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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Healthy Entrepreneurs Foundation
5 8 1 8 3 1 6 7

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

Europalaan 20, 3526KS Utrecht
0 6 4 1 5 5 9 1 3 7

E-mailadres

info@healthyentrepreneurs.nl

Website (*)

www.healthyentrepreneurs.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 2 9 1 4 4 7 7

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Oeganda, Tanzania, Kenia

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

van Engen, Joost Martijn

Secretaris

Tanis, Annigje Maartje

Penningmeester

Rustenhoven, Cornelis Dirk

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 beperken van sociale ongelijkheid in ontwikkelingslanden door het geven van
voorlichting omtrent gezondheid. Het investeren in programma's voor met name
jongeren en vrouwen die als gezondheidswerkers aan de slag gaan in hun eigen dorp
of gemeenschap. De gezondheidswerkers worden door de stichting voorzien van een
basispakket met hierin informatie over moeder en kind zorg, hygiëne, seksualiteit, en
voortplanting en daarbij ook een assortiment aan gezondheidsproducten.

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?

De visie van Healthy Entrepreneurs is basisgezondheidszorg voor iedereen. Toegang
tot basisgezondheidszorg in de meest achtergestelde gebieden is een belangrijke
sleutel tot ontwikkeling en zelfredzaamheid. De stichting heeft tot doel de sociale
ongelijkheid in ontwikkelingslanden te verminderen door gezondheidsvoorlichting in de
breedste zin te geven en tegelijkertijd toegang te bieden tot een breed scala aan
gerelateerde gezondheidsproducten.Hierbij is de stichting in Nederland
verantwoordelijk voor het programmamanagement, het werven van fondsen en voor de
allocatie van gelden naar de lokale entiteiten in Afrika.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via institutionele fondsen en donoren, maar soms ook via particuliere donaties.
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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).

Bijna alle inkomsten zijn bestemd voor de programma's en projecten die de stichting is
aangegaan met institutionele fondsen en donoren. Hierbij maakt de stichting zelf
nauwelijks kosten en heeft zij nauwelijks overhead. Ook bouwt de stichting niet bewust
vermogen op, maar streeft ze naar een stabiel resultaat ieder jaar, waarbij een
eventuele surplus weer wordt geïnvesteerd in de doelen die de stichting nastreeft.

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

https://www.healthyentrepreneurs.nl/nl/ons-concept/

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

De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Ook krijgt het bestuur geen beloning of
vrijwilligersvergoeding uitgekeerd. Wel worden er onkosten vergoed op basis van
declaraties die bij de penningmeester worden ingediend.

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.

https://www.healthyentrepreneurs.nl/nl/ons-concept/

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

https://www.healthyentrepreneurs.nl/nl/ons-concept/

Open

zie ook de website

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

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

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

53.312

€

+
€

57.740

+
€

796.965

244.705

+
Totaal

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

€

796.965

€

+

44.932

+

€

71.761

€

44.932

Bestemmingsfondsen

€

554.913

€

17.928

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

170.291

Totaal

€

796.965

186.965

€
743.653

€

71.761

+
€

244.705

€

181.845

€

244.705

+

+

BOEKHOUDKUNDIGE GRONDSLAGEN VOOR ACTIVA
Vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde van de te ontvangen vergoeding, inclusief transactiekosten indien materieel. Vorderingen
worden vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen voor dubieuze debiteuren worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen vertegenwoordigen contanten, banktegoeden en deposito's met een looptijd van minder dan twaalf maanden.
Rekening-courantkredieten bij banken zijn opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
BOEKHOUDKUNDIG BELEID VOOR EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN
Bij eerste opname worden kortlopende schulden gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met eventuele opslagen en kortingen, verminderd met transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

562.375

€

Baten van subsidie van overheden

€

122.657

€

53.719

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

526.237

€

860.303

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

7.485

Som van de baten

€

1.218.754

+

€
€

0

+
0

€

+

€
€

1.211.269

+
914.022

€

+

€

20.580

€

934.602

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

1.191.164

930.158

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

1.015

Som van de lasten

€

1.192.179

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

€

Saldo financiële baten en lasten

€

254

€

3.977

Saldo baten en lasten

€

26.829

€

4.830

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.

€

+

€

1.191.164

930.158

€

+

€

3.591

€

933.749

+

€

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTATENREKENING
Inkomen
Baten en lasten worden in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarop
ze betrekking hebben. De toewijzing is consistent met voorgaande jaren. Het saldo van
fondsen wordt gedefinieerd als het verschil tussen inkomsten en uitgaven.
Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd en verliezen
worden verantwoord zodra ze worden geïdentificeerd.
Overige bedrijfskosten
De projectkosten zijn het geld dat aan projecten wordt besteed.
Overige rente en gerelateerde inkomsten
Rentebaten en rentelasten worden pro rata opgenomen, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de activa en passiva waarop ze betrekking hebben. Bij de
verantwoording van de rentelasten wordt rekening gehouden met de opgenomen
transactiekosten voor ontvangen leningen.

https://www.healthyentrepreneurs.nl/nl/ons-concept/

Open

