Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Buzz Nederland
5

5

7

6

7

1

0

9

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

Woudenbergseweg 41, 3711AA Austerlitz

Telefoonnummer

0 6 2 2 2 0 8 3 0 6

E-mailadres

dave.jongeneelen@buzzwomen.org

Website (*)

www.buzzwomen.nl

RSIN (**)

8 5 1 8 5 2 6 0 9

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, India, Gambia, Georgië

Aantal medewerkers (*)

4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dave Jongeneelen

Secretaris

Rinze Verbeek

Penningmeester

David de Buck

Algemeen bestuurslid

Tera Terpstra

Algemeen bestuurslid

Ama van Dantzig, Jolien Tholen

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?

Buzz Women heeft als doel wereldwijd educatie en transformatie voor vrouwen binnen
bereik te brengen. Door middel van trainingen geven we toegang tot kennis,
vaardigheden en tools en democratiseren we educatie. Hiermee creëren we de
omstandigheden waar empowerment plaats kan vinden op persoonlijk, financieel,
ecologisch en gemeenschappelijk vlak.!
Zie de link naar het beleidsplan voor meer informatie.

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?

Groei: ontwikkeling en opzet van nieuwe landen en daarmee de opleiding van
duizenden vrouwen."
Impact: het versterken van de impact op de levens van alle vrouwen in het netwerk door
het toevoegen van nieuwe programma’s op het gebied van cash, confidence, climate,
care en community.
Duurzaamheid: de transitie van NGO naar social business realiseren.
Strategie: Stichting Buzz Nederland is ondersteunend aan Buzz Women in India en
Gambia.
Zie de link naar het beleidsplan voor meer informatie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Buzz heeft een aantal vermogende families die de plannen van de stichting
financieel ondersteunen. Met hen is afgesproken dat zij de activiteiten en plannen van
de Stichting voor een periode van 3 jaar financieel ondersteunen. Ook met de
Buzzness Club, een club van ambassadeurs is afgesproken dat zij Stichting Buzz
langjarig ondersteunen. Daarnaast zijn er nog een klein aantal 'vaste' donateurs, met
name instellingen die jaarlijks een vrijwillge donatie aan Buzz doen.
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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).

Met de hiervoor benoemde partijen is duidelijk afgesproken waar de gelden voor
bestemd zijn. Het ondersteunen van de organisatie in Nederland, het waar nodig
financieel ondersteunen van de activiteiten in Gambia en India en het opzetten van
nieuwe opleidingstrajecten aldaar (bijvoorbeeld Buzz Green). De stichting belegt niet,
tijdelijke liquide middelen worden op een spaarrekening aangehouden.

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

https://uploads.strikinglycdn.com/files/
f17f7047-0fef-4935-89db-254959621742/

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

Het bestuur heeft het beloningsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte
van andere vergoedingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek
vastgesteld. De laatste evaluatie heeft plaatsgevonden in januari 2020 en zijn de
vergoedingen aangepast.!

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.

Onder het kopje ‘verslagen’ op de website van Stichting Buzz Nederland zijn
activiteitenrapporten te vinden van de verschillende landen waar Buzz Women actief is.

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

https://www.buzzwomen.nl/rapportage

Open

Zie voor meer informatie het beleidsplan.

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

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2020

€

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

1.705

€

+

€

1.705

+
0

€

€
284.812

€

+
€

+
€

308.562

Totaal

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

310.267

8.036

€

+

€

Bestemmingsfondsen

€

273.388

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

3.385

Totaal

€

310.267

+
€

+

33.494

0

0

+
€

€

25.458

€

€

23.750

31-12-2019 (*)

0

€

+

+
€

De stichting bestemd het grootste deel van haar opbrengsten aan de landen waar zij momenteel actief is te weten India en Gambia. Daarnaast zijn er
gelden direct bestemd voor concrete projecten zoals Buzz Green.

0
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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

€

42.984

Giften

€

504.119

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

461.135

+

€
€

+
0

+

+

€

504.119

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

24.153

€

Verstrekte subsidies & giften

€

345.799

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

15.421

€

Personeelskosten

€

104.798

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

1.117

€

Financiële lasten

€

1.170

€

Overige lasten

€

3.625

Som van de lasten

€

496.083

€

0

Saldo van baten en lasten

€

8.036

€

0

Som van de baten

Lasten

0

€

€

+

€

+
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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.

De inkomsten van Stichting Buzz Nederland komen voort uit giften van een aantal
vermogende families en instellingen die de activititeiten van Stichting Buzz Nederland
omarmen en financieel ondersteunen. Ook de Buzzness Club waar een groep
ambassadeurs van Buzz zich heeft verenigd levert jaarlijks een financiele bijdrage.
Onder 'overige' giften staat het bedrag vermeld dat Stichting Buzz met een eenmalige
corona-actie voor Gambia heeft opgehaald binnen haar netwerk.

Open

