
Standaardformulier
publicatieplicht
ANBlAlgemeen

Algemene gegevens instellinB

Naam

Nummer Kamervan

Koophandel

ln welkelanden is

uw instelling actief.2 C)

Aantal medewerkeÍs (*)

Doe,groepen(*)
(neerderc opties mogelijh)

:Stichting Assistance lnternational

t.!., -1., -O-,.1.,?, ?, 2

Contactgegevens. VuJ ninimool l von de veldeo Adres,felefoonnunmet oí E-noilodres in.

:Sibeliusplein 58

i -o-.,..1 
, .-0-, ? ,.? ,..?,.,.9.9.,-1.,9

:deion g@assistance-international.org

iStichting Asssiatncelnternational

i- Primaire sector -

i- SecundaiÍe sector (indien van toepassing) -

i,raiiki.slan 9l Monsol!ë

i .. .. ... 
u : MooldepeÉonedsleden in gemiddeld oontol [tp gedurendehetboehjoot

AantalvriiwilligeÍs (*) i......,,.......,...,!..r,?..: Vrijwillige$ die ziÈ, regelmotig (meet don 3heer pet ioor) inzetten voot uw instetling.

StatutaiÍ bestuurvan de instelling

VootzitteÍ

secretaris

Pen ningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie

bestuur(*)

iDhr Schotte L.F.

iDhr van der Wel L.

:Dhr de Jong J.

i99:!
i "-_'
geen

; i Algemeen pubtief
i : Alleenstaande ouders

i iAnaltubeten
Chronisózieken

Dak- enthuislozen

Dieren

Gedetineerden

Gelovigen

.i Gemeenschappen
': 

longeren

i 
--i 

Kinderen
j--j Ltrutqi*

i Ï Mensen met em beperking

i i t4iti",
Minderheden

Minima

Natuurgebieden

i Oceanen en zeeën

iouderen
: Patiénten

j" i slachtoffers van geweld

i.... i Slachtoffers van natuurriimpen

i Slachtoffe6 van oorlog

I gachtoffers van sekueel misbruik
'l 

studenten

iVerslaafden'j 
Vluchtelingen

: VrOUWen en mersles
"i 

Werklozen
'i 

witAtire
'I 

overig
e

(:) Optioneelveld,nietverpli(ht (:*) Buiten Nedelond gevestigde instellingen moeten het RslN-n ummer verplicht invullen

1

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RStN (**)

Actief in sector (*)

4 1 4 5 880 78

Secundaire sector (indien van toepassing) -
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Algemeen (!?rroi!lI
Doelstelling
Statutaire doelstelling

van de instelling.

Wat wil de instelling

bereiken?

welke werkzaamheden

verricht de instelling?

Wanneetworden

welke werkzaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bijaan het

realiseÍen van de

doelstelling?

iDOEL
'Artiket2--------------'
,t. öe sÏiöËiins hëët ièn aöéí:
Het verlenen.van administÍaiieve-; logistieke*en.personele ondeBteuniflg van ---^---
bë§tààiidë Iàöilööiiwkiiiialsd, inëdï§öhé: en öndèriíij§piÍojëötèii iii Afiikà
Ooet-Europa.er+.h6t.Midd@n.Oosten.'.alsmede..hot.opstaden.va$.ni€uwe.proj661ent...............i
waar hlërvöör dë mogë|flfiëdën bestàan of zictï.vöördoén;Het vërzëlÍstandlgën---*".- -i

van..de.dooÍ.de.stichting..geinitieerde.projecten..is.het..uiteindelijke.doel.........
: Vootts is'onder.H'doel"begrepen hetgeen met ééÍÏ en.ander Íechtstreeks.oÍ-----.----,
ziid-e-lings.-v,e-r-b-?.n-d.h-o.u-dj..ol.daartpe b-e-v,-o-rdeiliK.Ken z_rin, alle§ io de ruimste ZN

Hoofdliinen beleidsplan

Geef hier antwootd op onderstoonde wagen of vul no de lootste woag over hetbeleidsplon de ul in noot het beleidsplon.

ln dit beleidsplon moet ninimool ontwoord gegeven woden op de in dit íornulier gesteldeyrcqen oyet het beleidsplon.

https://www.assistance-intemational.org/anbi/

Dit beleidsplan is een uitwerking van artikel 2 van de statuten waarin staat dat het doel
van de stiehting isi

Hëtbètëiijvàridë:§tiöhtirigiséropgëiiöhïöiiïdóóïdëpic'jëctërïvööiàIö
zwakkeÍe r-groepen 1Ían in-de huidige
óiàkiÍk aài onze projecte r
afinen;.gehandioaptenivluehtelingen;.rninderheden.en-slachtoffers.van natur:rgeweld-
i(blivööibèëld aàïdbëviö§ëil) el§ bëeiiiii§tr-göëö'hëëfi:

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Artikel 3 van de statuten

;VERMOGEN

l.lel. vennogen. van. do.stiehting. zal.word€n. ge-voffÍrd.door;.

:-..suhsidies,..over:heidsbijdÍagen.die.ter.beschikking..gesteld.u.orden.tuoot:
rontwikketingsprojecten en donatiesi- --- .. .'.-

.-.sohenkiÍ€onf .erfstellingo*.e+.legaten

àiè àndéie

vrouwen maar
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I
opwelkemanier
en aanwelkedoelen

worden deve.kregen

inkomsten besteed?

Als uw instelling vumogen

oanhoudt,vuldon in

woot en op welhe nonier

dit vermogen wordt

oongehouden (biivoot-

beeld spooÍekening,

beleggingen etc).

:De volgens artikel 3 van de stauten verkregen gelden worden aangewend voor de
.p.ri-ë-_c!pr

'waàÍvoor'
_d.p-g-ë-qel!.qnjyflSën

idoorgestuurd-.................. .....

iDë §ïiöhtïriO hóiröt iié gélilëii-ààii; 1ötöàr2ë 6ë§tëëd.2ijiö 'öÈ èëii bèsïijijiËiëkëriin§.
:Feitelijk.worden.ontvangen.bodrag€n-in-Nederland.zo.snel.rnogelijk.doorgestuurd.naar...
:dë prölëctèn;ténz[ erëën tërmïJn lfa§ërërhg) op staat wàatöp zë moetën wötdën'

Urlvan hetbeleidsplan

Vul de link in waot het

beleidsplon te vinden is.

:https://www.assistance-i nternational. org/an bi/ Open

Artikel 2.2 van de stauten leest:

2. De stichting tracht haar doèl onder meer te veMezenlijken door het uiEenden
:van wijwilligers met de.daanÍoor.benodigde.kriralificaties.; . -- - . . .

;Dé Sïiöhtiög beööUIiiiëíhëï iïàkèi'i Vàii Wiiï§t. - -.

rDë §tlchtÍng wèïkt uïtslultënd-metvrÍjwllligër§ ër ïs dus gè'en CAO ol.d vàn töepasstng:

iAgricultural and medical project in BoghtarAdiviteitenverslag
Noem de o(tiviteiten

die ziin uitgevoed.

Of vul bij de volgende

vrosg de url in noor het

o ctiv iteitenv e$l o g, of d e

ul noor hetjoorr&ening

sls dootin de o(tiviteiten
yon het betrcffende

b o ehi a ot d u i del i ih ziin

beschreven-

Urlvan het activi

verslag. Vul de lin

octiviteiletverslog

terten- . :https://www.assistance-international.org/wp-contenUupload
R tn wo.0t nq :nnual-Report-2020.pdf
teyindenis- 1

s/A: open

Alge meen , ,ar!,cl!l

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor

het statutaiÍe bestuur,

voorde leden van het

beleidsbepalend orgaan

en voor het peÍsoneel

(bijvoorbeeld CAO

ofsalarisregeling).

iËduóàtionài ÉiöjèCt§ in xuiö, TursuÀ2ödà , óu:siranbël Védhà6. - _ . ,
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i9,,]:- i,l 
" 

? i - | ? ,,.9..,..?.,9. : vul de bolonsàotum in. Als u doorno vedergootve$(hiinen outomttisch de ioottollen boyen de holonmen

31-12-2020 31-12-2019 (',) Passiva 31-12-2020

2 galans

€

€

€

€

€

€

0

€

Financiëlevaste activa

Balànsdatum

Activa

Immateriële vaste activè

Materiëlevaste activa

Voorraden

Vorderingen &
overlo pende activa

Effecten

tiquide middelen

Totaal

Toeli(hting
Geef hier een

toelichting bii de

bolons of vul de url

noot de joorrehening

in ols hier een

toelichting in is

opgenomen.

€ 18.72e

€ 18.728,

L 9.389i

Bestemmingsfondsen

Vooru ieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaàl

0i

9i

0!

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve i€.....

Herwaarderings-

€ 7.00c

31-12-2019 ('*)

€ 7.128i

7.0001 L

€

0 overige reseÍves

+ reserve

+

+

11.728.

{ 0l

0l

18,7,?9:

C

L* 7 .1281

2 2:611

-l

€ 9.389:
€L*

+ 0

c

9.3891

+ + +

:€ 18.728

: https://www.assistance-international.org/wp-contenUuploads/FINANCIEEL-JAARVERSLAG-SAl-202O-website-1 .pdf
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il
Baten

Baten als tegenprestatie vooÍ leveringvan pÍoducten

en/oídiensten (omzet)

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van pafticulieren

Nalatenschappen

Bijdragen van loterijinstellingen

Overigegiften

Giften

Financiële baten

Somvan de baten

Lasten
lnkoopwaaÍde van geleverde producten (kostprrs)

Verstrekte su bsidies t giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

H uisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Somvande lasten

2020 201e (.)

€

+

€

i

83.384

€

83.384

8.100

8.'100

+ +

91 .484

83.384i

8.3571

9't.74'l

Saldovan baten en lasten

+

-257

Staatvan baten en lasten

5ubsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Overige baten

€ 289.522

+

€ 289.522

7 .901 €

7.901 €

€ 297 .423

6

+

+

€ 285.5?2 €

5.6'13 €

€ 295.135 €

€ 2.288 €

€

€ €

€

€

€

€

€ E

€ {

€ €

€

€

€

€
+
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il
Toelichting

Geef hier een todidting
bij de sootvon boten etl

losten oí vul de wl noot

de ioorehening in ols hieÍ

een toelichting in is

opqenomen.

;https://www.assistance-inlernational.org^/vp-contenuuploads/FINANCIEEL-JAARVERS :

Urlvan dejaarrekening

Vul de linh in noot de

jooïehening ols u due

ooh hebt gepubli@ed.

:https://www.assistance-international.org/wp-contenVuploads/Fl
:NANCI EEL-JAARVERSLAG-SAl-2020-website-í .pdf

Staatvan baten en lasten ,rr'r ( clql

Open


