Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Christian Business Angels - Nederland

Nummer Kamer van
Koophandel

5 9 1 3 6 3 7 5

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

Vierde Tochtweg 4a, 2841LS Moordrecht

Telefoonnummer
E-mailadres

info@christianbusinessangels.org

Website (*)

www.christianbusinessangels.org

RSIN (**)

8 5 3 3 3 3 6 3 4

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en Kenya

Aantal medewerkers (*)

0
1 4

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

Roland Heersink

Secretaris

Paulus Steenkamp

Penningmeester

Jan Voois

Algemeen bestuurslid

Welmer Blom

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*1FOL 

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 Christian Business Angels Nederland (afgekort: CBA) is opgericht in 2013
en heeft als doel:
Middelen werven voor- en direct of indirect ter beschikking stellen van door de Stichting
geselecteerde alumni van het onder controle van Stichting Compassion Nederland,
gevestigd in Apeldoorn staande Leadership Development Program (LDP) om deze
afgestudeerde jongeren in Kenya en andere ontwikkelingslanden te helpen aan krediet
en coaching om een onderneming te beginnen om aldus de armoede te bestrijden,
werkgelegenheid te creëren en de levensstandaard te verhogen, waarbij
duurzaamheid, integriteit en respect voor normen en waarden als uitgangspunt dienen,
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Sindsdien is het LDP programma door Compassion beëindigd en heeft CBA inmiddels
contacten gelegd met een breder scala aan NGO's, en is de doelstelling uitgebreid tot
niet alleen uitsluitend aan Compassion gerelateerde alumni, maar staat open voor elke
jonge ondernemer die voldoet aan de criteria voor opname in de activiteiten van CBA.

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 werkzaamheden van de stichting CBA zijn de volgende:
1- Het geven van op entrepreneurschap gerichte training aan jonge aspirerende- of
feitelijke entrepreneurs in Kenya.
2- Het beoordelen van ingediende business plannen en waar geschikt investeren en/of
verlenen van leningen met als doel het starten van een lokale onderneming. Hierbij is
het creëren van lokale werkgelegenheid een belangrijk criterium in de beoordeling van
de voorstellen.
3- Het coachen van de nieuwe entrepreneurs in het opereren en uitbreiden van hun
onderneming
4- Het bekendmaken van de doelstellingen en werkzaamheden van CBA aan
geïnteresseerde personen binnen en buiten Nederland, met het doel het aantal
business angels en daarmee de basis voor de stichting te verbreden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- De deelnemers, “CBA Members” of Business Angels genoemd, dragen ieder jaarlijks
vrijwillig een bedrag van tenminste € 5000 als gift bij, tenzij het Bestuur besluit dat de
financiële situatie tijdelijk een lagere bijdrage toelaat.
- Daarnaast worden eenmalige giften ontvangen van sympathiserende bedrijven en
individuen.
- Op termijn is het mogelijk dat bij desinvestering uit een succesvolle onderneming
gelden terugstromen naar CBA. Deze gelden zullen nooit geretourneerd worden aan
de deelnemende Business Angels, maar zullen aangewend worden voor verdere
investeringen in nieuwe ondernemingen.
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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).

De verkregen inkomsten worden besteed aan het geven van trainings workshops in
Kenya (entrepreneurs nemen deel op kosten van CBA) alsmede aan het investeren in
en/of leningen geven aan startende ondernemingen.
Vermogensopbouw is géén doelstelling, maar momentane overschotten worden
gereserveerd op onze Nederlandse bankrekening voor toekomstige trainingen,
investeringen en de betaling van lokaal personeel. Op termijn zullen namelijk in Kenya
werknemers aangetrokken moeten worden om de steeds grotere activiteit rond
trainings workshops te blijven organiseren.

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 en andere betrokken Business Angels verrichten hun
werkzaamheden op onbezoldigde basis.
Wel kunnen zij, indien de financiële situatie het toelaat, aanspraak maken op
vacatiegelden ter bestrijding van de door hen gemaakte onkosten.

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 de covid19 situatie konden in 2020 géén trainings workshops gegeven
worden en zijn er ook geen bezoeken aan Kenya geweest.
- Gedurende het gehele jaar is veel coaching gegeven aan bestaande bedrijven om in
de pandemie overeind te blijven, zoals Vic Green, Crystalyn, Big Brainz en Ecokud. In
meerdere gevallen moest een overbruggingslening verstrekt worden omdat de
inkomsten vanwege de pandemie tegeenvielen terwijl kosten doorliepen.
- Van één bedrijf (Motorsafe) is afscheid genomen vanwege de onhoudbaar slechte
communicatie met de entrepreneurs.
- In 2020 zijn op basis van voorbereidingen in 2019 vier nieuwe bedrijven gestart:
EagleLinks (varkensproductie), Kikafri(tassen en kleding), Zindua (paprika's) en
Coconazi (kashata snoep).
- Er is een vijfjarenplan "CBA Business Plan 2021-2025" ontwikkeld, waarin de
verbreding van CBA's werkwijze is beschreven, en het “CBA Incubator Program” voor
veelvuldige en kleinschalige investeringen (orde € 1000 tot 2000) geïntroduceerd is. De
bedoeling hiervan is om méér entrepreneurs een kans te geven en sneller hun
business idee uit te testen. Dit gaat ook een sterke toename van het aantal trainings
workshops betekenen.
- Aan de hand van het genoemde vijfjarenplan is in 2020 actief gewerkt aan het
vergroten van het aantal Business Angels om de basis van het werk te versterken, en
konden we vier nieuwe leden verwelkomen.

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

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

0

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

10.894

€

+
€

+
0

11.285

+

Totaal

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

10.894

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€

10.894

€

+

De continuiteitsreserve staat volledig uit bij de ING bank.

+
€

10.894

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

11.285

11.285

11.285

+
€

31-12-2020

€

€

10.894

0

Passiva

11.285

+
10.894

+
€

11.285
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

500

Som van baten van particulieren

€

19.880

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

0

Som van de baten

€

19.880

€

19.380

29.058

€

+

€
€

+

29.058

€
€

0

+

+
0

€

+

€

2

€

29.060

+
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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

€

€

20.062

21.985

€

0

€

Anders, namelijk (vul hier in)

Reiskosten Kenia voor geven van cursussen

€

0

Besteed aan doelstellingen

€

20.062

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

209

Som van de lasten

€

20.271

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

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

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.

+

€

2.300

€

24.285

+

€

+

€

904

€

25.189

€
-391

€

3.871

Lasten en baten in 2020 zijn lager dan in 2019 omdat vanwege de covid19 situatie er
géén bezoeken aan en trainingen in 2020 in Kenya gegeven zijn.

Open

+

