Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Double Harvest Netherlands

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 1 9 8 6 5

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

Bakkersweg 53, 3781 GN Voorthuizen

Telefoonnummer

0 6 5 3 2 0 1 8 4 4

E-mailadres
Website (*)

www.doubleharvest.nl

RSIN (**)

8 1 5 0 9 4 9 6 6

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Ethiopië

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

G. van Putten

Secretaris

G. van Dijk

Penningmeester

H. Morren

Algemeen bestuurslid
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 deelnemen op niet-concurrerende en op non-profitbasis aan christelijk
zendingswerk in onderontwikkelde landen door middel van:
- het ontwikkelen en het voorzien in landbouwprogramma's, ook op het gebied van
bomenteelt;
- het verschaffen van wetenschappelijke kennis aan de inwoners met als doel hen te
assisteren in het opzetten van zulke landbouwprogramma's in hun omgeving;
- aanmoediging in het aanleggen van weidegronden om de productie van melk te
stimuleren;
- hen te assisteren in het opzetten van voorbeeldprojecten van landbouwproduktie,
zodat dit voorbeeld nagevolgd kan worden;
- het opzetten van klinieken en preventieve gezondheidsprojecten.
Het is de bedoeling dat door het tonen van een christelijke levenshouding in en door
middel van deze projecten de mensen in die landen zich bewust worden van de liefde
die Jezus Christus voor hen heeft.

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?

Double Harvest Netherlands is een stichting die in Ethiopië praktische en geestelijke
hulp biedt. Enerzijds doen we dat door landbouw- en veeteeltprojecten op te zetten,
anderzijds door mensen bij Jezus Christus te brengen en hen toe te rusten voor een
leven in geloof.
- 83 weeskinderen zijn onderwezen in allerlei beroepen
- er zijn 15 waterbronnen geslagen welke 25.000 lieter helder schoon drinkwater geven
per uur, dit wat er is beschikbaar voor mensen uit de omgeving van Debre Zeyt. Door
de waterirrigatie zijn oogsten vervijfvoudigden is de voedselvoorziening sterk verbeterd
- Er zijn een kuikenbroederij, voerfabriek, moederdierbedrijven, eierproductie,
kippenslachterij en melkfabriek opgestart
- er zijn kerken, ziekenhuizen en scholen gebouwd
Double Harvest weet zich in al zijn activiteiten geïnspireerd door de liefde van Christus
en verlangt die ook over te brengen op andere mensen. Vele Ethiopiërs zijn de
afgelopen jaren tot geloof gekomen en hebben zich laten dopen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting werft gelden door het onderhouden van een website en communicatie met
(potentiële) donateurs. Tevens wordt één keer per jaar een mestactie gehouden
waarbij de opbrengsten bestemd zijn voor de projecten in Ethiopië (vanwege corona is
de mestactie in 2021 niet doorgegaan).
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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).

Double Harvest Netherlands is een stichting die in Ethiopië praktische en geestelijke
hulp biedt. Enerzijds doen we dat door landbouw- en veeteeltprojecten op te zetten,
anderzijds door mensen bij Jezus Christus te brengen en hen toe te rusten voor een
leven in geloof.
Tevens is de stichting actief met het financieren van de bouw van scholen, kerken en
ziekenhuizen.

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).

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

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.

De aannemer is in 2019 begonnen met de uitbreiding van de school. De school is
gegroeid van 60 naar inmiddels 2000 leerlingen. De lessen worden in het engels
gegeven. Dit biedt de kinderen die deze school doorlopen een geweldige toekomst
onder andere bij Nederlandse bedrijven in Ethiopië. Er zijn 8 extra klaslokalen
gebouwd voor klas 9 en 10. De verbouwing van de middelbare school is in 2021
afgerond.

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

In Ethiopië is een noorse arts actief, hij houdt zich bezig met de behandeling van
brandwonden. De stichting heeft de benodigde medische apparatuur gefinancierd met
ontvangen giften.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

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

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

1.342

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

300

€

924

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
0

€

+
€

1.204

+
€

2.026

2.128

+
Totaal

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

€

2.026

€

+
€

€
384

€

-9

2.128

+
€

-9

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

2.035

Totaal

€

2.026

+
€

-1.020

-1.020

€

3.148

€

2.128

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

6.314

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

75.250

Som van de geworven baten

€

82.564

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

6.057

6.314

€

6.057

1.000

€

1.000

+

+

+
82.564

€

10.175

€

17.232

€

25.065

€
€

+

+

+
42.297
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

2020 (*)

€

2.000

€

€

18.877

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

24.500

€

Lobby en belangenbehartiging

€

0

€

Giften derden/reiskosten

€

5.000

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

38.325

20.500

Anders, namelijk (vul hier in)

€

986

67.825

€

42.363

€

8.009

€

3.814

Kosten beheer en administratie

€

5.603

€

8.143

Som van de lasten

€

81.437

€

54.320

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

€

Saldo financiële baten en lasten

€

-116

€

-161

Saldo baten en lasten

€

1.011

€

-12.184

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.

+

+

€

Dienst- en hulpverlening:
2021:
Ziekenhuis en brandwondencentrum: 31.325
Weeshuis: 7.000
2020:
bijdrage gezinshereniging 2.000
Aankoop en beheer 2020:
inkopen mestactie 14.529 en reis en verblijfskosten 4.348
Educatie 2020/2021: betreft bijdragen school

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

Open

+

+

