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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

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.

RSIN (**)

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 (*)

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?
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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).
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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 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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 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.
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	5: www.tibetfondsdolma.nl
	15: L.Heikoop
	2: Hendrick Vroomlaan 78 4383 TN Vlissingen
	4_EM: info@tibetfondsdolma.nl
	14: M.E Dingemanse
	16: 
	17: 
	10: Nederland, India, Nepal, China/Tibet
	1_KVK: 41155935
	11_A4: 0
	12_A4: 5
	7: [Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering]
	8: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
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	47: Off
	48: Off
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	18_ML: 
	51_ML: De bevordering van het welzijn van het Tibetaanse volk, zowel van de vluchtelingen 

buiten Tibet als van de Tibetanen in het bezette Tibet. In het bijzonder heeft zij tot 

doel het verlenen van steun ten behoeve van levensonderhoud, behoud en 

bevordering van de cultuur en de bescherming of wederinstelling van rechten en 

vrijheden van het Tibetaanse volk.
	53_ML: De stichting onderhoudt het contact met haar donateurs via de halfjaarlijkse nieuwsbrief en individuele contacten. Daarnaast wordt getracht nieuwe donateurs te werven, meestal via persoonlijke contacten. Ook met de vTibetaanse vluchtelingen wordt contact onderhouden, meestal via onze contactpersonen ter plaatse. Indien mogelijk en wenselijk wordt er samen met collega-stichtingen opgetrokken.
Maandelijks wordt het geld voor gesponsorden overgemaakt. Voor projecten is dat afhankelijk van de voorgang van de projecten. Deze projecten moeten passen binnen de doelstellingen van de stichting.


	54_ML: Door periodieke -meestal- maandelijkse overschrijvingen van donateurs, verder als reactie op onze halfjaarlijkse nieuwsbrief en ten slotte incidenteel van personen en instellingen.
	56_ML: De bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen materiele beloningen. 
	57_ML: 
	55_ML: Voor goedgekeurde doelen wordt ns geld naarde betreffende persoon of groep overgemaakt, meestal indirect via een tussenpersoon; dit om kosten te besparen en goede controle te houden. Voor de liquiditeiten wordt een spaarrekeing aangehouden. I.v.m. het risico en de liquiditeit worden geen beleggingen aangehouden.
	56: 
	_MLT: http://tibetfondsdolma.nl/anbi/
	knop: 

	57: 
	_MLT: http://tibetfondsdolma.nl/wp-content/uploads/2021/09/Balans-2020-en-2019-1.pdf
	knop: 
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	1: 
	1_GT: 0
	2_GT: 0
	6_GT: 0
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 21251,07
	8_GT: 297,1
	4_GT: 21251.07
	9_GT: 297.1
	10_GT: 21548.17

	3: 
	7_GT: 0
	6_GT: 0
	8_GT: 0
	2_GT: 1000
	3_GT: 0
	1_GT: 17900
	9_GT: 0
	4_GT: 2648,17
	10_GT: 21548.17
	5_GT: 21548.17

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 2000
	3_GT: 0
	1_GT: 18900
	9_GT: 
	4_GT: 4440,46
	10_GT: 25340.46
	5_GT: 25340.46

	2: 
	1_GT: 25308,460
	2_GT: 0
	6_GT: 0
	7_GT: 0
	5_GT: 0
	3_GT: 
	8_GT: 32
	4_GT: 25308.46
	9_GT: 32
	10_GT: 25340.46

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020

	0: 
	1: 31-12-2020
	2: 31-12-2019 (*)

	5_ML: De meeste donateurs geven maandelijk hun sponsorbijdragen en de stichting maakt die 1 x per halfjaar over aan de gesponsorden. De stichting houdt daarnaast een reserve aan voor de gesponsorden die geen vaste sponsor hebben, maar die wel in aanmerking komen voor financiele steun (uit de algemene middelen).

Donateurs geven vaak ook niet-geoormerkte giften die gebruikt worden om projectsteun te geven. Besteding is afhankelijk van de aanvraag van geschikte projecten. De stichting maakt geen schulden en gaat geen leningen aan, dus is het noodzakelijk hiervoor te sparen.

Een deel van de algemene middelen wordt gebruikt voor steun bij dokterskosten. De aanvragen hiervoor komen onregelmatig binnen, zodat een reservering noodzakelijk is.
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	1_A7: 326,18
	2_A7: 0
	3_A7: 3400
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	11_A7: 22468.95
	12_A7: 5,49
	13_A7: 0
	14_A7: 48300.62
	15_A7: 0
	16_A7: 50176,71
	17_A7: 0
	18_A7: 730,09
	19_A7: 0
	20_A7: 0
	21_A7: 0
	22_A7: 1206,31
	25_A7: -3812.4899999999907
	23_A7: 
	24_A7: 52113.10999999999

	2: 
	1_A7: 1039,62
	2_A7: 0
	3_A7: 14798,15
	4_A7: 400
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	11_A7: 18021.66
	12_A7: 
	13_A7: 
	14_A7: 56759.43
	15_A7: 0
	16_A7: 62992,40
	17_A7: 0
	18_A7: 996,5
	19_A7: 0
	20_A7: 0
	21_A7: 0
	22_A7: 1233,26
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	23_A7: 
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	0: 
	1: 2020
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	3_ML: Baten als tegenprestatie levering producten: dit betreft de opbrengst uit de verkoop van gedoneerde boeken.

in beide jaren is er dus ingeteerd op het spaargeld op de bank.

de jaarrekening is ook vermeld in de nieuwsbrief van mei 2021, deze wordt nog in de loop van december 2021 op de website geplaatst.
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	knop: 




