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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

2 5 0

Jan Prins

Erwin van der Ende

Werner E. Korpershoek

Kees Verheul

Pleun van de Berg

Albanie

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

www.hoopvooralbanie.nl

Pieter Zeemanlaan 112

Hoop voor Albanie

4 1 1 4 6 5 8 7

Wim Heiwegen

0 7 8 6 1 5 1 2 0 1

info@hoopvooralbanie.nl

8 0 4 0 4 4 3 5 1

0



02 van 06

1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

- Verstrekking van kleding en voedsel aan weduwen en wezen in Albanië.
- Brede steun van lokale initiatieven die erop gericht zijn de levensomstandigheden
maar vaak ook de woonomstandigheden van de allerarmste te verbeteren.
- Materiële ondersteuning door middel van het regelmatig sturen van hulpgoederen
vanuit Nederland

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door : 
- subsidies en donaties
- schenkingen, erfstellingen en legaten
- alle andere verkrijgingen en baten

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de mens. 
De sitchting zal zich vooral bezig houde met de verbetering van de 
levensomstandigheden van het volk in Albanie, zowel op medisch, materieel en 
geestelijk gebied en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Open

1. Ondersteuning van lokale initiatieven vanuit de lokale bevolking die erop gericht zijn
het welzijn van de kansarmen en allerarmsten te verbeteren.
2. Ondersteuning van projecten die het doel hebben de integratie van de 
gehandicapten
in Albanië te bevorderen in samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties.
3. Ondersteuning van renovatie herinrichting van scholen.
4. Ondersteuning van slachtoffers waaronder één ouder gezinnen die het slachtoffer 
zijn
geworden van de bloed- en eerwraak.
5. Ondersteuning van projecten met ouderen.
6. Draagvlak versterking onder de Nederlandse (en buitenlandse) achterban

https://www.hoopvooralbanie.nl/anbi-gegevens

Open

De bestuursleden ontvangen geen salaris, vergoeding of onkostenvergoeding.
 

Vanwege de pandemie / Covid-19 in 2020 zijn er minder activiteiten geweest.
Minder activiteiten voor de Fondswervering (Spinning was bv niet mogelijk), maar ook 
minder activiteiten in Albanie. Veel was niet mogelijk.
Extra aandacht is gegeven aan de Meel-actie, meer opgehaald en meer kunnen doen 
voor de lokale bevolking.
 
Met vertraging vanwege Corona is het echtpaar Brugman ingetrokken in het 
MissionHouse en inmiddels daar hun plek gevonden. 
 
Twee huizen zijn gebouwd en het gemeenschapsgebouw in Selbë gerenoveerd.
Scholing oudere zorg (Korcë)
Scholing Verbouwen van Groenten en pakket zaden verstuurd, Selbë
Transport van Hulpgoederen werd gecontinueerd in de corona periode en ook extra 
vrachten ingezet
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

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

364.549

15.162

480.115 364.549 480.115

2.946

3 1

32.600

266.007

1

5.892

462.006

111.007

214.108

31-12-2020 (*) 31-12-2020 (*)31-12-2021 31-12-2021

219.686

2 0 2 1

2.947

1

477.168

155.000

1 2

326.056

64.686

144.863

5.893

358.656

155.000
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

446.187884.804

2020 (*)2021

446.187

446.187884.804

446.187

884.804

884.804
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

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

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

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

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

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.

8.7716.632

29.24934.650

2020 (*)2021

-1.227

In 2020 is EUR 55.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

347.067797.201

59.87346.321

385.087838.483

Openhttps://www.hoopvooralbanie.nl/anbi-gegevens

347.067797.201
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