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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.
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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?
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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).
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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.
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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

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	1.13: Mr. M. Bröcker
	1.15: Mr. M.A. Bröcker
	1.14: Mr. G. Boogerd
	1.16: Mr. E. Doornekamp
	17: 
	1.10: Nepal
	1.11_A4: 1
	1.12_A4: 0
	1.7: [Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	1.30: Kinderen
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: 
	1.0: Stichting Ombir Foundation
	1.5: www.ombir.orgg
	1.2: 
	1.4_EM: mick.brocker@ombir.org
	1.1_KVK: 66141982
	1.6_RSIN: 856413033
	3_TEL: 
	1.51_ML: Stichting Ombir Foundation geeft weeskinderen in Nepal de mogelijkheid op een betere toekomst door ze een veilige basis te bieden. Onderdak, eten en drinken, onderwijs, gezondheidszorg, en liefde. Héél veel liefde. 
Elk weeskind heeft familie nodig. En elk weeskind heeft liefde nodig. Stichting Ombir Foundation gelooft dat opgroeien in een liefdevolle en veilige familie omgeving de enige goede basis is voor de ontwikkeling van een kind. Alleen met een liefdevol thuis kan een kind zich ontwikkelen tot een zelfstandige en weerbare volwassene. En wat een kind leert, geeft een kind door. 
Daarom zorgt de Stichting Ombir Foundation ervoor dat de weeskinderen in onze liefdevolle Ombir Family kunnen opgroeien. Zo voorkomen we dat de weeskinderen er alleen voor komen te staan. 


	1.53_ML: https://www.ombir.org/beleidsplan
	1.54_ML: Stichting Ombir Foundation ontvangt haar inkomsten door actief (online) fondserwerving, maandelijkse en eenmalige donaties van particulieren en giften van  business partners.
	1.56_ML: De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Reiskosten worden ook niet vergoed.

Naast bestuursvoorzitter is Mr. M. Bröcker ook als directeur in dienst bij stichting Ombir Foundation. Voor deze werkzaamheden ontvangt hij een basis salaris conform de goede doelen CAO
	1.57_ML: https://www.ombir.org/jaarrekening2021
	1.55_ML: Met betrekking tot de opbouw van het vermogen moet de Stichting Ombir Foundation gerekend worden tot de zogenaamde hybride fondsen. Dat houdt in dat er zowel fondsenwervende activiteiten plaatsvinden teneinde de (lopende) projecten te financieren. Terwijl er tevens sprake is van vermogensopbouw, om ook op de langere termijn projecten van enige omvang mogelijk te maken en een reserve te hebben bij tegenvallende resultaten in de fondsenwerving en sponsoring. 

Het vermogen van de Stichting wordt, gezien de beperkte omvang van de Stichting, voor het grootste deel in liquide vorm aangehouden op een rekening-courant en op een spaarrekening bij de ABN AMRO bank in Zoetermeer. 
	56: 
	1.56._MLT: https://www.ombir.org/beleidsplan
	knop: 

	57: 
	1.57._MLT: https://www.ombir.org/jaarrekening2021
	knop: 


	2: 
	1: 
	2.1.1_GT: 0
	2.1.2_GT: 0
	2.1.6_GT: 0
	2.1.7_GT: 0
	2.1.5_GT: 0
	2.1.3_GT: 0
	2.1.8_GT: 201.507
	4_GT: 0
	9_GT: 0
	10_GT: 0

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2.3.2_GT: 205.788
	2.3.3_GT: 0
	2.3.1_GT: 0
	2.3.9_GT: 5.028
	2.3.4_GT: 0
	10_GT: 0
	5_GT: 0

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	2.4.1_GT: 0
	9_GT: 
	4_GT: 
	10_GT: 0
	5_GT: 0

	2: 
	2.2.1_GT: 0
	2.2.2_GT: 0
	2.2.6_GT: 0
	2.2.7_GT: 0
	2.2.5_GT: 0
	2.2.3_GT: 0
	8_GT: 
	4_GT: 0
	9_GT: 0
	10_GT: 0

	date01: 
	2.date01.d_F: 31
	2.date01.m_F: 12
	2.date01.y_F: 2021

	0: 
	1: 
	2: 

	2.5_ML: https://www.ombir.org/jaarrekening2021

	3: 
	1: 
	3.1.1_A7: 95.105
	3.1.2_A7: 0
	3.1.3_A7: 0
	4_A7: 0
	3.1.5_A7: 0
	3.1.6_A7: 0
	3.1.7_A7: 0
	3.1.8_A7: 0
	3.1.9_A7: 0
	10_A7: 0
	3.1.11_A7: 0
	3.1.12_A7: 0
	13_A7: 0
	3.1.25_A7: 30.986
	3.1.26_A7: 70
	27_A7: 0
	3.1.28_A7: 30.557
	3.1.29_A7: -1.269
	30_A7: 0
	3.1.15_A7: 41.331
	3.1.16_A7: 0
	3.1.17_A7: 0
	3.1.18_A7: 0
	3.1.19_A7: 0
	3.1.20_A7: 0
	3.1.21_A7: 0
	3.1.22_A7: 0
	23_A7: 
	24_A7: 0
	23_omschrijving: 

	2: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 0
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 0
	11_A7: 
	12_A7: 
	13_A7: 0
	25_A7: 
	26_A7: 
	27_A7: 0
	28_A7: 
	29_A7: 
	30_A7: 0
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 
	23_A7: 
	24_A7: 0

	0: 
	1: 
	2: 

	JV: 
	3.JV._MLT: https://www.ombir.org/jaarrekening2021
	knop: 

	3.3_ML: De stichting legt jaarlijks verantwoording af over het door haar gevoerde financiële beleid over het afgelopen boekjaar. Dit verslag zal worden gepubliceerd op de website.



