 95% van de geworven gelden komt ten goede aan de
doelstelling.
Het schrijven van projectplannen is een belangrijke, interessante maar tijdrovende klus.
Toch steekt Imena Foundation hierin veel energie. Donateurs krijgen na het lezen van
een degelijk projectplan een goed beeld van de inhoud van het project en kunnen een
weloverwogen keuze maken in het wel/niet geven van financiële ondersteuning.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het werk van Imena Foundation is financieel te ondersteunen door:
1. een doneerknop op de website www.imenafoundation.nl
2. een machtigingsformulier waarbij een donatie van een rekening wordt afgeschreven
3. een intentieovereenkomst waarbij een factuur wordt verzonden
4. een persoonlijke overboeking naar Imena Foundation
Daarnaast wordt er actief contacten gelegd met fondsen en donateurs.
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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).

Imena Foundation zet zich in voor onderwijs, schoon drinkwater, medische
voorzieningen en voedselzekerheid in Afrika. Imena Foundation probeert hiermee een
steentje bij te dragen aan het verwezenlijken van de zogeheten Duurzame
Ontwikkelingsdoelen. SDG 2, 3, 4 en 6.
Imena Foundation biedt ook noodhulp (voedsel en medicijnen) en helpt bij de opbouw
van kerkelijke gemeenschappen.
Imena Foundation wil een betrokken en transparante organisatie zijn die de inzichten
uit haar werk in Afrika gebruikt om mensen te inspireren en te mobiliseren, om fondsen
te werven of samenwerkingsverbanden aan te gaan om gezamenlijk de missie te
verwezelijken.

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).

Open

Het bestuur ondersteunt de missie en visie van Imena Foundation zonder hiervoor een
vergoeding te ontvangen. Dit artikel, betreffende het wel of niet krijgen van een
vergoeding voor bestuursleden, is opgenomen in de statuten van de stichting.
Bij de stichting zijn vanaf 2019 twee betaalde krachten in dienst. Zij dragen
verantwoording op het gebeid van de financiën, het secretariaat, de communicatie en
de lopende- en toekomstige projecten in Zambia. De salariskosten vallen binnen de
doelstelling van 5% interne kosten.
Voordat een vrijwilliger een overeenkomst tekent is er vooraf altijd een gesprek met het
bestuur. Tijdens dit gesprek wordt de mogelijkheid voor het ontvangen van een
vergoeding aangegeven. Als men niet voor een vergoeding kiest dan wordt er in de zin
van artikel 4.1 van de vrijwilligersovereenkomst het woord ‘wel’ of ‘niet’ doorgehaald.
Vrijwilligers ondersteunen diverse werkzaamheden van Imena Foundation zonder
hiervoor een vergoeding te ontvangen.

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.

Uganda - Maluku Harvest Miracle Centre
MHMC - Boerencoöperatie
Zambia - Chilimbitso Women's Orphanage Club
CWOC - Vergoeding leerkrachten
CWOC - Schoolbenodigdheden
CWOC - Studiekosten leerkrachten en leerlingen
CWOC - Voedselzekerheidsproject in Kapeya
Imena Day Secondary School - Schoolgeld tienermoeders
Imena Day Secondary School - Vergoeding leerkrachten
Zuid-Sudan - Christ Mission to the World
CMW - Noodhulp voedsel
CMW - Lighthouse primary school in Aweil
CMW - Noodopvang en onderkomen voor weeskinderen
CMW - Fietsen voor pastors
CMW - Voedselzekerheidsproject Zuid-Sudan
CMW - Bouw Lighthouse Medical Centre in Aweil
Overige projecten
Zambia - Project waterboringen Seba
Kenia - Opleidingskosten Tabitha
Kenia - Opleidingskosten Qasim Abraham
Zuid-Sudan - PI Deborah & Bakitha

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

(zie verder de URL naar de jaarrekening)
Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

31.475

Herwaarderings
reserve

€

€

€

31.475

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

€

42.524

€

42.524

+

Totaal

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

31.475

€

+

+
€

31.475

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

42.524

42.524

0

+
€

31.475

€

€

0

+

42.524

+
31.475

+
€

42.524
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

725.836

Som van baten van particulieren

€

725.836

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

€

973.136

€

973.136

€
€

0

+

+
0

€

+
725.836

€
€

+
973.136
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

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

€

€

€

724.804

944.058

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

724.804

€

944.058

Wervingskosten

€

2.713

€

4.724

Kosten beheer en administratie

€

9.430

€

10.404

Som van de lasten

€

736.947

€

959.186

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

€

29.771

€

30.174

Saldo Financiële baten en lasten

€

-11.111

€

13.950

+

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.

https://imenafoundation.nl/wp-content/uploads/2021/03/Stichti
ng-Imena-Foundation-Jaarrekening-2020.pdf

Open

+

