Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Organizatia Christina Ecce-Homo Nederland
4 1 1 2 2 0 5 3

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

v.Groningenstraat
0 7 8 6 7 3 3 3 1 1

E-mailadres

alicehooijmeijer@kliksafe.nl

Website (*)

www.ecce-homo.com

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 5 5 3 8 7 6 8

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Roemenie

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

7

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

JoHannes Nieuwburg

Secretaris

Job Hooimeijer

Penningmeester

Alice Hooimeijer

Algemeen bestuurslid

Maarten van Leeuwen

Algemeen bestuurslid

Mientje van Leeuwen

Overige informatie
bestuur (*)

Ellis Nieuwburg Lenie Nieuwburg-Meinster. En diverse losse werkers die helpen
wanneer nodig

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
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Wij willen in Roemenië bijdragen aan hoop en herstel in situaties van armoede en
soms ook natuurrampen. Wij zien dat mensen hun persoonlijke waardigheid en
zelfvertrouwen (her)vinden door verbetering van geestelijke en materiële situatie.
Ecce-Homo streeft vanuit Bijbels perspectief na om dienstbaar te zijn aan de mensen
die onze steun nodig hebben.
Onze visie is in de volgende punten samengevat:
armoede zien in Bijbels perspectief;
hulp zonder aanzien des persoons;
zorg voor zowel het geestelijk als het materiële welzijn van de mens;
verantwoordelijkheid over en weer;
werken met christelijke lokale partners;
betrouwbaarheid, openheid en eerlijkheid.

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?

Al 33 jaar het bezoeken van de armste mensen die wij permanet onder steunen. Dit
gebeurt door 3 sociaalwerkers van den ELPIS foundation, onze partner in Roemenie.
Elke week worden de hulpbehoeven bezocht. 1 keer in de maand wordt gecontroleerd
op bloeddruk en suiker. Elke maand maakt Ecce-Homo geld over voor BAsiclive
project BAsic medical project. Deze projecten worden uitgevoerd door onze sociaal
mederwerkers aldaar. Elke maand wordt het TBC kindertehuis bezocht en
gecontroleerd of alles oke is. Elke maand betalen wij de rekening van de melk en kaas.
De rekening wordt door onze partner rechtstreeks betaald aan de fabriek. Dit geld
wordt in Nederland bijeen gebracht door sponsers. Deze activiteiten maken het leven
beter en enigsins dragelijker voor de armsten onder de bevolking. Onze
ondersteuning aan het TBC kindertehuis, is voor de kinderen het verschil tussen een
glas water of melk 's morgens. Daar naast verzorgen wij meerdere dingen zoals
dekens, fruit enz. Het personeel zorgt voor de juiste verdelingen en letten op de
gezondheid. Minimaal 2 keer per'jaar gaat een deel van ons bestuur naar Roemenie
om controle over uitgaven en verdeling uit te voeren.
https://www.ecce-homo.com/wp-content/uploads/2021/01/Beleidsplan-2021.pdf

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via collecten kerken en donateurs/ sponsors
Rommelmarkt en fair
Bedelbrief /nieuwsbrief
Giften
Acties van jeugdverenigingen
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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).

TBC kindertehuis Illisua. Alleenstaande in de steek gelaten bejaarden. Alle arme
mensen die om wat voor reden dan ook in zware armoede leven. Werkloze mensen
die in de problemen zijn gekomen. Kerken die in de problemen zijn gekomen.

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

https://www.ecce-homo.com/wp-content/uploads/2021/01/Bele
idsplan-2021.pdf

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

Wij kennen geen beloningsbeleid.

Overal waar armoede is en waar we kunnen helpen daar helpen we met de middelen
die we hebben
Zie alle projecten op onze website waar duidelijk omschreven wordt over hoe of wat

Open

Geen onkostenvergoeding bestuur
Het bestuur ontvangt geen vakantiegeld
Ecce-Homo kent vanaf de start geen enkele beloning toe aan bestuur
Ecce-Homo kent vanaf de start geen enkele beloning toe aan medewerkers
Bestuursleden zijn allen vrijwilligers en alle reiskosten worden door hen zelf betaald.

https://www.ecce-homo.com/#after_section_1

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.

Dagelijks melk voor de kinderen van het TBC tehuis. Ecce-Homo betaalt elke maand
de rekening van de melk en kaas.
Het basiclive project is een project voor de allerarmste ouderen die niet of nauwelijks
rond kunnen komen. Elke maand maken we geld over om in de eerste levensbehoefte
te voorzien.
Het Basic medical project voorziet in de behoefte van medicijnen voor de bejaarden
die dit niet kunnen betalen. Elke maand wordt er geld overgemaakt om hier in te
voorzien.
Kinther carten Elpis. Hier hebben we een ontmoetingsruimte gemaakt voor de
kinderen. Hier hebben we een eetzaal gebouwd. Hier hebben we slaapruimtes
gemaakt. Hier hebben we een nieuwe cv Instalatie geplaatst. Hier hebben we
kantoorruimte gerenoveerd enz.
Capalna Project. Hier hebben we met mede werking van de plaatselijke overheid een
bejaarden centrum gebouwd. Hier hebben we na schoolse opvang gebouwd. Hier
hebben we een opslag voor de hulp goederen gemaakt. Hier hebben we cv aangelgd.
Gilgau project. Alle overheids gebouwen voorzien van nieuw kantoormeubulair
gedoneerd in Nederland een tweede leven in Gilgau gegeven.
Elk jaar 2 vrachtwagens vol met hulpgoederen, voedsel/kleding, hulpmaterialen,
medicijnen enz
Zie
https://www.ecce-homo.com/sponsorprojecten/

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

https://www.ecce-homo.com/sponsorprojecten/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

Materiële vaste activa

€

8.600

€

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

8.600

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

25.215

€

4.913

0

+
0

Continuïteitsreserve

€

0

€

Bestemmingsreserve

€

0

€

Herwaarderings
reserve

€

0

€

Overige reserves

€

32.128

+

0

+
€

30.128

€

38.728

31-12-2019 (*)

0

€

+
€

0

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

0

€

Kortlopende schulden

€

6.600

€

Totaal

€

38.728

+
€

0

+
€

32.128

0

0

+

https://www.ecce-homo.com/wp-content/uploads/2021/01/Jaarrekening-2020.pdf

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

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

€

16.623

€

Giften en donaties van particulieren

€

5.870

€

Nalatenschappen

€

1.500

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

Overige giften

€

13.431

Giften

€

20.801

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

0

€
€

+
0

+

+

€

37.424

€

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

0

€

0

Verstrekte subsidies & giften

€

13.946

€

0

Aankopen en verwervingen

€

19.134

€

0

Communicatiekosten

€

0

€

0

Personeelskosten

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

0

€

0

Afschrijvingen

€

2.400

€

Financiële lasten

€

472

€

Overige lasten

€

2.291

Som van de lasten

€

38.242

€

0

Saldo van baten en lasten

€

-818

€

0

Som van de baten

Lasten

+

+

€

+
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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.

Geen toelichting

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

https://www.ecce-homo.com/wp-content/uploads/2021/01/Jaar
rekening-2020.pdf

Open

