Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting To Be World wide

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 1 7 4 8 4 7

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

Herengracht 392, 1016 CJ Amsterdam

Telefoonnummer

0 6 5 3 2 3 5 8 8 8

E-mailadres

nellie.kirschner@tobeworldwide.org

Website (*)

www.tobeworldwide.org

RSIN (**)

8 1 0 9 6 1 7 2 6

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? (*)

Afrika, Ghana

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

5

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Nellie Kirschner-Timmer

Secretaris

Nellie Kirschner-Timmer

Penningmeester

Lea Ward

Algemeen bestuurslid

Elsbeth van Rhijn

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

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?

To Be Worldwide ziet het als haar missie kinderen in ontwikkelingslanden te helpen
vaardigheden te ontwikkelen waarin het reguliere onderwijs ter plekke (nog) niet kan
voorzien. Vaardigheden die bijdragen aan een betere toekomst en de ontwikkeling
van 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?

To Be Worldwide heeft de bouw van twee Educational Resource Centres met een
kinderbibliotheek en faciliteiten, voor computertraining en daarbij een uitgebreid, op
lokale behoeften afgestemd activiteitenprogramma, gefinancieerd. Alles gericht op de
leergierigheid; met het doel middelen en mogelijkheden te bieden, te inspireren en te
stimuleren, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen!
Kinderen in de centra leren bijvoorbeeld kansen te zien en te benutten door deelname
aan activiteiten en leesprogramma’s en computercursussen te volgen. Via het internet
hebben ze toegang tot veel meer informatie om hun opleiding te ondersteunen (o.a.
e-learning materiaal in het Centrum). Ook toegang tot het voorgezet onderwijs wordt
hierdoor makkelijker.
Op dit moment heeft het Centrum, het Takoradi Educational Resource Centre in het
westelijke deel van Ghana ,reeds 14’000 kinderen geregistreerd die gebruik hebben
gemaakt van het Centrum. Jaarlijks komen daar omstreeks 1000 kinderen bij.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

To Be Worldwide werd en wordt o.a. gesteund door Net4kids Aid Foundation,
InterimIC, Unicef Ghana, de Europese Unie Ghana, Foundation Les Paquerettes,
Wilde Ganzen. DDF, Kaptein Fonds, Stichting AKBH, en WM de Hoop Stichting.
Fondsen worden voornamelijk geworven vanuit Stichting To Be Worldwide, middels
een netwerk van voornamelijk particuliere (familie) stichtingen/fondsen.
Stichting To Be Worldwide heeft een jaarlijkse begroting van +/- € 60.000
Stichting To Be Worldwide heeft een reserve van € 9371.000 (1,5 jaar exploitatie)
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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.

De verkregen inkomsten worden via de geregistreerde zuster organisatie To Be
Worldwide Ghana besteed aan onderwijscentra en programma's zoals eerder
vermeld.

https://www.tobeworldwide.org/index.php/about-us/anbi

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 vergoeding en of salaris. Zij mogen alleen out of
pocket onkonsten declareren.

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.

Het ondersteunen van 2 onderwijscentra in Ghana (Takoradi en Cape Coast) met alle
daarbij horende onderwijsprogramma, activiteiten en team.

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

www.tobeworldwide.org
https://www.tobeworldwide.org/index.php/about-us/newsletters?start=0

https://www.tobeworldwide.org/index.php/about-us/newsletters?
start=0

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

€

95.019

€

+
€

0

108.604

+

Totaal

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

95.019

€

+

+
€

93.711

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.308

Totaal

€

95.019

+
€

105.753

105.753

108.604

+
€

93.711

€

€

95.019

+

108.604

€

2.851

€

108.604

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

52.308

Giften

€

53.798

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

1.490

+

6.590

€

101.602

€

108.192

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

53.798

+

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

530

Overige lasten

€

3.641

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

108.192

€
€

64.937

83.725

€

570

€

6.097

69.108

€

90.392

-15.310

€

17.800

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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.

2020 jaarrekening wordt op dit moment gemaakt. Genoemde cijfers zijn uit de
administratie. De Url is van de jaarrekening 2019.
https://www.tobeworldwide.org/index.php/about-us/financial-reports?start=0

https://www.tobeworldwide.org/index.php/about-us/financial-rep
orts?start=0

Open

