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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.

Fred Meijer

Harald Mikkelsen

Corrie de Groot

Paul Koppert

Uganda

0

8

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

- Secundaire sector (indien van toepassing) -

Henri Oosthoek

Stichting Christian Childcare Programme

www.ccp-uganda.org

Westeinde 46 2825AL Berkenwoude

info@ccp-uganda.org
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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?

Doelstelling van de Nederlandse Stichting CCP volgens statuten:

1. De stichting heeft ten doel het verwerven van gelden om:

a. de mogelijkheid te creëren hulp te verlenen aan Ugandezen, zowel in lichamelijk als
in geestelijk opzicht

b. Christelijke organisaties in Uganda te ondersteunen

De belangrijkste activiteiten van CCP Uganda zijn:
* de zorg voor kwetsbare weeskinderen in de eigen culturele setting,
* de exploitatie van twee scholen voor beroepsonderwijs,
* een landbouwproject en geitenfarm,
* verschillende Community Development programma’s met als belangrijkste IGA
(income generating activities),
* Huizen bouwen voor de allerarmsten

Door deze actviteiten versterken we de studenten, de weduwen en de weeskinderen
om self-supporting te worden.

* Door maandelijkse ondersteuning van Ugandese kinderen middels sponsering door
mensen in Nederland en voor een kleine fractie buiten Nederland.
* Door giften aan de stichting met bepaald of onbepaald doel.
* Door andere organisaties of bedrijven die specifiek ondersteunen aan doelen van de
stichting.
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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).

Bestuursleden werken pro deo. Er wordt in een aantal gevallen een
vrijwilligersvergoeding gegeven binnen de fiscale grenzen.
Bestuursleden storten deze vergoedingen in de regel weer terug als gift.

zie URL

De inkomsten gaan voor 99,5% naar CCP-Uganda, een NGO die een locale
organsiatie is met autonome verantwoordelijkheid in Uganda.

Vanwege het feit dat maximaal alle inkomsten jaarlijks naar CCP- Uganda worden
overgemaakt, is er geen spaar of belggingsrekening

https://www.ccp-uganda.org/beleidsplan/

https://www.ccp-uganda.org/jaarverslagen-2/

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.

57.780 30.524
2.386

10.443

6.737 3.079

76.745

25.057 31.17410.443

89.574 64.777

79.131

25.057 31.174

89.574

7.526

4.521

52.730

4.521

60.256

64.777

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

De post fin.vaste activa bestaat uit leningen aan de Ugandese organisantie. Het betreft hier het tijdelijk compenseren van tekorten die bij CCP Uganda
door vnl. de Corona lockdowns zijn ontstaan.

De post (bestemmingsfondsen) & reserves is voor projecten waarvooor al geld binnen is, maar waar nog op de uitvoering wordt gewacht.
Vorderingen zijn nog te ontvangen toegezegde bijdragen.
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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

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

710

167.350 177.394

167.350 178.104

36.142 26.709

203.492 204.813

30

203.492 204.843

2020 2019 (*)



06 van 06

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.

259

154

209.244

-365

417

128

201.366

-516

181.575

27.256

208.831

236.175

-35.354

200.821

Mutaties reserveringen(bestemmingsfondsen)

2020 2019 (*)

https://www.ccp-uganda.org/financiele-jaarverslagen/ Open

De fluctuatie in het bedrag aan de doelstellingen besteed, wordt veroorzaakt door de
variabele component van fondsen voor projecten.

Er is een vaste geldstroom vanuit de maandelijkse kindsponsoring en een incidentele
geldstroom als respons op speciale fondsenwervingen zoals voor het huisjes project,
het geitenproject en een nieuwe project vehicle.

De kosten van eigen fondsenwerving en administratie liggen op 0,52% van de
opbrengsten. Alle overige kosten in Nederland worden gedragen door de
bestuursleden of door aparte sponsoring.

-6.117 2.961


