Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Kinderen bidden voor Kinderen
5 7 9 1 9 3 4 8

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

Smaragdborch 1, 5241 LH Rosmalen
0 7 3 5 2 1 1 9 5 6

E-mailadres

info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl

Website (*)

https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/

RSIN (**)

8 5 2 7 9 2 3 1 1

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, België

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Karel Heijs

Secretaris

Richard Prins

Penningmeester

Wim Niemantsverdriet

Algemeen bestuurslid

Marjolein Heijs-Niessen

Algemeen bestuurslid

Koos Smits

Overige informatie
bestuur (*)

Marjolein Heijs is vicevoorzitter
Koos Smits is bestuurslid godsdienstige zaken

IB 110 - 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. het vergroten van de bekendheid met vormen van gebed en het bevorderen ervan
als onderdeel van een sociaal maatschappelijke betrokkenheid en/of een diaconale
attitude, met een focus op kinderen.
2. het (doen) verrichten van alle activiteiten (zoals het inrichten en ondersteunen van
werk- of projectgroepen op plaatselijk, regionaal of landelijk niveau), die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen 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?

Het beleidsplan en de werkzaamheden zijn erop gericht om vanuit een Katholieke
identiteit de stichtingsdoelstellingen te bereiken. Daartoe ontwikkelt de stichting
laagdrempelige activiteiten en materialen, die kinderen vertrouwd maken met o.a. het
Onze Vader, Weesgegroet en de kinderrozenkrans en die hen meegeven dat het
gebed een waardevolle manier is om iets voor een ander te doen, bijv. voor zieke
kinderen of vluchtelingenkinderen. Een diaconale attitude vanuit een Christelijke
identiteit. De landelijk opererende stichting vervult via haar website een spilfunctie voor
parochies, ouders en anderen die kinderen hierin willen begeleiden. Niet alleen door
het aanbod van eenvoudig op te pakken programma’s en materialen, maar ook door de
opgebouwde expertise te delen (via de website) en lokale initiatieven te ondersteunen.
Meerdere keren per jaar zijn er doorheen het land activiteiten waarbij kinderen gebed
en diaconie verbinden, bijv. door tevens kaarten te maken voor zieke kinderen als
concrete blijk van aandacht. Omwille van de privacy verzendt de stichting de kaarten
naar de contactpersonen van zieke kinderen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Voor de bekostiging van de ontwikkeling van kindermaterialen en - activiteiten, het
beschikbaar maken ervan via de website, voor de verzending van kaarten naar zieke
kinderen en voor opslag van materialen is de stichting afhankelijk van donaties.
Voor een kleiner deel verkrijgt de stichting inkomsten uit de verkoop van de door haar
ontwikkelde materialen, die echter vrijwel tegen kostprijs verkocht worden opdat de
prijs geen belemmering wordt voor parochies of gezinnen om deze materialen aan
kinderen aan te bieden.
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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).

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).

De inkomsten worden besteed aan materialen en activiteiten voor kinderen en aan de
website. Veel materialen worden via de website gratis ter beschikking gesteld.
Bijvoorbeeld: https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/index.php?
p=kinderhoek#verteltheater
Vermogen voor geplande investeringen wordt op de spaarrekening aangehouden.
De bestemmingsreserve is bedoeld voor de vernieuwing van de website (naar CMS)
en voor de ontwikkeling van een nieuw logo.

https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/pdf/202
10611_Beleidsplan_Kinderen_bidden_voor_Kinderen.pdf

Open

Uit de regeling onkostenvergoeding:
4. Vaste vrijwilligers kunnen gebruik maken van onderstaande vormen van
onkostenvergoeding:
a. Het declareren van gemaakte onkosten.
b. Het ontvangen van een vrijwilligersvergoeding.
5. Vrijwilligers, niet zijnde vaste vrijwilligers, kunnen gemaakte onkosten declareren
(zoals in artikel 4 onder a).
6. Cumulatie van de vormen van onkostenvergoeding in artikel 4 mogelijk maar dit
mag niet leiden tot een vergoeding van meer dan het maximum dat door de
Belastingdienst is gesteld aan de onkostenvergoeding. (In 2019 betrof dit €170 per
maand of €1700 per jaar voor personen van 22 jaar of ouder).
7. Vaste vrijwilligers staat het vrij wel of niet van de onkostenvergoeding gebruik te
maken.

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.

De stichting ontwikkelt zowel landelijke als lokale activiteiten.

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

https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/index.
php?p=activiteiten

Zie voor een goed (alhoewel niet volledig) overzicht van de activiteiten sinds 2009
de betreffende webpagina op de site:
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/index.php?p=activiteiten

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

959

€

3.128

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

24.719

€

24.719

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

719

26.532

€

+
€

0

27.129

+

Totaal

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

27.251

€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.573

Totaal

€

27.251

+
€

+
€

25.678

27.847

27.968

+
€

€

€

839

€

27.251

+

27.968

€

121

€

27.968

+

+
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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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

287

1.259

€
€

318

+

€
€

318

811

+
811

€
€

2.435

+

€
€

2.435

14.170

+
14.170

+

+

€

3.040

€

16.240

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

771

€

957

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

1.552

€

3.635

Personeelskosten

€

1.700

€

1.700

Huisvestingskosten

€

446

€

434

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

105

Overige lasten

€

634

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

89

€

8.560

5.208

€

15.375

-2.168

€

865

+

+
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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.

Open

