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Geacht bestuur,
Hierbij wordt voor de Stichting Bits for Kids rapport uitgebracht met
het financieel verslag over 2020

1.

Organisatie

De Stichting Bits for Kids is opgericht op 26 februari 2004.
Op die datum is een notariele akte van oprichting getekend.
Op 6 juni 2017 is een akte van statutenwijziging notarieel bekrachtigd.
Op basis van de gewijzigde statuten is door Stichting Bits for Kids een beschikking
aangevraagd bij de Belastingdienst om te worden aangemerkt als ANBI.
De beschikking is inmiddels ontvangen en met ingang van 1-1-2018 is
Stichting Bits for Kids aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
In de gewijzigde statuten is de doelstelling nu als volgt geformuleerd:
het initieren, ondersteunen van en het bieden van structurele hulp aan
projecten gericht op educatie van hulpbehoevende kinderen, teneinde
hun zelfstandigheid te vergroten.
alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
het aanbieden van lesmateriaal, onderwijs en het geven van begeleiding
het geven van informatie en voorlichting
het bieden van hulp en/of het ter beschikking stellen van arbeid
het stimuleren en organiseren vanprojecten door en ten behoeve van de
lokale bevolking
de werving van fondsen en de financiele ondersteuning van voormelde projecten.
De stichting verzamelt voor het geformuleerde doel geld door:
subsidies en donaties
schenkingen, erfstellingen en legaten
alle andere verkrijgingen en baten.
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat per 31-12-2020 uit de volgende leden
a.
Frits Teesselink, voorzitter
b.
Willy van den Brink, secretaris
c.
Paul Peters, penningmeester
d.
Shardene Brink, communicatie en fondsenwerving

2.

Activiteiten

Eind 2019 is onze stichting benaderd door de Izingane Happy Foundation.
Deze foundation is er op gericht om bestaande, kleinschalige lokale projecten
in Zuid Afrika te ondersteunen met advies en met financieringen.
In samenwerking met deze foundation is er in 2020 met financiele steun van
Bits for Kids een uitbreiding tot stand gebracht van een creche / preschool en
het aanbrengen van een veilige omheining om het schoolterrein.
In 2020 is er daarnaast een eenmalige actie geweest met een donatie
van € 500 aan de stichting Jarige Job, die geschenken koopt voor kinderen
in gezinnen waar geen geld is voor verjaardagscadeau's.
In 2020 is de samenwerking met stichting Help Malawi Nederland
beperkt gebleven tot de jaarlijkse bijdrage voor de scolarships van
een aantal studenten, voor een bedrag van € 800.
Dit was de laatste toegezegde bijdrage voor deze scolarships.
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van alle inkomsten en uitgaven.
Het stichtingsvermogen per 31-12-2020 bedraagt € 6.428.

Barneveld, april 2021
Paul Peters, penningmeester
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Balans per 31 december 2020
31-12-2020
€

31-12-2019
€

0

0

LIQUIDE MIDDELEN

6.438

10.272

totaal van de activa

6.438

10.272

6.428

10.262

10

10

6.438

10.272

ACTIVA
VORDERINGEN

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Stichtingsvermogen

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overlopende kosten

totaal van de passiva
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Ontvangsten en uitgaven in 2020
2020
€

2019
€

ONTVANGSTEN
Ontvangen donaties en giften

1.536

7.038

Totaal van de ontvangsten

1.536

7.038

Project Inzingane, Zuid Afrika
Project Malawi, bijdrage scolarships
Bijdrage stichting Jarige Job
Project Milan Bindu
Project Honduras, bijdrage aanschaf schoolmaterialen
Rente en bankkosten

3950
800
500
0
0
120

0
800
0
2.500
1.232
119

Totaal van de uitgaven

5.370

4.651

-3.834

2.387

1.524
0
12

1.862
5.000
176

1.536

7.038

UITGAVEN

Saldo van de ontvangsten en uitgaven

toelichting ontvangen donaties en giften
werknemers- en werkgeversbijdrage Intronics groep
Intronics BV
overige giften

