Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

International Institute for Community-Based Sociotherapy (IICBS)
7 5 3 7 3 7 5 0

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

Laar 56 5388HK Nistelrode
0 6 1 1 6 4 7 8 4 9

E-mailadres

yolanda@iicbs.org

Website (*)

www.iicbs.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 6 0 2 5 7 2 7 7

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

planning is in post-conflict gebieden (in 2021 Ethiopia en Liberia)
0

Aantal medewerkers (*)

1 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Carolien Grootendorst

Secretaris

Angela Jansen

Penningmeester

Yolanda van den Broek

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

De stichting heeft ten doel: het bijdragen aan het sociale welzijn van mensen wiens
leven is verstoord door oorlog, geweld of natuurrampen, door het bieden van toegang
tot gekwalificeerde community-based sociotherapy, een groepsbenadering die
gevoelens van waardigheid, veiligheid, sociale cohesie en vertrouwen herstelt en
versterkt en voorts al hetgeen met en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

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?

zie de URL hieronder voor de engelstalige versie van het beleidsplan.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Op dit moment bestaat het vermogen enkel uit giften. De stichting zal echter proberen
meer inkomsten te genereren uit donaties, consultancy contracten en andere
fondsenwervende activiteiten zoals deel uitmaken van projectvoorstellen waarin IICBS
als partnerorganisatie of subcontractor haar diensten aanbiedt aan organisaties en
instellingen die CBS willen implementeren

1. Ontwikkelen en promoten van kwaliteitsstandaarden en organisatiesystemen
gebaseerd op de filosofie van CBS;
2. Faciliteren van toegang tot een database van trainingshandleidingen, CBS
richtlijnen, onderzoeksrapporten en andere relevante documentatie;
3. Faciliteren van een netwerk en database van CBS professionals;
4. Faciliteren van trainingen voor trainers and facilitators in het faciliteren van de CBS
methode;
5. Ondersteunen van partners wereldwijd in het ontwerpen van projecten,
implementatie en monitoring & evaluatie van CBS projecten.
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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).

Op dit moment worden de verkregen inkomsten voornamelijk besteed aan het betalen
van de de jaarlijkse vaste lasten van de stichting. Vanwege de Covid-19 crisis is het
nog niet mogelijk geweest om de gewenste activiteiten uit te voeren. We zijn hoopvol
dat dit in 2021 zal veranderen en we onze activteiten kunnen gaan uitvoeren. Het
vermogen staat nog gewoon op de bankrekening van de stichting.

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

https://iicbs.org/wp-content/uploads/ Open
2019/12/2019-2024_Policy_document_IICBS.pdf

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

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het werk dat wordt gedaan als
bestuurslid. Wel kan aanspraak worden gemaakt op onkostenvergoeding. Wanneer
projecten worden binnengehaald kan het zijn dat bestuursleden als expert worden
ingezet binnen deze projecten en hiervoor een vergoeding voor geleverde diensten
ontvangen. Naast bestuursleden worden ook andere experts uit het netwerk van de
organisatie ingehuurd voor specialistische taken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt
van vrijwilligers voor allerhande taken binnen de organisatie. Vrijwilligers ontvangen
geen vergoeding, maar kunnen eventueel aanspraak maken op onkostenvergoeding,
mits van te voren overeengekomen

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.

Vanwege Covid-19 hebben de activiteiten van de stichting zich beperkt tot vooral veel
vrijwilligerswerk achter de schermen. Het bijwonen en faciliteren van conferenties,
ondersteuning bieden bij het schrijven van voorstellen van organisaties die communitybased sociotherapy willen gaan implementeren. Dit alles heeft tot op heden nog geen
concrete inkomsten opgeleverd maar de verwachting is dat in 2021 in ieder geval een
nieuw project gestart zal worden. De stichting heeft zich ook beziggehouden met het
uitbreiden van haar netwerk met sociotherapy professionals. Partnerorganisaties zijn
benaderd en er wordt vrijwillig online samengewerkt om kwaliteitsdocumenten te
ontwikkelen.

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

https://iicbs.org/policy-documents/

Open

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 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

79.511

€

+
€

0

10.510

+
10.510

+
Totaal

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

€

79.511

https://iicbs.org/policy-documents/

79.511

€

+
€

€

79.511

+

10.510

+
€

79.511

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

10.510

10.510

+
79.511

+
€

10.510
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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

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

6.400

+
6.400

€
€

69.258

+

€
€

69.258

6.000

+
6.000

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

69.258

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

257

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

12.400

€

1.890

257

€

1.890

69.001

€

10.510

+

+

06 van 06

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.

https://iicbs.org/policy-documents/

Open

