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Stichting Familia Nederland
Almere

Bestuursverslag
Vestigingsgegevens:
Naam
:Stichting Familia Nederland
Adres
:Bredaweg 46
Vestigingsplaats
:1324 XX ALMERE
Email:
: info@familianederland.nl
Website
: www.familianederland.nl
Bestuursleden:
Voorzitter
:Dhr. J.G. de Visser,
Amsterdam, 29-06-1956
Secretaris
:Mevr. H. Aalst,
Almere,
05-04-1955
Penningmeester
:Mevr. C.J.M. de Voeght,
Honselersdijk, 16-02-1963
Algemene informatie:
Oprichting:
11-11-2008
:
:Oprichtingsakte ondertekend bij Trip Notarissen te Almere.
:Oprichter/aanvrager Stichting: Sebastiaan Aalst, Amsterdam.
Naam en zetel

:Stichting Familia Nederland, te Almere.

Doelstelling
1. a): De Stichting stelt zich ten doel het bieden van financiële
ondersteuning aan Project Familia India. Project Familia India
ontfermt zich over kinderen die hun ouders en familie hebben
verloren *) en zet zich ervoor in om deze kinderen de vreugde te
bieden en ook de voordelen die kinderen hebben als ze opgroeien
in een natuurlijke familie;
b): te investeren in het zelfvoorzienend vermogen van Familia India.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het
werven donateurs en fondsen, waarna de ontvangen gelden, zonder
tussenkomst van derden, ter beschikking worden gesteld aan
Familia India.
*) In de praktijk is in toenemende mate ook sprake van misbruikte en/of
verlaten kinderen. Deze kinderen vallen nadrukkelijk ook binnen de
doelstelling van de Stichting.
Inschrijving KvK

:per 12-11-2008,
inschrijving Kamer van Koophandel, dossiernummer 32142241.

Kosten vd Stichting

:Het Bestuur streeft ernaar om zelf alle kosten te dragen voor het voeren
van de Stichting. Het Bestuur heeft over de verslagperiode ruimschoots
aan deze inspanningsverplichting voldaan.

Bank :

Triodosbank, IBAN NL46TRIO.078.68.29.745
ten name van Stichting Familia Nederland.

ANBI-status

:De Belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI-status) met Fiscaal nummer: 8200 85 492.
Dit is van belang voor donateurs vanwege de fiscale aftrekbaarheid van
giften.
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Verslag 2021:
Beleidsplan

:De versie van april 2020 is op de website van Familia Nederland
gepubliceerd, waarmee volledig voldaan is aan aanvullende eisen van
de Belastingdienst m.b.t. het behouden van de ANBI-status.

Donaties

:Ook dit jaar zijn, er gelijk aan vorig jaar, twee donaties gedaan aan
Familia India met een totaalbedrag van € 11.000.

Bezoek aan/uit India :Er is in dit verslagjaar vanuit de stichting geen bezoek aan India
geweest en er is ook geen bezoek vanuit India geweest.

Bijzonderheden:

1.
De gezondheid van KC is in 2021 gestaag achteruitgegaan. Hij
heeft zelfs een paar keer in het ziekenhuis gelegen. Zijn broze
gezondheid maakte een pensionering onvermijdbaar en dat mag ook
wel gezien zijn hoge leeftijd van 83 jaar. Dit betekent een flinke omslag
in de organisatie van Familia. Hoewel KC zolang het kon, de touwtjes
liefst stevig in eigen hand hield, heeft hij een aantal jaren geleden al zijn
vertrouwen uitgesproken in Pradip (de echtgenoot van Dolly het 1e
vondelingenkind van Familia). Pradip heeft nu de algemene leiding over
genomen. Naast haar taak van algemene leiding waar het de kinderen
betreft, heeft Tabitha de zorg voor KC op zich genomen.
Gelukkig ook goed nieuws op het vlak van gezondheid:
Binnen Familia zijn zowel volwassenen als kinderen nog vrij van Covid
gebleven.
De volwassenen binnen Familia zijn gevaccineerd.

2.
Vanuit Familia India is ons nu bevestigd dat de school af is en
vergunning heeft voor staatsexamens t/m klas XII. Hiermee is het doel
van de stichting bereikt. Echter, door de impact van de Covid is Familia
financieel zwaar onder druk komen te staan. De school genereert geen
inkomsten zolang zij alleen zeer beperkt online lessen kan aanbieden.
Daarnaast is fondsenwerving niet alleen binnen onze stichting maar in
het algemeen en internationaal door Covid aanzienlijk teruggelopen. En
bovenop al deze malheur een wetswijziging in India, de zogenaamde
FCRA Amendment (Foreign Contribution Regulation Act) waardoor
organisaties zoals Familia sinds april 2021 geen transfers vanuit het
buitenland mochten ontvangen, zolang zij niet aan de nieuwe
voorwaarden voldoen. In deze periode hebben ze op krediet van de
kruidenier en groenteman geleefd. En zijn ze dus nog meer achterop
geraakt dan ze al waren door Covid en ook door de hulpverlening die ze
ten tijde van cycloon Amphan verstrekt hebben aan de directe omgeving
die hierdoor geraakt was.
Nu Familia in deze zorgwekkende situatie is beland kan het bestuur het
niet over het hart verkrijgen om Familia los te laten en heeft daarom
besloten om de ondersteuning voort te zetten zolang het gaat om de
eerste levensbehoefte.
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Acties:
1. Onze reguliere acties op Koningsdag en DamtotDamloop konden door Covid niet
doorgaan. Resultaat € 0
2. De opbrengst van het bestellen van boeken via Youbedo.com was dit jaar € 3,84
3. Houten speelgoed, speciaal voor ons gemaakt, heeft een resultaat opgeleverd van
€ 113,=
4. Via St. Derdengelden Geef.nl heeft de stichting dit verslagjaar ontvangen
€ 1.311,50
5. Aan éénmalige donaties is in het verslagjaar binnengekomen € 933, =
6. De reguliere donaties waren dit jaar €4.530, =
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Jaarrekening
•
•
•

Balans
Staat van baten en lasten
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
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Balans per 31 december 2021

31-12-2021

31-12-2020

0
0

0
0

967

5.380

967

5.380

250
250

250
250

43
674
717

45
5.085
5.130

967

5.380

(na verwerking van het saldo)

Activa
Vaste activa
Materiele vaste activa
Inventaris

Vlottende activa
Liquide middelen:
Triodos bank

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve

Kortlopende schulden
Te betalen bankkosten
Familia India

7

Stichting Familia Nederland
Almere

Staat van baten en lasten 31 december 2021

2021

2020

€

€

Bijdrage donateurs
Overige baten

4.530
2.361

4.260
11.923

Totaal baten

6.891

16.183

11.000

11.000

304

188

Totaal lasten

11.304

11.188

Saldo baten en lasten

-4.413

4.995

Baten

Lasten
Donaties:
Donaties Familia India
Diensten door derden:
Bankkosten Triodos Bank
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Activiteiten
Blijkens artikel 2 van de statuten stelt de Stichting zich ten doel:
1 a) het bieden van financiële ondersteuning aan Project Familia India. Project
Familia India ontfermt zich over kinderen*), die hun ouders en familie hebben
verloren en zet zich ervoor in om deze kinderen de vreugde te bieden en ook de
voordelen die kinderen hebben als ze opgroeien in een natuurlijke familie;
b) te investeren in het zelfvoorzienend vermogen van Familia India.
2 De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven donateurs
en fondsen, waarna de ontvangen gelden, zonder tussenkomst van derden, ter
beschikking worden gesteld aan Familia India.
*) In de praktijk is in toenemende mate ook sprake van misbruikte en/of verlaten
kinderen. Deze kinderen vallen nadrukkelijk ook binnen de doelstelling van de
Stichting.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover hierna niet
anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen voor de toerekening van baten en lasten
De inkomsten van de Stichting worden gevormd door de bijdragen van donateurs en fondsen.
Overige baten worden toegerekend aan het boekjaar waartoe zij behoren.
De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van historische kosten. Afgeschreven
wordt volgens het lineair systeem, gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
Aanschaffingen van objecten met een aankoopprijs lager dan € 250 worden in het jaar van
aanschaf voor het gehele bedrag direct afgeschreven.

9

Stichting Familia Nederland
Almere

Toelichting op de onderscheiden posten op de balans
De liquide middelen staan in rekening courant bij de Triodos bank in Zeist op IBAN
NL46TRIO.078.68.29.745 en zijn vrij ter beschikking. Voor onvoorziene uitgaven wordt een
algemene reserve aangehouden van € 250.
Op verzoek van Familia India worden de donaties m.i.v. oktober 2017 overgemaakt naar de
Axis bank te Kanchrapara.

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
Gedurende de verslagperiode is een totaalbedrag ad € 4.530 ontvangen van donateurs. In
2021 is er een bedrag van € 2.361 ontvangen naar aanleiding van diverse gevoerde acties.
De stichting Familia Nederland heeft 2 donaties overgemaakt aan de Familia India voor een
totaalbedrag van € 11.000.

Getekend voor akkoord d.d

maart 2022 te

:

Jan de Visser
Voorzitter

Leny van Aalst
Secretaris

Carla de Voeght
Penningmeester
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