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Doelstelling van de Stichting NABI 

 

 

De Stichting heeft als doel: het verlenen van humanitaire en ontwikkelingshulp op de  
gebieden: gezondheidszorg, onderwijs, noodhulp bij natuurrampen, hongersnoden en 
(oorlogs-)geweld en het financieren van microkredieten in ontwikkelingslanden; 
het ondersteunen van organisaties die door de belastingdienst zijn toegelaten als 
algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en het verrichten van al wat hiermee verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
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BELONINGSBELEID STICHTING NABI 

 

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting 

geen beloning. Wel zullen gemaakte kosten worden vergoed en kan het bestuur 

besluiten een zgn. vrijwilligersvergoeding toe te kennen aan personen die zich met 

de uitvoering van de besluiten van de stichting, de administratie en overige 

uitvoerende werkzaamheden bezig houden. Deze vergoedingen kunnen nimmer de 

bedragen overstijgen die door de belastingdienst worden aangemerkt als 

belastingvrije vergoedingen. Voor personen boven de 23 jaar zijn dit de volgende 

maxima (2016): € 4,50 per uur, € 150,-- per maand en € 1.500,-- per jaar. 
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Bestuurssamenstelling en bestuurders Stichting NABI 

 

Het bestuur van Stichting NABI bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een 

penningmeester en een gewoon lid. 

 

Per 15 december 2020 zijn de volgende personen in functie: 

 

C.B. Dubois, voorzitter 

P. van Dijk, secretaris 

J.C. van Dijk, penningmeester 

G. W. Stolk – Verkerk, gewoon lid 
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Adresgegevens Stichting NABI 

 

Secretariaat: 

 

Golfslag 15 

3224 CM Hellevoetsluis 

Tel.: 0181319239 

e-mail: p.van.dijk@solcon.nl 

 

Penningmeester: 

 

Hoefweg 71  

2665 CC Bleiswijk 

Tel.: 0105221810 

e-mail: jc.vandijk@solconmail.nl 
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Beleidsplan Stichting NABI 2021-2015 
 
De stichting NABI (hierna: NABI) heeft als doel: 

a. het verlenen van humanitaire en ontwikkelingshulp op de gebieden: gezondheidszorg, 
onderwijs, noodhulp bij natuurrampen, hongersnoden en (oorlogs-)geweld en het financieren 
van microkredieten in ontwikkelingslanden; 

b. het ondersteunen van organisaties die door de belastingdienst zijn toegelaten als algemeen 
nut beogende instellingen (ANBI) en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Zij doet dit met de middelen die zij ontvangt van natuurlijke en rechtspersonen. 
 
Het bestuur van NABI onderzoekt of de ontvangende organisaties voldoen aan de criteria van 
betrouwbaarheid, goed bestuur, duidelijke doelstellingen en indien nodig of de behaalde resultaten in 
lijn zijn met de beleidsplannen. 
 
Indien een organisatie niet voldoet aan de criteria of daar gerede twijfels over bestaan, wordt contact 
opgenomen en informatie ingewonnen. Blijven twijfels bestaan, dan worden giften aan die 
organisaties beëindigd. 
 
Door middel van persoonlijke benadering trachten bestuursleden anderen te interesseren deel te 
nemen aan de activiteiten van NABI. 
 
Met gevers die gebruik willen maken van de diensten van NABI wordt in een vertrouwelijke sfeer 
gesproken over hun wensen en ideeën t.a.v. de bestemming van de middelen van de stichting. Van 
tijd tot tijd worden deze wensen en ideeën geëvalueerd. 
 
NABI neemt de gever werk uit handen. Hij/zij kan er op vertrouwen dat zijn/haar gift een verantwoord 
doel bereikt, dat betalingen worden gedaan, de administratie wordt gevoerd en achteraf rekening en 
verantwoording van de ontvangen en gedane giften plaatsvindt in de jaarrekening van NABI. 
 
NABI streeft er naar in 2021 tenminste € 40.000 aan giften te verstrekken, in daarop volgende jaren 
oplopend tot € 50.000 in 2025. 
 
Het bestuur ziet er op toe dat de uitvoeringskosten ten hoogste 3% van de uitgaande giften bedragen. 
 
Beloningsbeleid. 
Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen beloning. Wel 
zullen gemaakte kosten worden vergoed en kan het bestuur besluiten een zgn. vrijwilligersvergoeding 
toe te kennen aan personen die zich met de uitvoering van de besluiten van de stichting, de 
administratie en overige uitvoerende werkzaamheden bezig houden. Deze vergoedingen kunnen 
nimmer de bedragen overstijgen die door de belastingdienst worden aangemerkt als belastingvrije 
vergoedingen. 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting NABI. 
 
Bleiswijk, ……………………. 
 
 
Voorzitter     Secretaris 
 
 
 
 
 
C.B. Dubois     P. van Dijk 
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Activiteitenverslag 2019   

 

De Stichting NABI heeft in 2019 conform de doelstelling giften ontvangen van een 

tiental donoren. 

Een groot deel daarvan is ontvangen op basis van zgn. periodieke giften; bedragen 

die door donoren zijn toegezegd op basis van een overeenkomst. Deze 

overeenkomsten lopen minimaal 5 jaar. 

Op grond daarvan is Stichting NABI in staat geweest aan het begin van 2019 een 

groot aantal doelen/organisaties aan te wijzen die gedurende 2019 konden rekenen 

op financiële ondersteuning door de Stichting. Dit helpt deze doelen/organisaties van 

tevoren te weten waar op gerekend kan worden. 

Het bestuur heeft de doelen/organisaties en de te doneren bedragen vastgesteld op 

basis van een overzicht dat werd samengesteld door de penningmeester. 

Een beperkt aantal doelen/organisaties kregen incidentele ondersteuning. Dit betrof 

met name éénmalige acties in de vorm van noodhulp. 

De doelen/organisaties voldeden aan de omschrijving in de statutaire doelstelling van 

Stichting NABI, te weten hetzij beschikken over een ANBI status, hetzij organisaties 

in ontwikkelingslanden die aldaar sociale doelen nastreven (onderwijs, zorg etc.), een 

en ander conform de doelstelling van Stichting NABI 

 

De bestuursleden hebben in hun eigen netwerk activiteiten ontwikkeld, gericht op het 

werven van donaties voor de Stichting. 

 

De ontvangen donaties stegen t.o.v. het voorgaande jaar met ruim 20% naar ruim                             

€ 25.000,00. De gelden die werden uitgegeven stegen met bijna 18% tot bijna            

€ 25.000,00 

Het verschil van ruim € 500,00 bleef in kas en wordt in 2020 ingezet. Aan het einde 

van 2019 beschikte Stichting NABI over een zeer bescheiden vermogen van               

€ 690,00. Dit is conform het beleid van de Stichting dat er van uit gaat dat geen 

vermogen wordt opgebouwd, maar dat vrijwel alle inkomende giften en donaties in 

het jaar van ontvangst worden besteed aan goede doelen. 

 

De kosten van beheer en administratie bedroegen slechts € 264,00, voornamelijk 

bestaande uit bankkosten en contributie. Voor het bestuur is het beheersen van de 

overheadkosten een wezenlijk uitgangspunt dat in 2019 goed is gerealiseerd. 

 

Vermogensbeheer 2019 

 

De Stichting NABI streeft er naar het vermogen van de Stichting zo laag mogelijk te 

houden. Vrijwel het gehele bedrag aan inkomende giften wordt nog in hetzelfde jaar 

besteed. Daartoe wordt na het derde kwartaal een prognose opgesteld en besloten 

tot het besteden van wat na aftrek van de vaste giften over lijkt te blijven. Dat kan er 

toe leiden dat het ene jaar iets teveel wordt uitgegeven, het andere jaar iets te 

weinig. Een en ander moet elkaar opheffen. 

De Stichting is niet gericht op het vergaren van vermogen om dat vervolgens te 

beleggen. De middelen worden liquide gehouden en op een bankrekening bewaard. 
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 Algemeen         

          

          

 De Stichting NABI is gevestigd in Bleiswijk en is opgericht door middel van een notariële   

 akte d.d. 18 november 2016. De statuten zijn op 24 mei 2018 qua doelstelling herzien.  

          

 De Stichting heeft als doel: het verlenen van humanitaire en ontwikkelingshulp op de   

 gebieden: gezondheidszorg, onderwijs, noodhulp bij natuurrampen, hongersnoden en  

 (oorlogs-)geweld en het financieren van microkredieten in ontwikkelingslanden;   

 het ondersteunen van organisaties die door de belastingdienst zijn toegelaten als   

 algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en het verrichten van al wat hiermee verband  

 houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.      

          

          

 De activiteiten van de Stichting NABI zijn gestart in 2017.     

          

 Tot bestuursleden van de stichting zijn bij de oprichtingsakte benoemd:   

          

 C.B. Dubois, voorzitter        

 P.van Dijk, secretaris        

 J.C. van Dijk, penningmeester       

 G.W. Verkerk, lid        

          

 Voorzitter, secretaris en penningmeester zijn het gehele jaar 2019 lid van het bestuur gebleven. 

          

          

          

 Handelsregister Kamer van Koophandel: 67303994     

 Fiscaal nummer (RSIN): 856921683      
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

         

         

         

         

 AKTIVA     31-12-2019  31-12-2018 

      €   € 

         

         

 Vaste aktiva       

         

 Materiële vaste aktiva                -                 -    

         

 Financiële vaste aktiva               -                 -    

         

         

 Vlottende aktiva       

         

 Vorderingen                -                 -    

         

 Liquide middelen           2.690          2.138  

         

 Totaal            2.690          2.138  

         

         

         

         

         

 PASSIVA     31-12-2019  31-12-2018 

      €  € 

         

         

 Eigen vermogen       

         

 Algemene reserve                  1                1  

         

 Bestemmingsreserve              689             137  

         

         

 Kortlopende schulden      

         

 Overlopende posten           2.000          2.000  

         

           

             2.690          2.138  
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WINST- EN VERLIESREKENING 2019 

          

          

          

          

 BATEN     2019  2018  

      €  €  

          

          

 Periodieke giften         23.100        17.500   

 Incidentele giften           2.126          3.416   

 Totaal baten         25.226        20.916   

          

 LASTEN         

          

          

 Periodieke giften         18.922        13.088   

 Incidentele giften           5.488          7.432   

 Kosten beheer en administratie             264             441   

 Totaal lasten         24.674        20.961   

          

          

 Resultaat               552               45-  

          

          

 Toevoeging aan:        

 Algemene reserve                -                 -     

 Bestemmingsreserve              552               45-  

                552               45-  

          

          
 

 

           De uitgaande periodieke en incidentele giften  
2019 

Evangelische gemeente De Driehoek 
 
Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda 
 
Stichting Operatie Mobilisatie 
 
Stichting Compassion Nederland 
 
Vathsalya Charitable Trust India 
 

betroffen o.a. de volgende doelen/organisaties: 
2018 

Stichting Operatie Mobilisatie 
 
Evangelische gemeente De Driehoek 
 
Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda 
 
Stichting Compassion Nederland 
 
Arabische Wereldzending 
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TOELICHTING ALGEMEEN     

       
Grondslagen van waardering     

       
Materiële vaste aktiva     

       
De materiële vaste aktiva worden gewaardeerd op de aanschaffingswaarde 

veminderd met lineaire afschrijvingen, welke bepaald zijn aan de hand van de 

geschatte levensduur.     

       
Financiële vaste aktiva     

       
Effecten       
De effecten worden gewaardeerd tegen de beurskoers.   

       
Leningen u/g      
De leningen u/g worden gewaardeerd tegen de nominale waarden.  

       
Vorderingen      

       
Deze posten worden gewaardeerd tegen de nominale waarden.  

       
Liquide middelen      

       
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarden. 

Indien niet anders vermeld staan deze ter vrije beschikking.  

       
Eigen vermogen      

       
Het eigen vermogen wordt jaarlijks gemuteerd met het netto-resultaat. 

       
Kortlopende schulden     

       
Deze schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarden.  

       
Grondslagen van resultaatbepaling    

       
Baten       

       
De baten zijn verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. 

       
Lasten       

       
De lasten zijn genomen in het jaar waarvoor die kosten zijn gemaakt. 

       
Kosten van overhead     

       
De kosten van overhead bedroegen € 264,00 ofwel 1,05% van de baten. 
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Jaarverslag 2019 
 
De bestuurssamenstelling gedurende het jaar 2019 was: 
 
de heer C.B. Dubois voorzitter 
de heer P. van Dijk  secretaris 
de heer J.C. van Dijk penningmeester 
mevr. G.W. Stolk-Verkerk bestuurslid 
 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 zijn goedgekeurd op 31 augustus 2019 door 
middel van digitale stemming en vervolgens gepubliceerd.  
Het bestuur is bijeen geweest op 18 november 2019. In die vergadering is de 
goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 bekrachtigd. 
De penningmeester heeft de lopende financiële zaken over 2019 toegelicht.  
De penningmeester is gevraagd te onderzoeken waar in het lopende jaar nog ruimte 
zit om extra doelen te steunen. Hij is daar via de mail voor het einde van het jaar op 
teruggekomen en vervolgens zijn besluiten genomen over extra giften in 2019. 
Inkomsten en uitgaven tot en met het derde kwartaal zijn besproken en liepen in lijn 
met de prognose. 
De begroting voor 2020 is gepresenteerd en vervolgens goedgekeurd. 
 
Hellevoetsluis, 26 februari 2020. 
 
Voorzitter    Secretaris    Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
C.B. Dubois    P. van Dijk    J.C. van Dijk 
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De jaarrekening en het jaarverslag 2019 zijn door het bestuur vastgesteld op 6 maart 2020 

         

         

         

         

         
C.B. Dubois, voorzitter       

         

         

         

         

         

         
P. van Dijk, secretaris       

         

         

         

         

         

         
J.C. van Dijk, penningmeester       

         

         

         

         

         

         
G.W. Verkerk, lid        
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EXPLOITATIEBEGROTING 2021 VAN DE STICHTING NABI 

RSIN 8569 21 683 

 

De Stichting NABI zal in 2021 voor het vijfde jaar een exploitatie voeren. Het bestuur verwacht een 

opbrengst aan periodieke giften van € 34.000, -. Dit is een groei van ruim 40% t.o.v. 2019, hetgeen 

het bestuur mogelijk werd door een nieuwe periodieke gift van € 9.000,00 begin 2020. Mogelijk 

komen daarin de loop van 2021 incidentele giften bij. 

Deze worden voorzichtig begroot, rekening houdend met de uitkomst over de eerste drie kwartalen 

2020. 

De bestuursleden zullen actief en om niet (als vrijwilligers) in hun eigen netwerk werven. Er worden 

geen noemenswaardige kosten gemaakt voor werving van giften. 

De overheadkosten van de Stichting zullen heel beperkt zijn teneinde te voldoen aan de doelstelling 

in het beleidsplan. 

 

BATEN  

 

  Begroting 
2021 

Begroting 
2020 

Jaarrekening 
2019 

1 Periodieke giften  34.000 24.000 23.100 

2 Incidentele giften 4.000 3.000 2.126 

 TOTAAL BATEN 38.000 27.000 25.226 

 

LASTEN 

 

1 Kosten beheer en administratie 300 200 264 

2 Periodieke giften 32.000 24.000 18.922 

3 Incidentele giften 5.700 2.800 5.488 

 TOTAAL LASTEN 38.000 27.000 24.674 

 Overschot/tekort 0 0 552 

 TOTAAL 38.000 27.000 25.226 

 

 

Aldus vastgesteld via e-mail, 

 

Hellevoetsluis, 18 december 2020 

 

 

P. van Dijk 

Secretaris 

 

 

 

 

J.C. van Dijk 

penningmeester 
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Activiteitenverslag 2019   

 

De Stichting NABI heeft in 2019 conform de doelstelling giften ontvangen van een 

tiental donoren. 

Een groot deel daarvan is ontvangen op basis van zgn. periodieke giften; bedragen 

die door donoren zijn toegezegd op basis van een overeenkomst. Deze 

overeenkomsten lopen minimaal 5 jaar. 

Op grond daarvan is Stichting NABI in staat geweest aan het begin van 2019 een 

groot aantal doelen/organisaties aan te wijzen die gedurende 2019 konden rekenen 

op financiële ondersteuning door de Stichting. Dit helpt deze doelen/organisaties van 

tevoren te weten waar op gerekend kan worden. 

Het bestuur heeft de doelen/organisaties en de te doneren bedragen vastgesteld op 

basis van een overzicht dat werd samengesteld door de penningmeester. 

Een beperkt aantal doelen/organisaties kregen incidentele ondersteuning. Dit betrof 

met name éénmalige acties in de vorm van noodhulp. 

De doelen/organisaties voldeden aan de omschrijving in de statutaire doelstelling van 

Stichting NABI, te weten hetzij beschikken over een ANBI status, hetzij organisaties 

in ontwikkelingslanden die aldaar sociale doelen nastreven (onderwijs, zorg etc.), een 

en ander conform de doelstelling van Stichting NABI 

 

De bestuursleden hebben in hun eigen netwerk activiteiten ontwikkeld, gericht op het 

werven van donaties voor de Stichting. 

 

De ontvangen donaties stegen t.o.v. het voorgaande jaar met ruim 20% naar ruim                             

€ 25.000,00. De gelden die werden uitgegeven stegen met bijna 18% tot bijna            

€ 25.000,00 

Het verschil van ruim € 500,00 bleef in kas en wordt in 2020 ingezet. Aan het einde 

van 2019 beschikte Stichting NABI over een zeer bescheiden vermogen van               

€ 690,00. Dit is conform het beleid van de Stichting dat er van uit gaat dat geen 

vermogen wordt opgebouwd, maar dat vrijwel alle inkomende giften en donaties in 

het jaar van ontvangst worden besteed aan goede doelen. 

 

De kosten van beheer en administratie bedroegen slechts € 264,00, voornamelijk 

bestaande uit bankkosten en contributie. Voor het bestuur is het beheersen van de 

overheadkosten een wezenlijk uitgangspunt dat in 2019 goed is gerealiseerd. 

 

Vermogensbeheer 2019 

 

De Stichting NABI streeft er naar het vermogen van de Stichting zo laag mogelijk te 

houden. Vrijwel het gehele bedrag aan inkomende giften wordt nog in hetzelfde jaar 

besteed. Daartoe wordt na het derde kwartaal een prognose opgesteld en besloten 

tot het besteden van wat na aftrek van de vaste giften over lijkt te blijven. Dat kan er 

toe leiden dat het ene jaar iets teveel wordt uitgegeven, het andere jaar iets te 

weinig. Een en ander moet elkaar opheffen. 

De Stichting is niet gericht op het vergaren van vermogen om dat vervolgens te 

beleggen. De middelen worden liquide gehouden en op een bankrekening bewaard. 


