Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Haella Stichting
4 1 1 9 2 7 7 4

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

Jan van Nassaustraat 102, 2596BW, 's-Gravenhage
0 7 0 3 2 4 9 9 2 9

E-mailadres

info@haella.nl

Website (*)

www.haella.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 5 6 0 7 5 1 6

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
Levensbeschouwing - Wereldbeschouwing
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
3 , 4
2

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr. A.A. (August) den Hollander

Secretaris

Mevr. B. (Bibi) van Zuylen van Nijevelt – den Beer Portugael

Penningmeester

Dhr. A.J. (Adriaan) Peijnenburg

Algemeen bestuurslid

Dhr. A. (Arend) Driessen

Algemeen bestuurslid

Mevr. B. Groen Gallant

Overige informatie
bestuur (*)

En een 3de Algemeen bestuurslid: Mevr. F. (Frieda) de Pater

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?

De Stichting heeft ten doel het beheren van gelden ten einde daaruit uitkeringen te
doen, aan rechtspersonen gevestigd in binnen- en buitenland welke uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend, een algemeen maatschappelijk belang beogen, alsmede aan
natuurlijke personen anderen dan de oprichtster van de stichting en haar
bestuursleden,
mits ook deze uitkeringen een algemeen maatschappelijk belang beogen te
bevorderen.

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?

De Haëlla Stichting steunt zowel financieel als inhoudelijk met advies wereldwijde,
kleinschalige initiatieven, waarvan de doelgroep direct profijt heeft en waarbij
vrijwilligers betrokken zijn.
Het gaat om projecten op de volgende gebieden:
Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Samenleven in Nederland, en
Milieu en Duurzaamheid. Ook steunt de Haëlla Stichting projecten voor nieuwkomers,
ongedocumenteerden en mensen die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis
De gefinancierde projecten zijn allemaal gericht op het bereiken van de doelstellingen
van Haella.
Voor het behalen van resultaten werkt de Haëlla Stichitng samen met andere Fondsen
en Stichtingen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Haella Stichting ontvangt gelden van de stichting Haella Vermogensbeheer zowel
voor het bureau als voor projecten. Daarnaast heeft de Haella Stichting
samenwerkingsrelaties met andere fondsen in wiens opdracht zij projecten financiert.
Al deze projecten liggen in het verlengde van de doelstellingen van de Haella Stichting.
Deze samenwerking geschiedt bijna geheel om niet zodat de schenkingen maximaal
ten goede komen aan de doelstellingen.
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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).

De Haëlla Stichting steunt projecten op de volgende gebieden:

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

https://www.haella.nl/beleid-2/

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

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Samenleven in Nederland, en
Milieu en Duurzaamheid. Ook steunt de Haella Stichting projecten voor nieuwkomers,
ongedocumenteerden en mensen die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis.
Er wordt een weerstandsreserve aangehouden van € 120.000 op een
vermogensspaardeposito rekening.

Open

Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden
vergoed.
Het bestuur houdt zich aan de door de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland)
opgestelde gedragscode.
In de beloning van het personeel wordt de CAO van de Protestantse Kerken
Nederland (PKN) gevolgd.

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.

Zie het verslag op onze website (url hieronder)

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

https://haella.nl/stichting/wp-content/uploads/2022/03/Haella-ja
arverslag-2021-web.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

15.829

19.694

€

+

€

15.829

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

395.564

€

196.074

Effecten

€

2.937

€

0

Liquide middelen

€

505.873

€

857.242

+
19.694

+

+
€

904.374

1.053.316

+

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

31-12-2021

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

Totaal

Passiva

€

920.203

31-12-2020 (*)

€

120.000

171.789

€

+

1.073.010

171.829

+

€

291.789

€

291.829

Bestemmingsfondsen

€

432.612

€

636.450

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

195.802

Totaal

€

920.203

+
€

120.000

€

144.731

€

1.073.010

+

+

Ondanks de in 2021 voortdurende invloed van het corona-virus, is het gelukt de begrote schenkingen van bijna € 1,3 miljoen te realiseren. Aangezien de
baten enigszins achterbleven bij de begroting, is per saldo een bedrag van ruim € 200.000 aan de bestemmingsfondsen onttrokken.
De algemene reserve bleef min of meer gelijk. In totaal loopt het eigen vermogen terug maar blijft nog steeds robuust.

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

Giften

€

0

€

0

Financiële baten

€

0

€

6

Overige baten

€

€

1.462.396

+

€
€

1.462.396

+

1.952.119

+
1.952.119

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

1.462.396

1.952.125

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

1.274.783

€

1.392.552

Aankopen en verwervingen

€

1.241

€

341

Communicatiekosten

€

3.850

€

745

Personeelskosten

€

295.762

€

268.523

Huisvestingskosten

€

28.503

€

29.801

Afschrijvingen

€

7.722

€

4.096

Financiële lasten

€

1.871

€

986

Overige lasten

€

52.542

€

52.578

Som van de lasten

€

1.666.274

€

1.749.622

Saldo van baten en lasten

€

-203.878

€

202.503

+

+
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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.

Het jaar 2021 stond voor bureau en bestuur in teken van flexibiliteit, bevlogenheid en
samenwerking. De voortdurende veranderingen als gevolg van het corona-virus en de
maatregelen die daarbij hoorden, vormden een uitdaging die door Haëlla werd
opgepakt. KleineCoronaHulp, een samenwerkingsverband van 32 fondsen, 2 bedrijven
en 2 particulieren, werd voortvarend gecontinueerd. Ook WijDoenMee werd
enthousiast voortgezet. Ondanks de vele beperkingen kwamen toch meer dan 800
aanvragen binnen die allen snel en professioneel en met de kenmerkende Haëlla
betrokkenheid werden afgehandeld.
Het is gelukt om de begrote schenkingen van bijna € 1,3 miljoen te realiseren.
Aangezien de baten enigszins achterbleven bij de begroting, is per saldo een bedrag
van ruim € 200.000 aan de bestemmingsfondsen onttrokken.

Open

