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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

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.

RSIN (**)

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 (*)

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).



04 van 06

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 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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: Stichting Sarfath
	13: O.E. Bottenbley
	5: www.sarfath.com
	15: N.L. Steendam
	2: Biskopswei 8, 9213VM, De Wilgen
	4_EM: info@sarfath.com
	14: N.S. Bottenbley-Jabbar
	16: E. Steendam-Stel
	17: M.J. Steendam
	10: Nederland, Suriname, Zambia, Uganda
	1_KVK: 01143032
	11_A4: 1
	12_A4: 3
	7: [Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen]
	8: [Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	6_RSIN: 820294792
	3_TEL: 
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Gelovigen
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Minima
	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: 
	51_ML: De stichting heeft ten doel: het stimuleren van de verspreiding van het evangelie in binnen- en buitenland en het bieden van sociaal-maatschappelijke hulp, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van financiële ondersteuning aan christelijke organisaties.
	53_ML: Stichting Sarfath heeft een duidelijke christelijke identiteit. Vanuit die identiteit wil de stichting de boodschap van het evangelie verkondigen, maar ook omzien naar de behoeftige naaste. Dit kan door het bieden van sociaal-maatschappelijke hulp.
Ook door het bieden van financiële ondersteuning aan (christelijke) organisaties die activiteiten ontplooien passend bij de doelstelling van Stichting Sarfath.   
	54_ML: Stichting Sarfath verkrijgt haar financiële middelen van derden, t.w. ondernemers, stichtingen en vermogenden in de vorm van schenkingen en/of legaten.
	56_ML: De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden voor de stichting. Wel is het zo dat alle kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor het uitoefenen van hun functie direct vanuit de stichting betaald worden dan wel vergoed worden. Hierbij wordt met name gedacht aan reis- en verblijfkosten voor de projecten.
De directeur van de Stichting is parttime (40%) in dienst van Stichting Sarfath, met name om het langlopende project in Suriname (ontwikkelingssamenwerking met Surinaamse Stichting De Schuilplaats die o.a. huisvesting voor minderbedeelden realiseert) te begeleiden. Met hem is een marktconform salaris afgesproken, passend bij zijn functie.
	57_ML: In 2020 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
* Het ontwikkelingsproject in Suriname continueren
* Monitoren van het voedselzekerheidproject in Kapeya in Zambia, welke in 2019 was gestart
* Monitoren van het project kerkbouw in Nyanje in Zambia, welke in 2019 was gestart
* Projecten in Zuid-Afrika financieel ondersteunen; via Imena Foundation zijn er waterpompen in de Seba dorpen in Zambia aangelegd en is er gestart met een project in het Mbale district in Uganda om de arme bevolking daar meer zelfvoorzienend te maken door hen te helpen een varkens- en pluimveehouderij en akkerbouw op te zetten en een klein trainingscentrum te bouwen zodat ze ook de benodigde kennis daarvoor kunnen opdoen.
* Financiële ondersteuning van enkele kerkgenootschappen en diverse andere stichtingen die activiteiten ontplooien die passen bij de doelstelling van Sarfath.
	55_ML: In 2020 zijn de inkomsten aan de volgende doelen besteed:
* aanleg van een voetbalveld in een woonwijk in Suriname waar minderbedeelden wonen * aanleg van waterpompen (schoon drinkwater) in Seba dorpen in Zambia * verbetering van zelfvoorziening in Mbale district in Uganda (d.m.v. varkens- en pluimveehouderij en akkerbouw, bouw van een trainingscentrum) * financiële ondersteuning van Royal Mission in Drachten en Veenendaal, van kerkgenootschappen Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten en De Verbinding in Amsterdam, en verder van o.a. Huis van Ligt, Doctors on Mission, Imena Foundation, Stichting Groot Nieuws, St. Thuisfront De Schone Poort, TWR, MAF.

	56: 
	_MLT: http://sarfath.com/over/
	knop: 

	57: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 58
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 4071050
	8_GT: 39333
	4_GT: 4071050
	9_GT: 39391
	10_GT: 4110441

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 4993047
	2_GT: 14665
	3_GT: 
	1_GT: -900504
	9_GT: 3233
	4_GT: 
	10_GT: 4110441
	5_GT: -885839

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 4993047
	2_GT: 20000
	3_GT: 
	1_GT: -901982
	9_GT: 3276
	4_GT: 
	10_GT: 4114341
	5_GT: -881982

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 5927
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 4071050
	8_GT: 37364
	4_GT: 4071050
	9_GT: 43291
	10_GT: 4114341

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: De langlopende lening aan de Surinaamse stichting De Schuilplaats en de langlopende schuld hebben beiden betrekking op het ontwikkelingsproject in Suriname (voornamelijk woningbouw voor minderbedeelden in Suriname).
De bestemmingsreserve per 31-12-2020 is voor projecten in Zuid-Afrika.

	3: 
	1: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 0
	6_A7: 
	7_A7: 67335
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 161000
	11_A7: 228335
	12_A7: 33
	13_A7: 
	14_A7: 228368
	15_A7: 
	16_A7: 184419
	17_A7: 
	18_A7: 62
	19_A7: 46106
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 209
	25_A7: -3857
	23_A7: 1429
	24_A7: 232225

	2: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 
	5_A7: 0
	6_A7: 
	7_A7: 70320
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 231350
	11_A7: 301670
	12_A7: 37
	13_A7: 
	14_A7: 301707
	15_A7: 
	16_A7: 230291
	17_A7: 
	18_A7: 60
	19_A7: 49098
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 207
	25_A7: 20573
	23_A7: 1478
	24_A7: 281134

	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: De 'overige giften' betreft giften van diverse bedrijven (B.V.'s). 
In 2020 is er voor €100.000 aan giften ontvangen specifiek voor projecten in Zuid-Afrika. Daarvan is al €85.335 overgemaakt voor de projecten in Zambia en Uganda.  
	JV: 
	_MLT: 
	knop: 




