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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

! 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.

Kamara, Abdullah,lossenee

Heupink, Rene Johannes Maria

Savenije, Josephus Hermanus Maria

Kemna, Jolanda Rianne Elise

Nederland en Liberia

0

7

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Kamara, Leonie Hubrina 

Savenije, Franciscus Josephus  
Duits, Ines

Stichting Network for the Development of Liberia (NetLib)

www.netlib.nl    info@netlibfoundation.org

Noordikslaan 34 7602CD  Almelo

J.Savenije@bolk.nl
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! 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?

SBI-code: 88993 - Lokaal welzijnswerk 
SBI-code: 88992 - Maatschappelijk werk 
Een betrouwbare, duurzame en sociale situatie in Liberia realiseren mede door het 
bevorderen van goed onderwijs en het realiseren van (bevallings) klinieken 

Het onderhouden van het schoolgebouw en leveren van leermidelen en inrichting  
van de school. 
 
 
We gaan drie á 4 keer per jaar naar Liberia met een container met ingezamelde en 
gekochte hulpgoederen en leveren die zelf af op de plaats van bestemming. 
 
Het zijn veelal leer- en hulpmiddelen voor de school om de kwaliteit van het onderwijs 
ter plaatse naar een hoger peil te brengen. Het gaat onder andere om schoolmeubilair, 
computers, gereedschap en dergelijke. Ook sturen we bij tijd en wijle bouwmaterialen 
om het schoolgebouw uit te breiden. Deze uitbreiding wordt dan door nederlandse 
vrijwilligers in samenwerking met lokale mensen gerealiseerd.   

Het grootste deel van de inkomsten worden verkregen door donaties en sponsoring. 
Voorts runt de familie Heupink een tweedehands winkel in Overdinkel. Alle inkomsten 
uit deze winkel gaan 1 op 1 naar de stichting Netlib.
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! 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).

Het beleid van de stichting NetLib is erop gericht dat het bestuur en alle vedere 
vrijwilligers zich vrijwillig inzetten voor de stichting. 
 
Vanzelfsprekend worden aangegane verplichtingen aan derden wel voldaan.

Afgelopen jaar zijn er onder andere 300 nieuwe stoelen voor de school gekocht. 
Daarnaast zijn er twee extra lokalen in het bestaande gebouw gerealiseerd en een 
betonvloer gestort voor een groter technieklokaal.

De inkomsten worden besteed aan de aanschaf van materialen en leermiddelen voor 
de school. Tevens worden de verschepingskosten van de containers(s) uit deze 
middelen betaald. 
 
Alle bestuurders en verdere vrijwilligers zijn allen onbezoldigd. De reiskosten naar 
Liberia worden privé betaald. 
 
Gezien onze krappe financiële situatie zijn we, helaas, niet in staat vermogen aan te 
houden.

http://www.netlib.nl/wp-content/uploads/2021/04/Projectplan-5
-jaren-Netlib2176.pdf 
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Activa
Passiva

" 
Balans

Balansdatum
–

–

+

+
+

+

+

+
+

++

+

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende#activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
$

$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$$$

$

$
$$$

$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

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

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

4838

4838
16325

0

4838
16325

4838

4838
16325

4838

16325

0

16325

16325

0
1

0
1

2
0

2
2

01-01-2022
01-01-2021 (*)

01-01-2022
01-01-2021 (*)
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# 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

$ $

$ $

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$

+

+

+

+

+

+

4344,01

11255

0 15599.01

8000

0 23599.010000000002

0 23599.010000000002

2022 2021 (*)
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# 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.

0 35085.79

0

35085,79

35085.79

2022 2021 (*)

Deze wordt zsm op de website geupload!

Particulier en bedrijfsmatig  sponsoringen     12344.01 
 
Ppbrengst  verkoop tweede hands kleding  
mainstreet 207, markten                                 11255,00 
                                                                      ---------------- 
                                                                         23599,00 euro 
Aanschaf goederen, transport van 
containers, onderhoud gebouw 
 
                                                                         35086,00 euro

0 -11486.779999999999


