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Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Mineke Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

0 8 1 8 8 1 0 2

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

p/a Jagerserf 19, 3851 SM Ermelo

Telefoonnummer
E-mailadres

info@minekefoundation.org

Website (*)

www.minekefoundation.org

RSIN (**)

8 2 0 3 5 7 6 8 6

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

- Secundaire sector (indien van toepassing) In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Liberia

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

1 8

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Tonia Dabwe

Secretaris
Penningmeester

Rien Kooijman

Algemeen bestuurslid

Cees Timmer

Algemeen bestuurslid

Jan Achtereekte

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?

Mineke Foundation wil het werk van Dabwe Wiah en Mineke Muilerman voortzetten en
uitbouwen. Met de middelen van vandaag willen we helpen om de economische en
sociale situatie van Dabwe Town en het district Gardnersville permanent te verbeteren,
zodat dit gebied een voorbeeld kan worden.
Mineke Foundation richt zich op onderwijs en ondernemerschap voor vrouwen en
jongeren. Omdat deze groepen het het zwaarst hebben in Liberia. Een goede opleiding
is een basis voor het vinden van goed betaald werk en daarmee economische
zelfstandigheid. En voor wie geen baan kan vinden, kan ondernemerschap een
alternatieve route naar economische zelfstandigheid bieden.
Dit doen wij via:
• Basisonderwijs + aanvullende naschoolse programma’s
• Vakonderwijs + business trainingen
• Microleningen + een spaarprogramma voor vrouwen
• Aanvullende educatieve programma’s voor de lokale gemeenschap.

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?

• Goed en betaalbaar onderwijs terugbrengen naar Dabwe Town
• Het opzetten van meerdere sociale ondernemingen die vakonderwijs on-the-job
bieden
• Het verstrekken van microleningen en een spaarprogramma
• Het ontwikkelen van een Resource Center
• Het aangaan van partnerships met partijen in Liberia en Nederland.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via fondsenwerving en giften.
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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.

Om onze doelstellingen te bereiken voeren we een aantal projecten uit. We benaderen
deze projecten bedrijfsmatig, als sociale ondernemingen. Voor ieder project wordt een
business case opgesteld. De basis voor de business case is een marktverkenning.
Vanuit de marktverkenning wordt het businessplan met een begroting opgesteld. De
business case wordt beoordeeld door het bestuur van MF NL.
Pas bij een positief oordeel en het vertrouwen dat het plan ook kan worden uitgevoerd,
wordt de fondsenwerving gestart. Uitgangspunt is dat de sociale onderneming op
termijn bijdraagt aan het dekken van de overhead van Mineke Foundation en dat de
onderneming binnen een aantal jaren minimaal kostendekkend is en kan worden
voortgezet, zonder externe financiering.

https://minekefoundation.org/wp-content/uploads/MF-strategic-pl
an-2021-2025.pdf

Open

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

Alle activiteiten van de stichting in Nederland worden door vrijwilligers uitgevoerd. Zij
ontvangen geen geldelijke beloning.

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.

Zie Jaarverslag 2020 van de Mineke Foundation via onderstaande url.

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

https://minekefoundation.org/wp-content/uploads/Jaarverslag-202
0-Mineke-Foundation.pdf

Open
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Balans
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Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

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

€

20.539

€

+
€

0

3.212

+

Totaal

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

20.539

+
€

10.302

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

10.237

Totaal

€

20.539

+
€

-6.018

-6.018

3.212

+
€

€

+
€

€

20.539

+

€

10.302

3.212

€

9.230

€

3.212

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

13.663

Som van baten van particulieren

€

13.663

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

55.750

Som van de geworven baten

€

55.750

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

€

14.502

€

14.502

€

50.722

€

50.722

+

+

€

+
69.413

€
€

+
65.224
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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

€

€

€

49.062

74.857

2.346

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

49.062

€

77.203

Wervingskosten

€

3.256

€

3.416

Kosten beheer en administratie

€

775

€

1.748

Som van de lasten

€

53.093

€

82.367

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

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

+

€
16.320

€

-17.143

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.

https://minekefoundation.org/wp-content/uploads/Jaarrekening-2
020-Mineke-Foundation-_-getekend_16juni2021.pdf

Open

+

