Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Karunia foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

6 7 8 9 0 1 9 9

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

Ambachtsherenlaan 40, 3271 TM Mijnsheerenland

Telefoonnummer

0 1 8 6 6 0 2 8 5 3

E-mailadres

nbaan@karunia.org

Website (*)

www.karunia.org

RSIN (**)

8 5 7 2 1 5 0 4 8

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, Indonesie

Aantal medewerkers (*)

1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

dr. Gert Jan Baan

Secretaris

dr. ir. Henk Kievit

Penningmeester

dhr. Han Kleppe

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het bestuur heeft tweemaal fysiek vergaderd. Er zijn geen bestuurswisselingen
geweest. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

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?

het bevorderen van de toegang tot het onderwijs, het onderwijs zelf in het algemeen en
in het bijzonder in ontwikkelingsgebieden. De stichting tracht haar doel onder meer te
bereiken door: het geven van instructies en pedagogische adviezen; het ontwikkelen
van leergangen en het voorbereiden en ontwikkelen van hoger onderwijs.

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?

Karunia foundation verricht de volgende werkzaamheden:
1. Communicatie en fondsenwerving d.m.v. het benaderen van fondsen met
projectaanvragen, marketing t.b.v. publiciteit en reclame, sponsoring vanuit het
bedrijfsleven, presentaties en informatiebijeenkomsten in kerken, acties en
informatiebijeenkomsten op scholen, en d.m.v. de verkoop van artikelen.
2. Het stimuleren van kwaliteitsonderwijs via de uitwisseling van studenten en
docenten, het beschikbaar stellen van beurzen voor vervolgstudies, on the job training
op scholen en werving van westers onderwijskundig personeel.
3. Organisatieopbouw bij partners door middel van analyse en advies over structuren
en financiele systemen en door het geven van training en coaching.
In 2020 zijn de genoemde werkzaamheden onder nummer 2 en 3 gerealiseerd door
het ondersteunen van het project Yayasan Kristen Wamena (YKW) t.b.v. de
hogeschool STKIP Kristen Wamena in Wamena, Papoea, Indonesie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Karunia foundation verkrijgt op de volgende wijze inkomsten:
1. Donaties uit het bedrijfsleven en het opzetten van platforms waarin bedrijven
participeren.
2. Fondsenwerving onder particulieren
3. Projectaanvragen bij fondsen en ontwikkelingsorganisaties
4. Verkoop van artikelen en organiseren van beurzen
5. Acties op scholen en door verenigingen of stichtingen
Daarnaast heeft Karunia foundation fondsen aangezocht die hun bijdrage direct
hebben overgemaakt aan projectpartner YKW. Deze bijdrages zijn daarom niet
opgenomen in de jaarrekening 2020.
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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.

Karunia foundation streeft ernaar de kosten voor fondsenwerving en voor beheer en
administratie niet meer te laten bedragen dan 10% van het te werven bedrag. Er wordt
naar gestreefd 90% van de inkomsten te besteden ten bate van de projectpartner YKW
in Papoea, Indonesie. Dit betreft het stimuleren van kwaliteitsonderwijs en
organisatieopbouw bij deze partner. Het gaat hierbij zowel om het beschikbaar maken
van de financiele middelen t.b.v. de projectpartner, als om personele ondersteuning
vanuit Karunia d.m.v. training en coaching.
Het beheer van de gelden van Karunia foundation valt onder de verantwoordelijkheid
van de penningmeester van het bestuur. Een onafhankelijk accountant houdt toezicht
op de daadwerkelijke besteding van de gelden.

https://karunia.org/wp-content/uploads/2021/05/Beleidsplan-Karu
nia-20-23.pdf

Open

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

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel is er sprake
van vergoeding voor gemaakte kosten.

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.

1. Communicatie en fondsenwerving:
- Samenwerking met Word & Deed America, Bijzondere Noden en Kerk in Actie is
gecontinueerd. Gesprekken met Brot für die Welt hebben geresulteerd in een
toekenning voor twee jaar. In het geval van Bijzondere Noden wordt de jaarlijkse
bijdrage overgemaakt aan Karunia foundation. In alle andere gevallen wordt de
bijdrage direct overgemaakt aan de projectpartner YKW in Papoea, Indonesie.
- Marketing: De website is vernieuwd. Er is een pennenhouder ontwikkeld in de vorm
van een uil. De winst uit verkoop komt geheel ten goede aan de doelstelling.
- Vrijwilligers hebben diverse fondsenwervende activiteiten uitgevoerd, waaronder
bakacties, verkoop tweedehands kleding, verkoop natuurlijke zepen, concerten etc.
2. Stimuleren kwaliteitsonderwijs:
- Vanwege Corona waren veldbezoeken en uitwisselingen niet mogelijk. Wel heeft er
ondersteuning en training op afstand plaatsgevonden.
- Sociale onderneming: Er is een samenwerking ontstaan met WemasterEd.
WemasterEd implementeert het door Karunia foundation en YKW ontwikkelde Teach
the Teacher concept op scholen in Nederland.
3. Organisatieopbouw bij partner YKW
- Deze activiteit is bemoeilijkt door Corona. Er konden geen veldbezoeken
plaatsvinden. Wel is er intensief contact met de partner en wordt ondersteuning
geboden m.b.t. financieel management, project management en capaciteitsopbouw en
zijn diverse (online) trainingen en workshops gegeven.

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

Karunia foundation had in 2020 twee zzp-ers in dienst en werd ondersteund door een
team van vrijwilligers. Loonafspraken met de zzp-ers zijn vastgelegd in een
arbeidsovereenkomst. Vrijwilligers verrichten hun werk pro deo of kregen een
vrijwilligersbijdrage uitgekeerd.

https://karunia.org/wp-content/uploads/2021/06/2020-Stichting-K
arunia-Foundation.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

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

28.899

€

+
€

0

Totaal

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

28.899

€

+

22.305

+
€

23.819

22.305

427

22.076

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

5.080

Totaal

€

28.899

22.503

+
€

23.819

€

€

28.899

+

+
€

22.503

€

198

€

22.503

+

https://karunia.org/wp-content/uploads/2021/06/2020-Stichting-Karunia-Foundation.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

23.625

Som van baten van particulieren

€

23.625

€

Baten van bedrijven

€

22.829

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

62.320

Som van de geworven baten

€

108.774

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

4.375

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

+
113.149

€

+
0

€

+
0

€
€

+
0
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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

€

€

68.972

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

68.972

€

Wervingskosten

€

24.250

€

Kosten beheer en administratie

€

18.413

Som van de lasten

€

111.635

€

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

€

12.613

€

Saldo financiële baten en lasten

€

0

€

Saldo baten en lasten

€

1.514

€

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

0

In het bestuursverslag is een toelichting opgenomen op de staat van baten en lasten
on het kopje 'bestedingsbeleid'. Hierbij zij opgemerkt dat het daadwerkelijke bedrag
besteed aan de doelstelling hoger ligt, maar dat dit bedrag niet als zodanig op de
jaarrekening kon worden weergegeven. Dit heeft er mee te maken dat een aantal
grotere fondsen die het werk van Karunia in Papoea, Indonesie steunen, hun bijdrage
direct overmaken aan de projectpartner aldaar. Deze bijdrage lopen dus niet via de
cashflow van Karunia. Aanvullende cijfers ter toelichting zijn opgenomen in het
bestuursverslag.

https://karunia.org/wp-content/uploads/2021/06/2020-Stichting-K
arunia-Foundation.pdf

Open

