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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

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.

RSIN (**)

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 (*)

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

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

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

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 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.
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	18_ML: De bestuurleden van deze vereniging worden benoemd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering
	51_ML: Aktie voor Aktie is een vereniging die kansarme kinderen in ontwikkelingsgebieden wil helpen om een menswaardige en zelfstandige toekomst te bereiken.
Dat is hard nodig omdat uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen uit de armste gezinnen zonder hulp niet in staat zijn om een minder armoedig leven te leiden dan zij bij hun ouders gewend zijn. Ze hebben daarvoor eten nodig, begeleiding in hun ontwikkeling en hulp bij het leren op school. En hun ouders blijken hen dat niet te kunnen bieden. En door deze groep kinderen te helpen, bereiken we ook dat de hele gemeenschap een verbetering ondergaat. De kinderen werken immers als voorbeeld voor anderen.
Aktie voor Aktie is actief in Noordoost Brazilië, in Malawi en soms in Zuid Afrika. Ze werkt met lokale organisaties ter plekke en dat doet ze al meer dan 40 jaar. Steeds met kleinschalige, overzichtelijke projecten om de kans van slagen te verhogen.
Aktie voor Aktie werkt vanuit Vleuten-De Meern met uitsluitend vrijwilligers.  En zoals in elke vereniging hebben de leden het recht om mee te beslissen over het beleid, over de projecten en over de gebieden waar hulp aan kinderen wordt geboden.

	53_ML: De basis van onze hulp bestaat uit vier onderdelen.
Opvang
De eerste actie is deze kinderen van de straat halen en een veilige omgeving bieden. Een omgeving waar ze zich thuis kunnen voelen. Waar ze dingen kunnen doen die thuis niet mogelijk zijn, zoals spelen en lezen. Overigens vangt Aktie voor Aktie de kinderen alleen op in overleg met de ouders. Zij moeten het er mee eens zijn, net als het kind. 
Voeding
Deze kansarme kinderen lopen meestal op straat om voedsel te zoeken, thuis is er te weinig. Aktie voor Aktie geeft hen te eten zodat ze niet meer hoeven te zoeken. Dat eten is ook belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind tot een gezonde volwassene. Nog belangrijker is dat het kind niet meer obsessief gericht is op: ‘hoe kom ik vandaag aan eten?’. Er komt dus ruimte om aan morgen, aan de toekomst te gaan denken.
Begeleiding
De begeleiding bestaat voor een belangrijk deel uit opvoeding die de ouders niet of nauwelijks kunnen geven. Persoonlijke hygiëne, orde en regelmaat, eigenwaarde en sociale vaardigheden zijn belangrijke onderdelen.
Opleiding
De kinderen worden gestimuleerd om naar school te gaan. Maar ze hebben vaak een enorme achterstand omdat ze van huis uit niets meekrijgen. Er zijn geen boeken of tijdschriften in huis. Vader en moeder zijn meestal analfabeet en denken dat de kinderen de school niet kunnen volgen. In elk geval kunnen de ouders hen niet helpen met school. Aktie voor Aktie zorgt voor bijles met ervaren docenten. Vooral goed begrijpend lezen is voor veel kinderen een groot probleem.
Vaak is het lespakket van de lagere school in ontwikkelingsgebieden onvoldoende. Dan wordt gezorgd voor een aanvulling. Ook krijgen de kinderen de gelegenheid om met computers te werken, dat geeft ze een betere uitgangspositie voor de toekomst. Handwerken, borduren, knutselen, koken, muziek, bezigheden om de concentratie en de creativiteit te verbeteren. En het kan een stap zijn naar een toekomstig beroep.
Aktie voor Aktie stimuleert ook het volgen van een beroepsopleiding of een middelbare school. Zo kunnen de kosten van schoolgeld, boeken, reiskosten en begeleiding betaald worden uit ons studiefonds ‘Veronica’. Het overtuigen van ouders, het voorbereiden op toelatingsexamens, het beschikbaar stellen van computers voor schoolwerk, voor de kinderen die gemotiveerd zijn doe je een heleboel.

.
	54_ML: De vereniging Aktie voor Aktie tracht inkomsten te verwerven uit:   

Een optimaal beheer van de verkregen gelden.

De vereniging krijgt financiering vanuit de stichting Aktie voor Aktie die als doelstelling heeft het behalen van een zo hoog mogelijk beleggingsrendement, binnen overeengekomen risicogrenzen. 
De risico acceptatie binnen de beleggingsportefeuille is offensief. 
Hierbij wordt een neerwaarts risico van -/- 25% per jaar geaccepteerd.
Binnen deze gekozen uitgangspunten is het verwachte gemiddelde (meer)jaren portefeuille rendement 4,2 %. Te bereiken door de weging van (wereldwijde)aandelen, obligaties en liquiditeiten binnen strikt omschreven grenzen te houden.

Daarnaast ontvangen zij giften en donaties.
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