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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?
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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 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.
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	51_ML: De EZB werkt sinds 1967 in het binnenland van Brazilië in een gebied zo groot als de provincie Utrecht. Het doel van de stichting EZB is mensen bereiken met het Evangelie. De regio waar de EZB werkt is armoedig en er komt veel ellende voor waaronder alcohol- en drugsverslaving en kindermisbruik. Al snel ontstond het verlangen om de bevolking te kunnen helpen om een menswaardig bestaan te leiden. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Braziliaanse regering werd het werk opgesplitst in Brazilië in een kerkgenootschap (Igreja Evangelica Missionaria Pentecostal, IEMP) en een sociaal werk (Bem Estar do Menor, BEM).

In de loop der jaren zijn vele projecten opgestart onder de vlag van de BEM om de leefomgeving en de toekomst van de bevolking van de plaatsen waar gewerkt werd te verbeteren. Denk hierbij aan scholing, (volks-)tuinen, geiten, kinderdagopvang, voorlichting over hygiëne, een tandartspraktijk etc. Meer over de recente activiteiten vind u in de jaarrapporten.
	53_ML: De EZB organiseert bijeenkomsten waar de Evangelische Zending in Brazilië bekend wordt gemaakt. Daarnaast wordt er ieder kwartaal het kwartaalblad "Braziliaanse berichten" (papier en email) naar de donateurs verzonden. Ook onderhoudt de EZB contacten met (individuele) sponsoren van het kinderwerk en het weduwenwerk. Verder onderhoudt de EZB contacten met partners die het werk van de EZB ondersteunen. Ook het bijhouden van de website (s), mailinglijsten (email) behoren tot de werkzaamheden van de EZB. Evenals het verspreiden van materiaal om het werk bekend te maken (folders, boeken, DVD's  CD's). Ten slotte worden er ook acties gehouden, al dan niet voor specifieke (deel-) projecten. Dit door middel van werkgroepen.
	54_ML: De EZB ontvangt haar inkomsten door (maandelijkse) giften van particulieren en instellingen zonder winstoogmerk. Te denken valt daarbij aan kerken en stichtingen.
	56_ML: Alle activiteiten van de stichting worden momenteel door vrijwilligers gedaan. Er is geen sprake van een beloningssysteem binnen de stichting.
	57_ML: Volkstuinen voor de armste gezinnen, om in gezond eten te kunnen voorzien.

Baby-, peuter- en kleuter-, en kinderopvang, hulp bij huiswerk, lessen in hygiëne, verstrekken van gezond voedsel.

Jongerenwerk, aanbieden van cursussen, hulp bij huiswerk, e.d.


Hulp aan gezinnen door middel van praatgroepen en workshops in de wijkcentra, specifiek voor ouders, moeders, vaders en tieners.

Opvang en workshops voor weduwen. 

Kerkdiensten.
	55_ML: De EZB maakt het geld, wat zij ontvangt, over aan de werkmaatschappij  "Bem Estar do Menor in Brazilë" - “Hulp aan de minderbedeelden". Deze werkmaatschappij is in 1973 gestart met dagopvang voor kinderen waarbij de kinderen werden voorzien van goede voeding, maar ook hygiëne word bijgebracht. Ze krijgen hulp bij onderwijs.
Daarnaast zijn voor de gezinnen, inclusief ouders, programma’s gestart zoals volkstuinen, maar bijvoorbeeld ook tandheelkundige hulp. Verder wordt er gewerkt onder weduwen, een vaak vergeten groep in de samenleving. De programma’s zijn in de loop van de afgelopen -ruim - 50 jaar wisselend geweest, afhankelijk van mogelijkheden en nood. De actuele programma’s staan beschreven in de jaarverslagen
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	3_ML: In het boekjaar 2021 waren er geen uitgaven  voor reis en verblijfskostenpromotie.

Door de corona epidemie konden veel promotie activiteiten niet doorgaan.



