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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

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.

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 (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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 van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

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

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

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

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

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

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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: M.J.E. van Drimmelen
	15: G.G.M. Snijders - Kort
	14: J.A.A. Schutte - Boomgaard
	16: 
	17: 
	10: Nederland
	11_A4: 
	12_A4: 
	7: [Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking]
	8: [Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Jongeren
	30: Kinderen
	31: Off
	32: Mensen met een beperking
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: M.H. Heijen
	0: Stichting Hellabeem
	5: www.hellabeem.nl
	2: Noorderweg 29, 1271VK Huizen
	4_EM: secretaris@hellabeem.nl
	1_KVK: 32094451
	6_RSIN: 811954882
	3_TEL: 
	51_ML: De stichting heeft ten doel:
Fondsenwerving in de ruimste zin van het woord t.b.v de naar het recht van Sri Lanka opgerichte “Charitable Trust”, zoals bedoeld in Section 163 van de “Inland Revenue Act” nummer 28 van het jaar 1979, genaamd Hellabeem Sri Lanka, welke als uitgangspunten heeft het verwezenlijken en in stand houden van een school/kindertehuis te Mahagodawatte, Ibbawela, Weligama (Sri Lanka) t.b.v. fysiek gehandicapte jongeren/kinderen;
het samenwerken in de ruimste zin van het woord met stichtingen of andere bedrijven of instellingen met een soortgelijk of aanverwant doel als het doel van de stichting;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
	53_ML: 
	54_ML: 
	56_ML: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op redelijke vergoeding van de door hen in de uitoefening van functie gemaakte kosten. Deze kosten worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
	57_ML: 
	55_ML: 
	56: 
	_MLT: https://hellabeem.nl/wp-content/uploads/2021/06/BELEIDSPLAN-STICHTING-H
	knop: 

	57: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 244
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 94328
	4_GT: 0
	9_GT: 94572
	10_GT: 94572

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 92782
	9_GT: 1790
	4_GT: 
	10_GT: 94572
	5_GT: 92782

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 96720
	9_GT: 4129
	4_GT: 
	10_GT: 100849
	5_GT: 96720

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 126
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 100723
	4_GT: 0
	9_GT: 100849
	10_GT: 100849

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

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

	5_ML: 

	3: 
	1: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 22738
	4_A7: 22738
	5_A7: 6005
	6_A7: 399
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 30897
	10_A7: 60039
	11_A7: 2329
	12_A7: 
	13_A7: 62368
	25_A7: 1963
	26_A7: 516
	27_A7: 65524
	28_A7: 
	29_A7: -781
	30_A7: -3937
	15_A7: 63045
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 
	23_A7: 
	24_A7: 63045
	23_omschrijving: 

	2: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 23994
	4_A7: 23994
	5_A7: 7797
	6_A7: 441
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 43373
	10_A7: 75605
	11_A7: 2362
	12_A7: 
	13_A7: 77967
	25_A7: 1658
	26_A7: 2579
	27_A7: 72852
	28_A7: 
	29_A7: -614
	30_A7: 4501
	15_A7: 68615
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 
	23_A7: 
	24_A7: 68615

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	JV: 
	_MLT: https://hellabeem.nl/wp-content/uploads/2022/05/Jaarverslag-2021.pdf
	knop: 

	3_ML: 



