Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Bring Light
8 3 6 2 7 1 0 3

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

Prunuslaan 27 2803SC Gouda

Telefoonnummer
E-mailadres

contact@bringlight.nl

Website (*)

www.bringlight.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 6 2 9 3 9 2 4 0

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Robert de Heer

Secretaris

Carina de Wilde

Penningmeester

Ron van Rossum

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 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?

Stichting Bring Light zet zich in voor de jongvolwassen in Oeganda. Een grote groep
van jongvolwassen in Oeganda zien geen toekomst voor zichzelf, hebben geen idee
hoe ze hun dromen kunnen verwezenlijken en hebben geen perspectief op
verandering. Hierdoor verliezen zij hoop, wat vaak uitloopt in passiviteit en een
ongezonde levensstijl. Zij verdienen een vooruitzicht op een vruchtbare toekomst.
Zelfvertrouwen in hun kwaliteiten en geloof in dat zij een waardevolle bijdrage kunnen
hebben aan deze wereld.
De jongvolwassenen zijn de toekomst van Oeganda, de Bright Lights. Driekwart van
de Oegandezen is onder de 30. Vele van hen trekken naar de stad Kampala op zoek
naar werk om daar geld te verdienen. Ons werkgebied is Jinja Region. In dit gebied is
ervaring opgedaan sinds 2014 en hierbij is lokaal een netwerk opgebouwd.
Wij hopen de jongvolwassenen, de toekomst van Oeganda, te kunnen helpen op hun
gekozen pad. Het licht wat al in hun zit, hun kwaliteiten, persoonlijkheid en kennis, aan
te wakkeren of verder te helpen ontwikkelen, zodat zij gaan schijnen.

Ons doel: Jongvolwassen zijn in staat zelfstandig keuzes te maken, hebben een visie
voor hun toekomst, komen in beweging en gaan een vruchtbare toekomst tegemoet
Hoe bereiken we ons doel? Begeleiding, ondersteuning en financiering om hun doelen
Hoofdlijnen beleidsplan te kunnen realiseren. Persoonlijke ontwikkeling & educatie zal leiden naar werk zal
Geef hier antwoord op onderstaande
vragen
of vuleen
na devruchtbare
laatste vraag over
het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
leiden
naar
toekomst.
In dit beleidsplan moet minimaalWe
antwoord
de in dit formulier
gestelde die
vragen
over het beleidsplan.
doengegeven
dit opworden
een op
persoonlijke
manier,
aansluit
bij het individu. Uit de
startblokken helpen van hun toekomst.
Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De activiteiten in Oeganda zullen worden uitgevoerd door Mieke en Matthijs van de
Wetering. Beide zijn initiatiefnemers van de Stichting. In 2021 en 1e helft van 2022 zal
de focus vooral liggen op oriëntatie en ontwikkeling in Jinja, Oeganda. Zij zullen in de
periode van September 2021 tot April 2022 in Jinja verblijven om de activiteiten van de
Stichting op te zetten. Met als doel volledig aan te sluiten bij de lokale situatie en
hierop in te spelen. Dit traject zal worden afgesloten met antwoorden op de vragen:
Welke hulpvraag is er generiek en welke specifiek? Welk aanbod is er voor de
doelgroep in zijn totaliteit? Hoe sluiten hulpvraag en het aanbod op elkaar aan? Welke
mogelijke rol en toegevoegde waarde heeft Bring Light hierin? Hoe laten we de Bright
Lights maximaal shinen? Hoe vertalen we dit naar de dienstverlening? Voor de zomer
zal deze input met elkaar worden gedeeld en dienen als input voor het (meerjaren)
beleidsplan van de zomer 2022

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Onze inkomsten ontvangen wij van particulieren, bedrijven en organisaties voor goede
doelen. Wij zien er op toe dat de inkomsten ten goede komen aan de activiteiten
waarvoor ze bestemd zijn. We richten ons als stichting om 90% of meer aan het doel
te besteden, ook voorlichting valt onder de doelbesteding.
Naast kosten voor de activiteiten zijn er ook andere kosten voor de bedrijfsvoering,
fondsenwerving en voorlichting. Kosten van administratieve aard, publiciteit &
voorlichting, reis- en verblijf en organisatorische aard zijn noodzakelijk voor het
adequate functioneren van de Stichting en haar activiteiten. Bestuur draagt zorg dat
kosten voor management & administratie alsmede fondsenwerving beperkt blijven en
passend zijn de grootte van de Stichting. Het afleggen van een goede verantwoording
aan onze donateurs is derhalve van cruciaal belang en volledige transparantie wordt
dan ook nagestreefd.
In de jaarstukken, website en door het gebruik van andere media worden de donateurs
op de hoogte gehouden. In de jaarstukken wordt een balans en een overzicht van
baten en lasten met toelichting opgenomen.
In 2021 zal het merendeel van de funding worden verstrekt uit giften door Mieke en
Matthijs van de Wetering. Zie onderstaande begroting met funding plan
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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).

De financiële middelen die ons zijn aangereikt worden binnen afzienbare termijn
ingezet voor de activiteiten of de andere kosten.

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

https://bringlight.nl/verantwoording/

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

Niet van toepassing

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.

Zie onze website voor een overzicht van de activiteiten in 2021. In 2021 zijn
verschillende individuen opgenomen als Bright Lights. DIt zijn zowel dames als heren
met een verlangen zich te ontwikkelen. Met allen zijn individuele trajecten aan de
gang. Er zijn 2 Community groups gestart met vooral dames als deelnemers. Binnen
deze groepen staat het sterker maken persoonlijk als goep en het realiseren van
zakelijke kansen centraal. Bij beide groepen is als extra bron van inkomsten het
bijenhouden opgepakt. Daarnaast is aan verschillende organisaties ondersteuning
geboden op gebied van bedrijfsvoering en fondsenwerving.

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

https://bringlight.nl/nieuws/

In 2021 zijn er geen medewerkers in loondienst van de stichting. Bestuursleden voeren
hun functie volledig onbezoldigd uit, eventuele reis- en verblijfkosten kunnen worden
vergoed.

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

0

€

0

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.436

€

0

Effecten

€

€

0

Liquide middelen

€

€

0

908

+
€

+
€

4.344

Totaal

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

4.344

+
0

€

Bestemmingsfondsen

€

0

€

Voorzieningen

€

0

€

Langlopende schulden

€

0

€

Kortlopende schulden

€

4.344

€

Totaal

€

4.344

+
€

+

€

0

0

+
€

+

0

+

Vorderingen & overlopende activa: Vordering op Initiatiefnemers met toezegging tot dekking van tekort in 2021.
Liquide middelen: Stand van de rekening-courant bij de Rabobank
Kortlopende schulden: Declaratie van initiatiefnemers van de voorgeschoten kosten in Uganda tbv werk van Bring Light.

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

0

€

0

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

0

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

800

€

0

Giften en donaties van particulieren

€

9.636

€

0

Nalatenschappen

€

0

€

0

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

0

Overige giften

€

0

€

0

Giften

€

9.636

€

0

Financiële baten

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

+

+

+
10.436

€

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

0

€

0

Verstrekte subsidies & giften

€

10.183

€

0

Aankopen en verwervingen

€

0

€

0

Communicatiekosten

€

226

€

0

Personeelskosten

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

0

€

0

Afschrijvingen

€

0

€

0

Financiële lasten

€

27

€

0

Overige lasten

€

0

Som van de lasten

€

10.436

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

Lasten

+

+

+

€

Som van de baten

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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.

Verstrekte subsidies & giften: Hier zijn alle verstrekte bedragen verantwoord tbv directe
en indirecte kosten voor uitvoering van activiteiten van Bring Light in Uganda.
Communicatiekosten: Kosten voor de website
Financiële lasten: Kosten voor het betalingsverkeer

Open

