Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Samen Succes

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 1 8 8 1 4 7

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

Javakade 73 1019 SZ Amsterdam

Telefoonnummer

0 6 2 6 2 2 2 5 8 6

E-mailadres

petramunneke@gmail.com

Website (*)

www.samensucces.com

RSIN (**)
Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Kenia

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

4

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Kees de Meij

Secretaris

Margriet Jeninga

Penningmeester

Petra Munneke

Algemeen bestuurslid

Willem Vosman

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?

Het ondersteunen van kansarme regio’s in de Riftvallei in Kenia, vooral op het gebied
van onderwijs en gezondheidszorg. Op dit moment zijn wij werkzaam in West-Pokot in
het noordwesten van Kenia.

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?

Samen Succes stimuleert het onderwijs in arme streken in de Riftvallei door het bieden
van financiële ondersteuning bij de bouw van een klaslokaal, slaapgebouw of inrichting
van een school. Ook verstrekken wij leermiddelen. Daarmee zijn scholen beter in staat
hun onderwijstaken uit te voeren. Deze investeringen helpen ons bij een ander doel:
het terugdringen van meisjesbesnijdenis via het geven van voorlichting en het
verbeteren van mogelijkheden voor gezinsplanning. Een lokaal team organiseert dit op
verzoek van gemeenschappen, scholen en gezondheidsposten.
Ook geven we beurzen aan gemotiveerde leerlingen die door willen leren, maar daar
geen financiële middelen voor hebben vanwege een vaak schrijnende thuissituatie.
Door te studeren versterken jonge vrouwen hun maatschappelijke positie en zij
ontvangen meer respect uit de gemeenschap. Samen Succes ondersteunt
waterprojecten. Wij werken samen met watercomités van gemeenschappen bij de
aanleg van een waterleiding vanaf een bron naar een watertap nabij
een school. Schoon water voorkomt ziekten en bespaart heel veel tijd ( vooral voor
vrouwen en meisjes)

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Om de activiteiten te kunnen financieren, werven we in Nederland fondsen en we
onderhouden contacten met donateurs, o.a. via een jaarlijkse nieuwsbrief en via onze
website.
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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 doelen / werkzaamheden worden uitgevoerd door de lokale bevolking.
zie onze website/ nieuwsbrieven , gerealiseerde projecten en financiele jaarverslagen

https://www.samensucces.com/nieuwsbrieven.html

Open

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

Het statutaire bestuur /beleidsbepalend orgaan ontvangt geen beloning en werkt dus
vrijwillig.
Er is in Nederland geen personeel in dienst. Het samenwerkende team in Kenia,
een community based organization bestaande uit drie personen, ontvangt een
vergoeding van gemaakte kosten en voor verrichte werkzaamheden, zoals
(bouw)begeleiding van de projecten en voor voorlichtingswerk FGM.
Tevens dragen we bij een aantal scholen bij aan een vergoeding voor
"vrijwillige"docenten

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.

jaarrekening https://www.samensucces.com/financieumln.html

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

nieuwsbrief januari 2021: http://ymlp.com/zwoHXi

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

€

8215

€

+
€

0

20598

+
20598

+
Totaal

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

€

8215

8215

€

+
€

€

8215

+

20598

+
€

8215

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

20598

20598

+
8215

+
€

20598
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

12925

Som van baten van particulieren

€

18824

€

7145

Baten van bedrijven

€

3200

€

11000

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

61072

Som van de geworven baten

€

83096

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

5899

7145

€

+

+

€

+

€

82973

€

101118

+

€

+
83096

€
€

+
101118
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

Voorlichting en bewustwording

€

Recreatie, sport en wensvervulling

2019 (*)

€

3465

5328

€
€

10175

€

€

2902

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

Lobby en belangenbehartiging

€

10644

€

15276

16305

€

Anders, namelijk (vul hier in)

bouwkosten scholen, slaapgebouwen, waterproj

€

65060

Besteed aan doelstellingen

€

94445

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

1032

Som van de lasten

€

95477

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

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

+

€

59465

€

94175

€

-12381

+

€

855

€

95030

€

6088

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.

+

https://www.samensucces.com/financieumllejaarverslagen.html

Open

+

