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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).
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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.
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: Stichting Facilite
	13: P.J. Korpershoek
	5: www.bramkrol.com
	15: J.R. Dircks
	2: Dr. Schöyerstraat 42, 4205 KZ,  Gorinchem
	4_EM: bramkrol@casema.nl
	14: A.J. Krol
	16: H. van Ameijde
	17: L. van den Heuvel
	10: Nepal, India, Dem. Rep. Kongo, Ivoorkust, Liberia
	1_KVK: 11067532
	11_A4: 0
	12_A4: 12
	7: [Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 817415440
	3_TEL: 0183627789
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Gelovigen
	28: Off
	29: Off
	30: Kinderen
	31: Off
	32: Off
	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: verdere leden: B. KrolW. van den Berg
	51_ML: 1. Ter beschikking stellen van financiële middelen, lectuur e.a. middelen t.w.v. zendingsprojecten die de groei van kerkelijke gemeenten beogen.2. Publicatie van boeken en brochures om bovengesteld doel te ondersteunen.3. Actieve inzet in zendingsactiviteiten, mede als didactisch hulpmiddel. 4. Hulp aan de lokale werkers bij het ontwkkelen van een op hun situatie toegesneden visie.
	53_ML: Vorming van geestelijke leiders in diverse landen, uitbrengen van lectuur ter ondersteuning van de vorming, uitdelen van Bijbels en kinderbijbels, cursussen en trainingen, opzetten van lokale groepen werkers om het geleerde toe te passen. Uitzenden van docenten om de processen te begeleiden. Onderhouden van contact met groepen, bewegingen en individuen buiten Nederland. Ter beschikking stellen van geld voor het door ons begonnen werk in diverse landen en controle op de besteding daarvan. in Nederland is een bestuur om dit alles te overzien en mogelijk te maken. 
	54_ML: Door middel van geldwerving, veelal digitaal door nieuws over het werk van de Stichting door te geven, verder door het onderhouden van contacten met mensen die zich bij dit werk betrokken voelen en het uitsturen en uitdelen van nieuwsbrieven.
	56_ML: We betalen niemand in Nederland iets anders uit, dan eventueel voor de Stichting gemaakte onkosten. De Stichting heeft niemand in dienst en kent ook geen parttime of projectsgewijze betaalde medewerkers.
	57_ML: Alle gegevens zijn te vinden op www.bramkrol.com/ANBI en www.bramkrol.com/reisverslagen.
	55_ML: Reizen van de secretaris t.w.v. vorming en het onderhouden van contacten; publiceren van boeken en brochures, levensonderhoud en vervoer van enkele vrijwilligers in de vier landen waar we werken, sociale hulpverlening en noodhulp, e.d. 
	56: 
	_MLT: www.bramkrol.com/facilite/beleidsplan
	knop: 

	57: 
	_MLT: www.bramkrol.com/reisverslagen; www.bramkrol.com/zendingsnieuws;www.bramkrol/projecten
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 0
	6_GT: 16776
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 53396
	4_GT: 0
	9_GT: 70172
	10_GT: 70172

	3: 
	7_GT: 16000
	6_GT: 0
	8_GT: 0
	2_GT: 30934
	3_GT: 0
	1_GT: 0
	9_GT: 23238
	4_GT: 0
	10_GT: 70172
	5_GT: 30934

	4: 
	7_GT: 0
	6_GT: 0
	8_GT: 0
	2_GT: 30060
	3_GT: 0
	1_GT: 0
	9_GT: 11383
	4_GT: 0
	10_GT: 41443
	5_GT: 30060

	2: 
	1_GT: 0
	2_GT: 0
	6_GT: 1159
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 0
	8_GT: 40284
	4_GT: 0
	9_GT: 41443
	10_GT: 41443

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: 

	3: 
	1: 
	1_A7: 0
	2_A7: 0
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 77887
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 48031
	11_A7: 125918
	12_A7: 0
	13_A7: 0
	14_A7: 125918
	15_A7: 0
	16_A7: 121920
	17_A7: 0
	18_A7: 0
	19_A7: 0
	20_A7: 0
	21_A7: 0
	22_A7: 0
	25_A7: 873
	23_A7: 3125
	24_A7: 125045

	2: 
	1_A7: 0
	2_A7: 0
	3_A7: 0
	4_A7: 0
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 93394
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 128326
	11_A7: 221720
	12_A7: 0
	13_A7: 0
	14_A7: 221720
	15_A7: 0
	16_A7: 187544
	17_A7: 0
	18_A7: 0
	19_A7: 0
	20_A7: 0
	21_A7: 0
	22_A7: 0
	25_A7: 30425
	23_A7: 3751
	24_A7: 191295

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: 
	JV: 
	_MLT: www.bramkrol.com/ANBI
	knop: 




