Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

stichting Building People, Bringing Life
6 5 0 8 4 1 2 8

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

info@bpbl.nl

Website (*)

http://www.bpbl.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 5 9 7 3 8 9 4

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
Gezondheid - Genezing en zorg
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Mozambique

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.M. de Boer

Secretaris

E.J. van de Groep

Penningmeester

P. Laman

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

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel het ondersteunen en ontplooien van activiteiten in met
name maar niet beperkt tot de plaats Lichinga, Mozambique op het gebied van sociale,
geestelijke en materiële ontwikkeling ten behoeve van de samenleving en het
realiseren, aanbieden en bevorderen van onder meer onderwijs, gezondheidszorg,
(maatschappelijke) projecten en ontwikkelingswerk.

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?

het realiseren van draagvlak en het bevorderen van een optimale samenwerking
tussen (veld)werkers, de eventuele thuisfronten, vriendenkringen, sponsoren en
andere belanghebbenden

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Werving van giften van particulieren en kerkgenootschappen

het verwerven, beheren en aanwenden van fondsen; het (doen) organiseren van
(culturele) evenementen, activiteiten （en/of bijeenkomsten
het (doen) adviseren bij en monitoren van de activiteiten; het opbouwen en
onderhouden van een netwerk van kerken en individuen ter vergroting van
bewustwording en de communicatie rond activiteiten
het inzetten van één of meer personen voor de uitvoering van werkzaamheden,
danwel het ondersteunen van personen wier arbeid gericht is op het doel van de
stichting;
het (doen) verstrekken van informatie en/of advies door gebruikmaking van de
verschillende beschikbare vormen van media;
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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).

- Financiele ondersteuning van werkers in Mozambique

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.franksandra.nl/wp-content/uploads/2022/09/BPBLBeleidsplan-2022-2025.pdf

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

Het bestuur is onbezoldigd en werkt volledig op vrijwillige basis.

- opzetten en onderhouden van gezondheidskliniek
- training en toerusting van ontwikkelingswerkers en evangelisten
- overige hulpverleningsprojecten zoals sponsoring van schoolgaande kinderen en
microfinanciering van lokale ondernemers

Open

Werkers in Mozambique ontvangen een maandtoelage die jaarlijks wordt vastgesteld.

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.

https://www.franksandra.nl/wp-content/uploads/2022/09/BPBLActiviteitenverslag-2021.pdf

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

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

3.237

5.909

€

+

€

3.237

+
5.909

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
55.445

€

+

38.838

+
€

55.814

38.838

€

59.051

31-12-2020 (*)

€

8.232

14.118

€

+

44.747

8.794

+

22.350

€

23.268

Bestemmingsfondsen

€

36.701

€

18.963

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

2.516

Totaal

€

€

44.747

+
€

14.474

€

€

369

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

+
59.051

+

Activa: Materiele vaste activa omvatten auto (5 jr afschrijving), computerapparatuur (5 jaar afschrijving) en telefoon (3 jaar afschrijving).
Passiva: Bestemmingsfondsen betreffen een 16-tal projecten waarvoor geoormerkte giften worden ontvangen. Overige reserves betreffen reserveringen
voor verlof, medische kosten en visa.
Het batige saldo is via resultaatbestemming als volgt verdeeld:
- Bestemmingsfondsen (saldo op de projectgelden): 17.738 euro
- Overige reserves (reserveringen voor auto, verlof en visa): 5.425 euro
- Onttrekking continuiteitsreserve: 6.243 euro.
Het beleid is om een continuiteitsreserve van minimaal 5.000 euro aan te houden. Deze doelstelling komt ook na onttrekking niet in gevaar.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

52.775

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

11.940

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

16.104

Som van de geworven baten

€

97.329

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

48.528

52.775

€

48.528

16.510

€

9.732

+

+

€

8.850

€

22.430

€

89.540

+

+

€

+
97.329

€
€

+
89.540
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

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

€

€

57.071

59.341

€
€

481

€

13.730

11.950

€
€

1.197

5.057

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

72.479

€

76.348

Wervingskosten

€

3.091

€

4.365

Kosten beheer en administratie

€

4.839

€

6.346

Som van de lasten

€

80.409

€

87.059

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

€

32.965

€

28.181

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.

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

+

+

€
16.920

€

2.481

Baten: Baten van particulieren betreffen voor het grootste deel vaste bijdragen vanuit
een achterban. Baten van bedrijven betreffen sponsorbijdragen voor projecten. Baten
van verbonden en overige instellingen bevatten giften vanuit betrokken kerkgemeenten
waaronder Rafael Almere.
Lasten: Directe hulpverlening betreft de medische projecten, bouwprojecten en
onderwijs. Evangelisatie en zending betreft ondersteuning aan lokale werkers, training
en zendingsreizen. De personele kosten van de werkers zijn via een verdeelsleutel
toegewezen aan beide categorieen evenals aan kosten werving en beheer en
administratie.

Open

