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Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe
0 2 1 0 1 2 7 5

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

Kapelweg 79, 3951 AB Maarn
0 3 4 3 4 4 1 4 7 5

E-mailadres

ja.wiersma@ziggo.nl

Website (*)

www.durlstonefoundation.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 8 6 4 5 3 2 5

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Zimbabwe

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

1 0

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Martha Bakker

Secretaris

Jaap Wiersma

Penningmeester

Marinus Verweij

Algemeen bestuurslid

Gré Cornelius

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?

De stichting heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de
leefomstandigheden en het toekomstperspectief van kinderen en jongeren in
Zimbabwe.
De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:
a. het (mede) initieren en/of steunen van projecten en/of organisaties in Zimbabwe, die
ten doel hebben het bevorderen van het onderwijs, werkgelegenheid;
b. het werven van fondsen voor bovengenoemde projecten en organisaties, door
middel van het organiseren van fondsen wervende activiteiten;
c. het bevorderen van samenwerking tussen organisaties in Zimbabwe, Nederland en
elders;
d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste
zin in verband houden ofdaaroe bevordelijkkunnen zijn.

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?

Fondsenwerven: doorgaand
Uitbreiden donateursbestand: doorgaand
Contacten onderhouden met bestaande donateurs d.m.v.:
a. nieuwsbrief: 4x per jaar
b. algemeen jaarverslag, 1 x per jaar
c. financieel jaarverslag, 1 x per jaar
d. donateursbijeenkomsten 1x per 2 jaar
Projecten in samenwerking met to.a. Wilde Ganzen; stichting Groot Haspels; service
clubs, etc.: doorgaand
De infrastructurele werkzaamheden in Zimbabwe en de onderwijskundige middelen
worden voornamelijk bekostigd door de stichting. Ouders betalen schoolgeld per
trimester, de leraren ontvangen hun salaris van de overheid.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Donaties vaste groep donateurs
Fondsen van stichtingen
Opbrengsten van acties
Fondsenwerving door middel van de website; het Durlstone Nieuws; sociale media
(Facebook); het organiseren van acties zoals een benefietconcert
(om de 2 jaar); golfevenement 1 x per jaar) en acties georganiseerd door vrijwilligers
zoals verkoop van zelfgemaakte spulletjes in kraampjes op lokale marktjes.
Fondsenwerving door het benaderen van grote stichtingen die fondsen beheren
waaronder de stichting Wilde Ganzen en de stichting Groot Haspels.
Protestante Kerken Nederland;
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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 eeste prioriteit van de stichting is de voortgang van de Durlstone School en de
dependance Methven School.
Op onderwijskundig gebied is/wordt geinvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs door
een gemotiveerde staf en betere lesmethoden.
Tevens is/wordt geinvesteerd in up-to-date leermiddelen,in computeronderwijs; en
sport.
Op infrastructureel gebied is geinvesteerd in de bouw van nieuwe klaslokalen,
renovatie van bestaande klaslokalen en gebouwen; watervoorziening en zonnepanelen
op bibliotheek, computerleslokaal, kantoren, etc. In 2021 en 2022 zullen op meer
gebouwenzonnepanelen worden geinstalleerd.

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

https://www.durlstonefoundation.org/actueel-beleidsplan/
kunnen vervolgen.

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

Niet van toepassing

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.

Benefietconcert in Maarn op zondag 9 februari 2020
Golfevenemet in Zeewolde op vrijdag 14 augustus 2020
Verkoop op braderien en kerst en paasmarktjes in Zeeland
Verkoop oudijzer

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

https://mailchi.mp/445c52286dc3/algemeen-jaarverslag-durlsto
ne-4698666

De dependance Methven uitbreiden tot een school met klsalokalen voor alle gropen
leerlingen (2 lokalen kleuteronderwijs en 7 lokalen voor primair onderwijs)
Het ondersteunen van de Howgate Secundary School waar de leerlingen hun opleiding
Open

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

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

50.367

€

+
€

0

+
€

50.367

+

Totaal

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

50.367

0

€

Bestemmingsfondsen

€

45.615

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

4.752

Totaal

€

50.367

+
€

+

€

0

0

+
€

€

+

0

€

+

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

26.721

Som van baten van particulieren

€

26.721

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

60.163

Som van de geworven baten

€

60.163

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

10

Som van de baten

€

86.894

+

€
€

+

+
0

€
€

+
0

€

+

€
€

+
0
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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

€

€

€

80.913

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

873

Som van de lasten

€

81.786

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

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

€
€

80.913

+
0

€

+

€
€

+
0

€
5.108

€

0

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://mcusercontent.com/e89ef149c5ac791e95966a5aa/files/e38bdd89-b2bd-404
b-a138-89c40278839c/2021_Financieel_Jaarverslag_2020.pdf

Open

