Gegevens ten behoeve van de ANBI registratie
1) Naam:

Stichting Vrienden van KAP

2) Oprichting en KvK:

De stichting is opgericht op 18 maart 2009 en staat ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 09195963

3) Fiscaal nummer:

820645394

4) Contactgegevens:

Dhr. L.A.M. van Ewijk, Maartensweer 18, 2265 DH Leidschendam

5) Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:
Adviseur:
Adviseur:

Dhr. L.A.M. van Ewijk

Mw. M. van Niel
Dhr. F.T. van Soest
Mw. M.W. van Erkel
Dhr. A. Heinsbroek
Mw. F. Nthenge
Mw. C. Mukhoma

6) Beleidsplan:
Het beleidsplan sluit aan bij de doelstelling van de stichting (zie punt 8). Het gaat in de eerste
plaats uit van het goed onderhouden van contacten met de donateurs.
Deze contacten worden onderhouden door middel van het uitbrengen van zgn.
Vriendenbrieven (nieuwsbrieven) en het organiseren van bijeenkomsten.
Om jaarlijks aan de financiële doelstelling te kunnen voldoen worden verschillende activiteiten
georganiseerd (zie punt 9).
Fondsen worden benaderd om bijdragen te verkrijgen.
Bedrijven worden benaderd om in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen
een bijdrage te leveren.
Kerken worden benaderd om collectes te bestemmen voor het doel van de stichting.
7) Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen financiële beloning voor hun activiteiten/werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten; zij doen hier geen aanspraak op en werken volledig pro deo.
8) Doelstelling:
• Het bevorderen en ondersteunen van het Kitale Community Advancement Programme
(KAP) in Kenia, het verschaffen en verbreden van inzichten in dit programma alsook in
de internationale maatschappelijke ontwikkeling die op hiv-verspreiding van invloed
(kunnen) zijn, alsmede het beschikbaar krijgen van financiële en andere middelen ten
behoeve van het Kitale Community Advancement Programme.
• Het Kitale Community Advancement Programme richt zich op het meest basale en
meest kwetsbare gemeenschapsniveau van de maatschappij, met volledige deelname
van alle sectoren van die samenleving, ongeacht levensbeschouwing, religie, etnische
achtergrond, opleiding, gender of leeftijd en stimuleert de doelgroepen zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor hun gemeenschap, waarbij vrijwillige inzet en
kleinschaligheid een belangrijke rol spelen. Het werk van KAP bestaat voornamelijk uit
het opbouwen van capaciteiten van de mensen om hun gemeenschap en

•

•

levensomstandigheden te verbeteren, het voorkomen en bestrijden van ziekten, en
gebruikt hiertoe onderwijs om de kennis, houding en vaardigheden van de mensen te
ontwikkelen en een geest van zorg te bevorderen.
De medewerkers van KAP ontlenen hun inspiratie en kracht, om onder alle
omstandigheden het beste te geven, aan hun geloof; zij streven er naar om christelijke
waarden en beginselen stelselmatig uit te dragen op elk gebied binnen de organisatie
en op elke plaats waar zij actief zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
➢ Het werven van donoren;
➢ Het rondzenden van vriendenbrieven (nieuwsbrieven);
➢ Het coördineren van fondsenwervende activiteiten;
➢ Het verzamelen en doorsturen van fondsen;
➢ Het opzetten en onderhouden van een website.

9) Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2021:
• Het maken en versturen van vriendenbrieven.
• De jaarlijkse vrienden - benefiet stamppot maaltijd kon dit jaar gelukkig weer
doorgang vinden, in aangepaste vorm vanwege de corona maatregelen.
Father Sjaak de Boer, Mill Hill missionaris en voorganger van de R.K. Parochie
“Church of Our Saviour” in Den Haag, sprak daarbij over zijn betrokkenheid en dat
van zijn kerkgemeenschap bij Jacinta en het werk van KAP.
10) Financiële verantwoording
• Het totale bedrag aan verkregen inkomsten wordt overgemaakt aan het project te
Kitale, Kenia.
•

Voor 2021 is het overzicht aan inkomsten en uitgaven
Inkomsten:
- Giften particulieren
€ 15.566
- Stamppotmaaltijd
€
491
- Ontvangen rente
€
0
Totaal inkomsten
€ 16.057
Uitgaven:
- Bankkosten
- Verzendkosten Vriendenbrieven
- Kosten website
- Totaal kosten

€
€
€
€

•

Begroting 2022

337
99
18
454

€ 12.000
€
700
€
0
€ 12.700

€
€
€
€

250
120
20
390

Driemaal geld overgemaakt naar KAP Kitale Kenia, totaal € 16.500
NB : We hebben de kosten tot 2,8% van de inkomsten weten te beperken, d.w.z.
van iedere 100,- euro komt 97,20 euro direct aan bij het projectteam in Kitale.
Toelichting:
- Het bestuur vergaderde in 2021 drie keer online en een keer bij een bestuurslid thuis.
- Er worden aan bestuursleden geen vergoedingen toegekend voor reis- en verblijfkosten.
- Kosten die worden gemaakt voor het printen van vrienden-nieuwsbrieven worden niet in
rekening gebracht.
- Bankkosten zijn helaas onvermijdelijk.

