Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

stichting Egoli Africa
0 9 2 0 7 7 3 9

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

Bremstraat 11, 6666 XJ, Heteren
0 6 3 8 9 2 8 0 1 2

E-mailadres

info@egoliafrica.org

Website (*)

http://www.egoliafrica.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 2 1 3 8 3 8 8 7

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Oeganda

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

EM Haaisma

Secretaris

J Meijer

Penningmeester

EM Haaisma

Algemeen bestuurslid

D Kawomera

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 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?

De doelstelling van de stichting luidt:
* Het helpen van weeskinderen de kans te krijgen onderwijs te volgen en hun
levensomstandigheden te verbeteren in Uganda.
* Het geven van materiële, financiële en morele steun aan kwetsbare groepen in
Uganda.
* Het geven van voorlichting en het opzetten van programma’s ter bestrijding van
hiv/aids en het opzetten, promoten en ondersteunen van andere gezondheids
programma’s in Uganda.
* Het opzetten, promoten en ondersteunen van inkomens genererende projecten ten
behoeve van de bevolking van Uganda.
* Het bevorderen van empowerment van vrouwen in Uganda.

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?

Egoli Africa zet trainingsprogramma's en inkomensgenererende projecten op in
Oeganda om mensen handvaten te geven hun omstandigheden en behoeften te
verbeteren door scholing en werk. Egoli Africa draagt bij aan het verbeteren van
toegang tot gezondheidszorg door voorzieningen te creëren die hier aan bijdragen en
door kennis en bewustzijn over gezondheid gerelateerde onderwerpen te vergroten.
Egoli Africa draagt bij aan het verbeteren van voedselzekerheid, een gezonde
levensstijl, hygiene en toegang tot veilig water door voorzieningen te creëren op het
gebied van landbouw en water en door kennis en bewustzijn op dit gebied te
vergroten.De werkzaamheden worden voortdurend uitgevoerd. Dit betreft zowel de
activiteiten en programma's in Oeganda zelf alsmede activiteiten in Nederland die
bijdragen aan het kunnen uitvoeren van projecten in Oeganda. Activiteiten en
programma's in Oeganda kunnen uitgevoerd worden door activiteiten in Nederland
gericht op fondsenwerving ten behoeve van projecten in Oeganda.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Egoli Africa krijgt inkomsten door donaties en bijdragen van sponsors en
partners, door het verkopen van handgemaakte (Oegandese) producten (voornamelijk
sieraden en accessoires) en door incidentele crowdfunding activiteiten.

03 van 06

1

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).

Verkregen inkomsten worden besteed aan het uitvoeren van projecten van Egoli Africa
in Oeganda. Daarnaast maakt Egoli Africa ook kosten voor het beheer van websites en
zijn er onkosten die in dienst staan van de realisatie van het werk en projecten van de
stichting. Egoli Africa heeft een spaarrekening waarop vermogen wordt aangehouden
ten behoeve van onderwijs van jongeren in Oeganda indien jongeren meerdere jaren
ondersteund worden.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://egoliafrica.com/anbi/

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

Werkzaamheden worden in principe verricht op vrijwillige basis. Gemaakte onkosten
die in dienst staan van de realisatie van het werk en projecten van de stichting worden
vergoed. Bestuursleden kunnen aanspraak maken op de belastingvrije jaarlijkse
vergoeding (tot maximaal €1800).

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 projecten en activiteiten van stichting Egoli Africa zijn projecten en programma’s
op het gebied van:

Open

* Onderwijs
* Gezondheid
* Landbouw
* Empowerment
Projecten en activiteiten die onder onderwijs vallen zijn: sponsorship van kinderen,
jongeren en studenten. Egoli Africa vocational center (voor beroepstrainingen en
praktische, korte workshops).
Projecten en activiteiten die onder gezondheid vallen zijn: dorpsambulances,
Mommaluv pakketten en voorlichting, het voorzien van kraampakketten, voorlichting
over gezondheid gerelateerde onderwerpen en WASH projecten.
Projecten en activiteiten die onder landbouw vallen zijn: Farm Life workshops, de opzet
van (school)groentetuinen, bijenteelt, geitenproject, varkensproject.
Projecten die onder empowerment vallen zijn: Lady Africa (de (online) verkoop van
crafts, het stimuleren en begeleiden crafts projecten en de Lady Africa shop in
Oeganda.

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

https://egoliafrica.com/anbi/

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

Continuïteitsreserve

€

0

€

Materiële vaste activa

€

0

€

Bestemmingsreserve

€

0

€

Financiële vaste activa

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

€

0

Overige reserves

€

38.593

€

+

€

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

38.593

€

+
€

0

+
€

38.593

+

Totaal

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

38.593

https://egoliafrica.com/anbi/

38.593

€

Bestemmingsfondsen

€

0

€

Voorzieningen

€

0

€

Langlopende schulden

€

0

€

Kortlopende schulden

€

0

€

Totaal

€

38.593

+
€

+

€

0

0

+
€

€

+

0

+

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

0

€

Nalatenschappen

€

0

€

Overige baten particulieren

€

2.733

Som van baten van particulieren

€

2.733

€

Baten van bedrijven

€

500

€

Baten van loterijinstellingen

€

0

€

Baten van subsidie van overheden

€

0

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

0

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

64.396

Som van de geworven baten

€

64.896

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

0

€

Overige baten

€

0

Som van de baten

€

67.629

+

+

+

€

+
0

€

+
0

€
€

+
0
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

62.283

€

Aankoop en beheer

€

0

€

Voorlichting en bewustwording

€

0

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

0

€

0

Onderzoek

€

0

€

0

Evangelisatie en zending

€

0

€

0

Educatie, opleidingen en cursussen

€

0

€

0

Lobby en belangenbehartiging

€

0

€

0

Vrijwilligersvergoeding

€

1.700

Besteed aan doelstellingen

€

63.983

€

0

Wervingskosten

€

0

€

0

Kosten beheer en administratie

€

929

Som van de lasten

€

64.912

€

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

€

0

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

2.717

€

Anders, namelijk (vul hier in)

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.

+

+

€

+

€

+
0

0

https://egoliafrica.com/anbi/

https://egoliafrica.com/anbi/

Open

