Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting The Cornerstone Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 9 3 9 5 4

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

Secretaris Versteeglaan 5, 3451 XG Vleuten

Telefoonnummer

0 6

E-mailadres

shirleyhutter@cornerstone-foundation.org

Website (*)

www.cornerstone-foundation.org

RSIN (**)

8 0 5 1 8 4 8 0 6

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

2 9

6 2

4

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

W. N. Halsall

Secretaris

J.E. Halsall

Penningmeester

Z.I. Kooistra

Algemeen bestuurslid

M.P.S. Bor

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 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?

betrokken zijn bij Christelijke (media) activiteiten, ontwikkelingshulp en hulpverlening.
Mensen in staat te stellen hun eigen waarde en die van anderen kennen, hun identiteit
omarmen, zich verblijden in diversiteit en hun eigen potentie waar te maken.
Mensen te bevrijden uit de armoedespiraal, in staat gesteld zelf een inkomen te
verwerven.
Mensen te bekrachtigen voor hun eigen familie te zorgen, voor hun buren, voor de
behoeftigen onder hen, en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving.
Mensen in staat te stellen in harmonie te leven met zichzelf, hun buren, met de
schepping en de schepper.

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?

We maken het mogelijk voor (jonge) mensen, vooral vrouwen een opleiding of training
te volgen, zodat mensen in het Zuiden zelfvoorzienend worden.
We initiëren of ondersteunen (vrede en verzoenings-) projecten en helpen bij het
opstarten van inkomen verwervende projecten in het Zuiden.
We brengen schrijnende situaties in het Zuiden onder de aandacht van mensen in het
Westen om bewustwording en hulpverlening op gang te brengen.
We zenden mensen uit en ondersteunen hen bij het opstarten van projecten in het
Zuiden. We werven fondsen om deze activiteiten te ondersteunen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het werven van fondsen word gedaan o.a. door de bovenstaand genoemde
activiteiten. Ook wordt er een plan gemaakt voor jaarlijkse terugkerende acties zoals
bijvoorbeeld:
Het aanschrijven van vermogensfondsen en indienen van aanvragen bij o.a.
Wilde Ganzen
Giften/collecten, maandelijkse bijdragen van donateurs
Acties op scholen zoals sponsorlopen, puzzelactie, verkoop van zelfgemaakte
knutselwerk
Concert / high tea / veiling
Acties via de radio/tv
Jaarlijks wordt er een verslag gemaakt van de financiën en de activiteiten die op de
website openbaar wordt gemaakt.
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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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Een vast percentage van 10% wordt van de bijdragen ingehouden om de eigen kosten
van de stichting te dekken.
Wij zullen 90% van de fondsen ter beschikking stellen, ten bate van onze doelstelling.
Giften die geoormerkt zijn, gaan voor 90% naar het project waartoe het bestemd is.
Hierbij komen de overschrijvingskosten naar een buitenlandse rekening ten laste van
de ontvangende organisatie.
Wanneer het saldo van de stichting € 5000 overstijgt, zal dit op een spaarrekening
gezet worden, wanneer er renteopbrengsten zijn.

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

https://www.cornerstone-foundation.org/en/about-us/

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

De bestuursleden zullen hun werk zuiver op vrijwillige basis verrichten. De onkosten
die zij hierbij maken zullen wel vergoed worden.

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.

In onze opleiding zetten wij jonge vrouwen én mannen in hun kracht te, door hen te
laten zien, dat zij gestalte kunnen geven aan hun eigen leven, als onderdeel van de
gemeenschap, door zogenaamde Mindset en Life Skills training. Studenten die de
middelbare school hebben afgerond (Senior 6), of leerlingen die van het mbo komen
waar ze een basis in hospitality hebben gehad,
worden toegelaten. De opleiding begint met een intensieve training voor het Engels,
omdat Engels in principe de voertaal van de training is, zodat ze de taal goed onder de
knie krijgen. Het Engels is van essentieel belang in het bedrijfsleven en dit is een grote
meerwaarde van
onze opleiding. Op deze wijze ontsnappen jongeren uit de armoedespiraal, ontwikkelen
hun capaciteiten om een baan in een restaurant of hotel te vinden, of wanneer ze de
visie hebben om door te leren, verder te gaan met een studie aan de universiteit of
werk te vinden in een andere sector. Het grote voordeel is, dat ze dan behalve theorie
op management niveau, ook de kneepjes van het vak in de praktijk leren.

Open

Cornerstone heeft sinds enige tijd een wederkerige relatie met de organisatie RWAFAT.
We helpen hen bij het werven van fondsen en zij hebben geholpen met het oplossen
van problemen zoals het vinden van een schoolgebouw; de Wilde Ganzen heeft hun
project goedgekeurd en draagt 33% bij. In het afgelopen jaar heeft RWAFAT middels
hun project in de
armste gebieden van Rwanda een kwetsbare bevolkingsgroep opgeleid. Onder hen

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

https://www.cornerstone-foundation.org/onze-projecten/

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderingsreserve

€

€

0

€

0

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

0

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

0

€

Effecten

€

0

€

Liquide middelen

€

22.008

€

+
€

+
€

22.008

0

+
Totaal

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

€

22.008

+

31-12-2019 (*)

€
€

-86

€
3.919

€

+
3.833

€

Bestemmingsfondsen

€

15.652

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

0

Totaal

€

0

€
€

2.523

€

+
€

+

€

+
22.008

+
€

0

The Cornerstone Foundation (TCF) heeft geen bezittingen anders dan een Lopende Rekening en een Spaarrekening, beiden bij de ING-bank (saldo te
samen van € 22.008. De werkzaamheden voor TCF worden door de vrijwilligers op hun eigen privé-apparatuur uitgevoerd. TCF beschikt zelf niet over
PC’ s, printers, kantoor en dergelijke.
Eind 2020 stond er nog een saldo op de balans van € 3.919 t.b.v. de uitvoeringskosten van TCF. Dit saldo wordt aangevuld door van elke gedoneerde
euro 10% naar deze post te verschuiven voor de uitvoering van haar doelstellingen. Uiteraard worden die uitvoeringskosten in mindering gebracht van het
saldo. De bestemmingsreserve van € 86 is een restpost en wordt aangevuld indien het boekjaar afsluit met een voordelig saldo.
Er staat een bedrag van € 15.652 op de balans t.b.v. ‘ Bestemmingsfondsen’ . Dit is een totaalbedrag dat bestaat uit nog niet besteedde projectgelden
van de diverse projecten van TCF.
Onder langlopende schulden staat een bedrag van € 2523, hetgeen een bedrag is dat nog uitgekeerd moet worden aan de fondsenwerver over het jaar
2020.
TFC is pas vanaf 2020 een grote stichting geworden, en derhalve is 2019 niet ingevuld. We hebben wel deze gegevens in ons jaarverslag van 2019 staan.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

9.896

Som van baten van particulieren

€

9.896

€

Baten van bedrijven

€

2.250

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

53.896

Som van de geworven baten

€

66.042

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

€

+
0

€
€

+
0

€

+
66.042

€
€

+
0
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

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

€

€

€

56.070

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

56.070

€

Wervingskosten

€

1.048

€

Kosten beheer en administratie

€

1.975

Som van de lasten

€

59.093

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

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.

6.949

+

+
0

€
€

€

+
0

0

In totaal heeft the Cornerstone Foundation (TCF) in 2020 een bedrag van donateurs
ontvangen van € 66.042; van particulieren in totaal € 9.896, van bedrijven in totaal €
2.250 en van instellingen een totaalbedrag van € 53.896.
Van dit bedrag is totaal € 56.070 besteed aan de diverse projecten van TCF, is € 1.048
besteed aan fondsenwerving en € 1.975 besteed aan de eigen organisatie van TCF.
Hierbij moet gedacht worden aan de kosten van de website, hosting, reiskosten van
vrijwilligers en dergelijke.
Bovenstaande resulteert in de vaststelling dat in 2020 TCF het jaar afsluit met een
batig saldo van
€ 6.949, welke uiteraard volledig ten goede komt aan de projecten
in het jaar 2021.

Open

