Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting De Brug Internationaal
4 1 1 1 9 8 1 7

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

Heuvelderij 7
0 6 2 0 6 2 6 1 4 9

E-mailadres

info@debruginternationaal.nl

Website (*)

www.debruginternationaal.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 9 0 9 3 2 7 8

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Kosovo / Noord-Albanië

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.A. Janssen

Secretaris

G. Hummel

Penningmeester

M. Hummel-De Boer

Algemeen bestuurslid

G. Elzes

Algemeen bestuurslid

U. Doornbos

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

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 de volgende doelstellingen geformuleerd in haar statuten:
1. Bestrijding van armoede door materiële, emotionele en geestelijke hulpverlening aan
de allerarmsten en meest kwetsbare groepen, met name aan kinderen en vrouwen.
2. Materiële, emotionele en geestelijke hulp bieden aan hen die het slachtoffer zijn
geworden van oorlogen, rampen of epidemieën.
3. Hulpverlening geschiedt ongeacht ras, religie, geslacht of levensovertuiging en is
gericht op blijvende verbetering en verzelfstandiging van de doelgroep, hierbij
gemotiveerd door de christelijke opdracht tot naastenliefde en respect.
4. Kennisoverdracht en beroepstraining aan kwetsbare groepen geven zodat zij in staat
zijn een eigen bestaan op te bouwen.
5. Hulp zal bij voorkeur door middel van lokale partnerorganisaties geschieden en
ondersteunen naar organisatorische zelfstandigheid.
6. Hoofdzakelijk zal de hulpverlening zich richten op de Balkan.

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?

De stichting wil haar doelen bereiken door:
1. Publiek bewustzijn te creëren en steun te genereren in Nederland voor de
problematiek van deze allerarmste en meest kwetsbare groepen.
2. Geld in te zamelen via fondsen en individuele acties.
3. Samenwerking met partners en andere (ontwikkelings-)organisaties als hiermee
wederzijdse doelen worden gediend.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Om het werk van stichting De Brug Internationaal vorm en inhoud te geven zijn
financiële middelen nodig. Financiële middelen die bijeen gebracht worden door vast
donateurs en door het organiseren van activiteiten. Doel is om een structurele
inkomstenstroom te genereren voor de vaste hulpprojecten die we uitvoeren.
Daarnaast worden fundraise activiteiten georganiseerd voor acute noodsituaties.
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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.

Stichting de Brug helpt wezen, weduwen en andere kwetsbare groepen in Kosovo en
Noord-Albanië. Sinds de Kosovo-oorlog van 1999 biedt zij hulp aan met betrekking tot
onderwijs, onderdak, kleding en voedsel.

https://www.debruginternationaal.nl/go/over-ons/beleidsplan-e
n-werkwijze/

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

De bestuursleden zijn onbezoldigd en doen alle werkzaamheden belangeloos.

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.

Nieuwsbrief
Eens per kwartaal verstuurd

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

Open

Interview/Publicatie
Een interview met Ulfert over het werk van St.De Brug Internationaal in de lokale
“Ommelander Courant”
Sponsorloop
Brenda Brandsma heeft in september gelopen voor het ouderenproject. Opbrengst
€1640,Interview
Een interview met Ulfert en Jan Slagter bij het programma Tijd voor Max over het werk
van Max Maakt Mogelijk in Moldavië en Noord-Albanië

https://www.debruginternationaal.nl/uploads/bestanden/spot78
/Publicatieverslag_De_Brug_getekend_.pdf

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

17.156

€

5.063

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

60.000

€

40.000

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€

€
78.708

€

+
€

45.193

+
€

78.733

45.193

+
Totaal

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

€

78.733

€

+
€

€

25

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.577

Totaal

€

78.733

+
€

45.193

+
€

77.156

45.063

€

130

€

45.193

+

+

Ondanks de Corona-crisis hebben we ons werk kunnen continueren, maar hebben we grotere projecten niet op kunnen pakken. Voor deze projecten was
al geld gereserveerd en met de ontvangen giften hebben we dit verder kunnen aanvullen. In het komende jaar is het onduidelijk of jaarlijks hulptransporten
wel gedaan kunnen worden. Lukt dit niet dan zullen de voorraden levensmiddelen en andere hulpgoederen lokaal aangekocht moeten worden.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

165.832

Som van baten van particulieren

€

165.832

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

€

141.813

€

141.813

€
€

165.832

+

+
141.813

€

+
165.832

€
€

+
141.813
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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

€

€

€

128.266

130.375

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

5.474

Som van de lasten

€

133.740

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

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

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.

€

128.266

+
130.375

€

32.092

+

€

11.438

€

141.813

€

+

0

Door de Corona-crisis is het lastig om fysiek de landen te bezoeken. Hierdoor
functioneerd de organisatie in emergancy-modus. Dit betekend dat alleen de hoogst
noodzakelijke zaken geregeld worden en dat er dit jaar weinig individuele projecten zijn
uitgevoerd. Daarnaast is extra aandacht gegaan naar het inzamelen van geld om
lokaal hulpgoederen te kunnen aanschaffen. Het verstrekken van deze hulpgoederen
vindt plaats in de wintermaanden en de uitrol hiervan loopt dus nog.

https://www.debruginternationaal.nl/uploads/bestanden/spot78
/Publicatieverslag_De_Brug_getekend_.pdf

Open

