Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

English for Kids Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

2 0 1 3 4 1 5 3

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

Moleneindsestraat 26

Telefoonnummer

0 1 6 5 2 3 5 2 3 0

E-mailadres

admin@efkf.org

Website (*)

www.efkf.org

RSIN (**)

8 1 8 5 3 4 1 5 1

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.C.J.M. Augustijn

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

P.H.C. Smits

Algemeen bestuurslid

J.P.M. Blaauwhof

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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 kinderen en jongvolwassenen bij en het stimuleren van kinderen
en jongvolwassenen tot het leren van Engels zodat ze in staat zijn internationaal te
communiceren.

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?

Tijdens de projecten wordt voorzien in lesmaterialen, teacher training, online webinars,
aftoetsen. De tijdsinvestering is per project verschillend.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Door middel van het organiseren van funding evenementen zoals biijboorbeeld charity
runs onder de naam Run4kids wort geld ingezameld voor een specifiek project/land.
Daarnaast worden activiteiten ter beschikking gesteld aan scholen die EFKF member
willen worden.
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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).

Het ondersteunen van kinderen en jong volwassenen bij en het stimuleren van
kinderen en jong volwassenen tot het leren van Engels zodat ze in staat zijn
internationaal te communiceren.

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

Open

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

Bestuur: vrijwillgers
Organisatie: 4 uur per week in loondienst
Docenten: vrijwilligers
Reserach & Development: vrijwilligers
Lokale vertegenwoordigers: vrijwilligers
Activieitenbegeleiders: vrijwilligers

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.

Events 2020:
Run4Ghana (20/21-06-2020)
Santa Run (21-12-2020)
EFKF Football quiz (19-11-2020)
European Day of Languages (26-09-2020)

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

Projects 2020:
Brasil: supporting 2 groups of students in Sao Paolo
Ghana: Local teaching for 3 months, adapting materials (cultural differences)
Mozambique: Support and train local teacher
Nepal: Working on project plan
Indonesia: Working on project plan

www.efkf.org

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

4.662

€

2.154

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

5.336

€

+
€

2.777

+
€

5.336

Totaal

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

5.336

+
4.662

€

2.154

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

674

€

623

Totaal

€

5.336

€

2.777

+
€

+

€

2.777

+
€

+

2.777

+

+

De post liquide middelen betreft het saldo op de zakelijke bankrekening. Het bedrag staat ter vrije beschikking van de stichting.
De post kortlopende schulden bestaat uit het saldo van de reservering vakantiedagen ultimo boekjaar en de nog te betalen loonheffing over december
2020.
Het positieve verschil van de baten en lasten dient besteed te worden aan (nieuwe) projecten. Dat is zo door de directie bepaald.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

13.198

€

2.147

Giften en donaties van particulieren

€

894

€

5.448

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

€
€

894

+

+
5.448

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

14.092

7.595

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

193

€

614

Personeelskosten

€

8.835

€

5.953

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

141

Overige lasten

€

2.415

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

143

€

551

11.584

€

7.261

2.508

€

334

+

+
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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.

De baten uit sponsorbijdragen bestaan uit de baten afkomstig uit diverse
sponsoracties, namelijk Anglia, Run4Ghana, EFKF Football Quiz en EFKF Santa Run
School Edition.
De post communicatiekosten bestaat uit de kosten voor de website en drukkerij kosten.
De post personeelskosten bestaat uit salariskosten van de Events Coördinator.
De post financële lasten betreft de maandelijkse bankkosten.
De post overige lasten bestaat uit verzekeringskosten en kosten inzake de projecten
Ghana, Mozambique, EDL en Santa Run 2020.

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

Open

