Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting “Fathers Royal Love“
5 7 9 7 4 3 1 4

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

Andoorn 54, 8265KM Kampen
0 6 5 5 8 4 1 5 6 2

E-mailadres

Nathanael0255@gmail.com

Website (*)

https://fathersroyallove.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 2 8 1 7 0 1 0

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

europa

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

4

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Corlien van der Meulen

Secretaris

Koos Hartnack

Penningmeester

Koos Hartnack

Algemeen bestuurslid

Sven Schepers

Algemeen bestuurslid

Georgine Hartnack

Overige informatie
bestuur (*)

Georgine Hartnack heeft geen stemrecht

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 nationaal en internationaal uitdragen van Gods Koninkrijk onder zowel christenen
van verschillende denominaties als niet christenen.
het behoud en herstel van mensen en intermenselijke verhoudingen op geestelijk,
lichamelijk en emotioneel/sociaal vlak.
dit vorm geven op een manier die nog niet algemeen gangbaar is bij de traditionele
christelijke instanties.
eenzaamheid bestrijding. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en kan
leiden tot psychische en fysieke klachten. Volgens onderzoek zal de eenzaamheid in
Nederland de komende jaren fors toenemen. De stichting wil met haar activiteiten deze
eenzaamheid bestrijden.

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?

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
In het beleid staan de volgende thema’s centraal:
Opbouwen van relaties. Op een ongedwongen wijze relaties opbouwen, o.a. door
zeilweken te organiseren, waar in woord en daad de Bijbelse boodschap wordt
uitgedragen.
Expressie. Organiseren van thema avonden gericht op expressie. Hier krijgen mensen
de basisvaardigheden van expressie met hun Bijbelse achtergrond uitgelegd. Zij
kunnen dit vervolgens in de praktijk gaan toepassen.
Bijbelse onderwerpen. Organiseren van themadagen over Bijbelse onderwerpen:
geuren en zalfoliën, de betekenis van de Tabernakel, de Bruid van Christus en de
betekenis hiervan voor de huidige tijd, dansen en vlaggen en de betekenis van eten in
Bijbels perspectief.
Identiteit en Herstel. Het organiseren van themaweken over Gods Vaderhart zowel in
het binnen- als buitenland.
SFRL richt zich zowel nationaal als internationaal op het uitdragen van de voornoemde
thema’s. Internationaal ligt op dit moment het zwaartepunt op Identiteit en Herstel door
het geven van onderwijs over het Vaderhart van God

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- inkomsten uit activiteiten van de stichting
- sponsoring
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
De activiteiten van de stichting dienen ook om financiën te generen waarmee in landen
waar de financiële situatie minder rooskleurig is, toch Bijbels onderwijs te kunnen
geven. De inkomsten dienen dan om de plaatselijke gemeenten/organisaties te
ondersteunen en om reis- en verblijfskosten te kunnen financieren.
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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).

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

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

De fondsen van Stichting zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting Fathers
Royal Love (ingeschreven KvK te Zwolle onder nummer 57974314). De stichting
beheert rekening NL63 INGB 0008 6637 02 (ING bank, op naam van Stichting Fathers
Royal Love te Kampen).
De stichting heeft een omzet van enkele tienduizenden euro’s op jaarbasis. Dit bestaat
uit inkomsten van deelnemers en uitgaven voor huur van gebouwen, een zeilschip,
eten, sprekersgelden, reisvergoeding en ondersteuning van gemeenten, etc.
Daarnaast is er een onkostenvergoeding voor vrijwilligers. De indirecte kosten zijn
minimaal (indicatie 400 euro over 2016) en hebben louter betrekking op uitgaven als
bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving Kamer van Koophandel.

https://fathersroyallove.nl/wp-content/uploads/2022/02/Fathers-R
oyal-Love-Beleidsplan-versie-15-03-01-2022.pdf

Open

De stichting heeft een omzet van enkele tienduizenden euro’s op jaarbasis. Dit bestaat
uit inkomsten van deelnemers en uitgaven voor huur van gebouwen, een zeilschip,
eten, sprekersgelden, reisvergoeding en ondersteuning van gemeenten, etc.
Daarnaast is er een onkostenvergoeding voor vrijwilligers. De indirecte kosten zijn
minimaal (indicatie 400 euro over 2016) en hebben louter betrekking op uitgaven als
bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving Kamer van Koophandel.

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.

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

https://fathersroyallove.nl/wp-content/uploads/2022/02/20202021Nieuwsbrief-Koos-en-Georgine.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

6.441

Herwaarderings
reserve

€

€

€

6.441

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

€

8.060

€

8.060

+

Totaal

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

6.441

€

+

+
€

6.441

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

8.060

8.060

0

+
€

6.441

€

€

0

+

8.060

+

De reserve wordt aangehouden om een aanbetaling te kunnen doen voor een nieuwe activiteit.

6.441

+
€

8.060
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

26.855

+
0

€
€

4.994

+

€
€

4.994

5.561

+
5.561

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

4.994

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

2.212

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

32.416

€
€

2.038

5.233

€
€

744

145

7.423

€

19.615

4.994

€

32.416

0

€

0

+

+
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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.

Vanwege Covid19 hebben er geen grote activiteiten plaatsgevonden.

https://fathersroyallove.nl/wp-content/uploads/2022/02/Winst-verlies01-01-2020-t_m-31-12-2020-St.-Fathers-Royal-Love-12-08-2021.pdf

Open

