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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Jeroen van Breda Vriesman

Wouter Jolie

Modini Kakade

Claire van Bekkum

India

2 , 5

5

Welzijn - Sport

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Jeroen Bovelander

STICHTING BOVELANDER FOUNDATION

https://bovelanderfoundation.com/

Verspronckweg 63c, 2023 BB Haarlem

info@bovelanderfoundation.com
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Middels het naleven van onze missie, waarden en visie komen we tot onze doelstelling. 
We vinden het belangrijk ons in te zetten voor de ontwikkeling van zoveel mogelijk 
kansarme kinderen en jongvolwassen en hen door middel van de kracht van sport te 
ontwikkelen. Onze hierbij horende doelstelling is dan ook:
- Samenwerking met bestaande partners en infrastructuur en het uitbreiden van het 
aantal hockey piramides
- maximale impact genereren door middel van het bij elkaar brengen van relevante 
partijen middels het hockeyprogramma. (relevante partijen = afhankelijk van lokale 
behoeften);
- toewerken naar het opzetten van programma’s met straatkinderen in grote steden, op 
basis van ons huidige programma toespitsen op stedelijke context;
- opzetten van eenduidig monitoring en evaluatie systeem;
- opstellen en uitvoeren van fondsenwervingsstrategie om daarmee de inkomsten te 
verhogen.

- Aanbieden van “training of trainer” cursussen omwille van kennisoverdracht aan 
lokale trainers encoaches;
- Geven van trainingen aan kinderen op alle niveaus, van grassroots tot academy;
- Aansturen en ondersteunen van de lokale organisatie waar de Stichting mee 
samenwerkt;
- Geven van sociale levensvaardigheidslessen aan trainers en coaches;
- Opzetten uitwisselingsprogramma voor coaches van de verschillende lagen in de 
piramide;
- Samenwerkingen aangaan met relevante partnerorganisaties die aanvullende social 
services bieden (vb. geboorte certificaten, financiële geletterdheid, etc.);
- Maken van koppeling tussen de lagen in de piramide in overeenstemming met project 
partner.

Bovelander Foundation ontvangt vanuit verschillende hoeken fondsen, donaties en 
giften. Zaak is om een zo groot mogelijk percentage van deze inkomsten uit te geven 
aan de doelstelling zoals deze is opgenomen in de statuten. Om dit te verwezenlijken 
worden de kosten en wervingskosten zo laag mogelijk, gehouden zodat deze in 
verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting. 
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende 
wervingsactiviteiten:
- Aanvragen van subsidies bij overheid en passende fondsen;
- Donatiecampagnes voor privé personen en bedrijven;
- Presentaties, netwerkevenementen en golfdagen voor bedrijven;
- Diverse wervingsacties op en met samenwerking van (hockey)clubs;
- Het uitgeven van nieuwsbrieven met informatie over lopende en eventuele nieuwe 
projecten, met een oproep tot ondersteuning van een concreet project.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Zoals bepaald in de statuten van de Bovelander Foundation zijn bestuursleden niet 
gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun bestuur 
inspanningen te laten compenseren. De werkzaamheden van de bestuursleden zijn 
geheel belangeloos en vrijwillig. Voorgeschoten onkosten en reiskosten worden 
vergoed. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen, dient een betaalbewijs te 
worden overhandigd. Bestuursleden die een uitvoerende functie vervullen, ontvangen 
wel een beloning. 
Medewerkers, 2,5 fte gemiddeld gedurende het boekjaar, zijn werkzaam voor de 
stichting. Zij ontvangen een marktconform salaris. Wanneer er stagiairs aan de 
stichting verbonden zijn, kunnen zij een vergoeding ontvangen die voldoet aan de 
richtlijnen/voorwaarden hiervoor.

Jaarverslagen zijn via onderstaande link te vinden.

Vanzelfsprekend heeft de stichting niet als doel winst te maken. De stichting houdt niet 
meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. 
Bestedingen worden gedaan aan de vaste goede doelen die worden gesteund door de 
Bovelander Foundation. Naar gelang de inkomsten/donaties zullen er extra uitgaven 
worden gedaan aan nieuwe projecten. De bijdrage per project wordt jaarlijks opnieuw 
vastgesteld tenzij anders aangegeven.  

https://bovelanderfoundation.com/nl/beleidsplan/

https://bovelanderfoundation.com/annual-reports/

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

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

38.681 31.736

61.219

29.426 31.903

6.888

61.219

68.107 63.639

6.888

38.681 31.736

68.107

13.013

50.626

13.013

50.626

63.639

3 1 1 2 2 0 2 1
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
10.600 9.000

10.600 9.000

53.360 30.914

70.200 40.200

10.000

144.160 80.114

16.964 13.868

161.124 93.982
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

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

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

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

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

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

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.

9.905

28.891

154.179

7.011

14.853

62.247

115.383

115.383

40.383

40.383

Open

6.945 31.735


