Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Dusabikane

Nummer Kamer van
Koophandel

5 5 1 1 0 1 4 2

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

Lange Heul 376 - 1403 NX - BUSSUM - NL

Telefoonnummer

0 6 1 9 4 2 9 5 2 0

E-mailadres

s.nahayo@hotmail.com

Website (*)

dusabikane.org

RSIN (**)

8 5 1 5 6 9 5 7 2

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? (*)

Burundi en Tanzania
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

1 5

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

S. Nahayo

Secretaris

D.IDI Inamahoro

Penningmeester

A. Iteriteka

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 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?

De Stichting heeft als doel: het in Burundi en Tanzania ondersteuning van kinderen en
(jong) volwassenen, het verzorgen, aanbieden en bevorderen van medische hulp, het
doen verzorgen van onderwijs en trainingen en het bevorderen van ondernemerschap
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

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?

1) Fondsenwerving in nederland om in samenwerking met Partners in Burundi en
Tanzania projecten te starten op het gebied van Zonne-energie.
Dit door het inrichten van trainingsfaciliteiten en het doen verzorgen van trainingen en
begeleiding van jongeren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

DDoor middel van donaties en Giften in Nederland

2) Partner van de uitvoering in Burundi is Akararo (NGO) gevestigd in Bujumbura.
3) Beoogde Partners vvor de uitvoering in Tanzania zijn Arusha Technical College
(ATC) gevestigd in Arusha en de Vocation Education and Training Authority (VETA)
gevestigd in Dodoma.
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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.

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

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.

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

Volgens budget: 2021-2022: Tanzania - Singida Training Solar Energie
Reis en Verblijfskosten €6000.Aanschaf Materiaal €16000.Coordinatie ATC staff €1000
Renovatie trainings centrum €3000. Benodigheden voor training Assistant Solar
Installer (20 leerlingen per jaar) €2000
Volgens budget 2021 - 2022 Burundi - Mbuye: training Solar energie
meetings tbv uitvoerende organisaties en administratie, selectie (40) leerlingen €694.
Ontwikkeling van trainings modules / les materiaal €5988. huur materiaal voor training
€3233. Salaris experts €22169. Installatie trainings centrum €25356. salaris
Coordinator en accountant €3140. transport kosten €9248. Telefoonkosten €185.
Bankkosten €443

https://dusabikane.org/

Open

Gemaakte onkosten worden gedeclareed en vergoed

zie URL

https://dusabikane.org/projectverslagen

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2

1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

671

€

+

€

671

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

23.054

€

+
€

+
1.450

15.618

+

Totaal

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

23.725

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

€

+

+

€

0

€

0

Bestemmingsfondsen

€

23.711

€

13.562

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

14

Totaal

€

23.725

17.180

+
€

31-12-2021

1.562

€

23.054

1.450

Passiva

+
€

18.630

€

5.068

€

18.630

+

2021:
Materiale vaste activa betreft aanschaf en afschrijvingen op:
Apple iPad Pro (2017)
ASUS Zenbook (2017)
iMac + Microsoft Office (2018)
Optoma Beamer tbv presentaties (2018)
Kortlopende schuld: een voorschot dat terugbetaald moet worden aan de voorzitter.

+

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

523

Som van baten van particulieren

€

773

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

75.778

Som van de geworven baten

€

76.551

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

250

2.048

€

+

+

€

550

€

2.598

€

35.250

€

37.848

+

+

€

+
76.551

€
€

+
37.848
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

2020 (*)

€

31.237

€

€

19.191

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

60.543

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

60.543

€

50.428

Wervingskosten

€

6.768

€

10.852

Kosten beheer en administratie

€

4.159

€

5.191

Som van de lasten

€

71.470

€

66.471

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

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

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.

5.081

+

€

+

-28.623

zie url hieronder
2020 betreft:
PROJECT: REHABILITATIE VAN HET SAGA WATERTOEVOERNET EN
VERBETERING VAN DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN DE BEVOLKING VAN
DE MBUYE COMMUNE en
PROJECT VOOR DE OPBOUW VAN DE OPERATIONELE CAPACITEIT VAN DE
AFDELING ZWANGERSCHAP EN NEONATOLOGIE VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJKE MOEDER-KIND GEZONDHEIDSZIEKENHUIS VAN GIKO
Deze zijn allebei afgerond in 2020
2021 betreft Project Opleiding 60 mensen Zonnenpanelen installeren in Burundi Mbuye
en Tanzania Singadi

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://dusabikane.org/financiele-verslagen/

Open

