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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.
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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?



03 van 06

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).
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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.
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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

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: B.G. van der Heiden
	15: B. Bosman
	14: W.A. Fikse
	16: 
	17: 
	10: o.a. Kenia
	11_A4: 0
	12_A4: 20
	7: [Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen]
	8: [Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Gelovigen
	28: Gemeenschappen
	29: Jongeren
	30: Kinderen
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: 
	0: Stichting "De Akker is de Wereld"
	5: www.deakkerisdewereld.nl
	2: p.a. Klaproos 2, 8081 ST  Elburg
	4_EM: info@deakkerisdewereld.nl
	1_KVK: 41041814
	6_RSIN: 803012925
	3_TEL: 0651129493
	51_ML: "Het bevorderen van zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerk, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van fondsen door middel van het houden van akties, het geven van voorlichting en het opzetten van een vriendenkring."
	53_ML: Door middel van de volgende activiteiten willen we voldoen aan onze doelstelling:- actieve ondersteuning van zendings-, evangelisatie- en ontwikkelingswerkers in het buitenland;- het opzetten en ondersteunen van projecten;- het verwerven van fondsen;- het geven van voorlichting en communicatie met verschillende doelgroepen;- het betrekken van mensen bij de werkzaamheden.Zie voor meer details het beleidsplan op de website zelf.
	54_ML: Fondsenwerving via donateurs.Acties (verkoop).
	56_ML: Behalve vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten worden er geen vergoedingen verstrekt aan bestuursleden en vrijwilligers.
	57_ML: In 2021 worden zendings/ontwikkelingswerkers ondersteund in diverse Afrikaanse landen, waaronder Kenia. In Kenia ondersteunen we met name Willem en Mee Hyae Westerink. Daarnaast worden er in Kenia ook verschillende projecten ondersteund, waaronder een project in de Tana Delta, waar onder meer een kleuterschool en een kliniek zijn gebouwd. Eveneens wordt met een bepaalde regelmaat voedsel verstrekt aan hulpbehoevenden.In een ander Afrikaans land worden mensen ondersteund met voedsel, medicijnen en Christelijke lectuur. Vanwege de nodige bescherming van onze werkers en de ondersteunde mensen kunnen we daar geen aanvullende gegevens over in de openbaarheid verstrekken.Door de thuisfrontcommissie worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er jaarlijks een bolchrysantenactie, een zendingsmarkt en wordt er een ventactie met stroopwafels georganiseerd. Daarnaast wordt enkele malen per jaar op een markt gestaan om producten te verkopen.Eveneens wordt door de thuisfrontcommissie en bestuur in samenwerking met Willem Westerink met een bepaalde regelmaat gecommuniceerd over de ontwikkelingen. Hiervoor wordt een nieuwsbrief uitgebracht. Op het moment van schrijven wordt er vooral actief gecommuniceerd via Facebook en via de contactmiddelen van de Nederlands Hervormde Gemeente Elburg (kerkelijke gemeente waar Willem lid van is).
	55_ML: We ondersteunenzendings/ontwikkelingswerkers in diverse Afrikaanse landen, waaronder Kenia. In Kenia ondersteunen we met name Willem en Mee Hyae Westerink. Daarnaast worden er in Kenia ook verschillende projecten ondersteund, waaronder een project in de Tana Delta, waar onder meer een kleuterschool en een kliniek zijn gebouwd. Eveneens wordt met een bepaalde regelmaat voedsel verstrekt aan hulpbehoevenden.In een ander Afrikaans land worden mensen ondersteund met voedsel, medicijnen en Christelijke lectuur. De ondersteunig vindt plaats middels financiële middelen, communicatie, gebed, meedenken en meeleven.
	56: 
	_MLT: https://www.deakkerisdewereld.nl/index.php?page=beleidsplan
	knop: 

	57: 
	_MLT: https://www.deakkerisdewereld.nl/index.php?page=anbi
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 89319
	4_GT: 0
	9_GT: 89319
	10_GT: 89319

	3: 
	7_GT: 27986
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 26886
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 2000
	4_GT: 32447
	10_GT: 89319
	5_GT: 59333

	4: 
	7_GT: 22986
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 16302
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 4500
	4_GT: 28328
	10_GT: 72116
	5_GT: 44630

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 
	6_GT: 
	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
	8_GT: 72116
	4_GT: 0
	9_GT: 72116
	10_GT: 72116

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: Zie jaarrekening (alle beschikbare jaarrekeningen zijn in te zien via: https://www.deakkerisdewereld.nl/index.php?page=jaarrekening).

	3: 
	1: 
	1_A7: 75427
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 75427
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 75427
	11_A7: 18535
	12_A7: 
	13_A7: 93962
	25_A7: 
	26_A7: 313
	27_A7: 79259
	28_A7: 
	29_A7: 
	30_A7: 14703
	15_A7: 73946
	16_A7: 5000
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 
	23_A7: 
	24_A7: 78946
	23_omschrijving: 

	2: 
	1_A7: 35571
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 35571
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 35571
	11_A7: 12539
	12_A7: 2
	13_A7: 48112
	25_A7: 
	26_A7: 346
	27_A7: 39759
	28_A7: 
	29_A7: 
	30_A7: 8353
	15_A7: 34413
	16_A7: 5000
	17_A7: 
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 
	23_A7: 
	24_A7: 39413

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	JV: 
	_MLT: https://www.deakkerisdewereld.nl/uploads/documenten/Jaarrekening%202021.pdf
	knop: 

	3_ML: De baten over 2020 laten een verschil van €600 zien tov de jaarrekening; dit betrof een post die buiten de resultatenrekening werd verantwoord. Dit verklaart meteen een verschil van €600 tav het saldo baten en lasten. Zie ook onze "normale" jaarrekening. De €5.000 onder aankoop en beheer (Lasten) bestaat uit een kostenpost tbv een voorziening om een voertuig te kunnen vervangen in het project.



