Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Micha Nederland
5 3 5 0 2 7 5 2

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

Joseph Haydnlaan 2A
0 3 0 6 9 6 9 6 0 0

E-mailadres

info@michanederland.nl

Website (*)

www.michanederland.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 0 9 0 4 5 1 1

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
Natuur en milieu

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

4

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

IJmert Muilwijk

Secretaris

Geert Jan van Dijk

Penningmeester

Gerdine Westland

Algemeen bestuurslid

Jan Wolsheimer

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

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 richt zich primair op kerken en (groepen) christenen in Nederland. Daarin
ligt haar toegevoegde waarde. Zo kan er in Nederland en wereldwijd gewerkt worden
via een fijnmazignetwerk van lokale kerken en gemeenten. Micha Nederland
ondescheidt de volgende doelstellingen:
- Het oproepen tot - en ondersteunend zijn aan gedragsverandering die leidt tot een
duurzame en rechtvaardige levensstijl (of bedrijfsvoering);
- Het er aan bijdragen dat de stem van mensen die leven te midden van armoede en
lijden aan onrecht, in Nederland gehoord wordt;
- het versterken van maatschappelijk draagvlak voor sociale gerechtigheid en
duurzame levensstijlen, via kerken en het maatschappelijke middenveld, waarbij met
name gedacht dient te worden aan opleidingsinstituten, media en bedrijfsleven;
- op basis van internationale afspraken en verdragen, die kunnen dienen als morele en
politieke insturmenten, betrekken en aanpsreken van de samenleving en de overheid
bij dit streven;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

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?

-> het ontwikkelen van educatieve materialen voor kerken en christenen om aan de
slag te gaan met het thema gerechtigheid. In de kerk en in de eigen huishoudens van
de gebruikers van deze producten.
-> (online) inspiratie bieden om eerlijk en duurzaam te leven.
-> in samenwerking met partners ontwikkelen we campagnes die kerken en christenen
prikkelen om eerlijk en duurzaam te leven, verweg en dichtbij.
-> Doormiddel van de Micha Cursus kerken en christenen kennis laten maken met de
thematiek van gerechtigheid vanuit bijbelsperspectief en leren ontdekken wat dit te
maken heeft met hun eigen leven en hun eigen handelen. Helpt hen om goed en recht
te doen in hun eigen omgeving en om duurzaam te handelen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Micha Nederland krijg inkomsten vanuit:
- partnerschappen. Alle partners dragen jaarlijks een partnerbijdrage af.
- collecte inkomsten vanuit kerken en kerkgenootschappen.
- een enkele particuliere gift.
- indidentieel vanuit extra aangevraagde fondsen voor de tijdelijke projecten.
We voeren geen actief fondsenwervende campagnes en of activieiten.
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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).

Aan activiteiten en projecten die vallen onder de statutaire doelstellingen van Micha
Nederland. Voor de precieze inbullen verwijzen we naar het jaarverslag 2020 waarin
deze activiteiten en projecten beschreven staan. Hierin staat ook de goedekeurde
jaarrekening:
https://www.michanederland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarverslag-2020-DEF-Ver
sie.pdf

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

https://www.michanederland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Ja
arplan-DEF-.pdf

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

Onkostenvergoeding Bestuur Micha Nederland
Bestuursleden kunnen aanspraak maken op een reis-en onkostenvergoeding.
Niet-bovenmatig vacatiegeld Bestuur Micha Nederland
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden voor
stichting Micha Nederland. Leden van het bestuur van stichting Micha Nederland
vervullen hun taken op vrijwillige basis.

Grootste projecten en activiteiten zijn de Micha Cursus en de Micha Zondag.
Daarnaast zijn via de onderstaande link ook de plannen en begroting van Micha
Nederland in 2021 inzichtelijk.

Open

Beloningsbeleid medewerkers
De werkgever stelt, na advies door de personeelsvertegenwoordiging, het
beloningsbeleid vast. De hoogte van het salaris wordt bepaald door functiewaardering
op basis van een functiebeschrijving in combinatie met het aantal ervaringsjaren.
Hierbij wordt het functiewaarderingssysteem Fuwasys toegepast. De salarisschalen
zijn afgeleid van het BBRA (bezoldigingsbesluit burgelijke rijksambtenaren). Zie o.a.
ook:http://www.werkenbijdeoverheid.nl/fuwasys/2002/functiewaardering/

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://www.michanederland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Ja
arverslag-2020-DEF-Versie.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

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

61.943

€

28.684

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

2.129

€

40.229

Financiële vaste activa

€

0

€

0

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

0

€

0

Overige reserves

€

0

€

0

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
€
€

890

66.743

€

+

76.590

+
€

67.633

76.890

+

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

€

67.633

+

+

€

64.072

€

68.913

Bestemmingsfondsen

€

0

€

0

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

3.561

€

7.977

Totaal

€

67.633

€

76.890

300

€

€

Totaal

+

+
€

76.890

+

https://www.michanederland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarverslag-2020-DEF-Versie.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

889

€

5.346

Subsidies van overheden

€

0

€

0

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

1.000

Overige subsidies

€

0

€

0

Baten van subsidies

€

0

€

1.000

Baten sponsorbijdragen

€

52.735

€

57.820

Giften en donaties van particulieren

€

20.144

€

21.067

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€
€

20.144

+
21.067

+

+

€

73.768

€

85.233

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

0

€

0

Verstrekte subsidies & giften

€

0

€

1.000

Aankopen en verwervingen

€

1.733

€

15.573

Communicatiekosten

€

2.304

€

1.363

Personeelskosten

€

68.367

€

58.349

Huisvestingskosten

€

6.204

€

6.492

Afschrijvingen

€

0

€

0

Financiële lasten

€

0

€

0

Overige lasten

€

0

€

0

Som van de lasten

€

78.608

€

82.777

Saldo van baten en lasten

€

-4.840

€

2.456

Som van de baten

Lasten

+

+

+
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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.

https://www.michanederland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarverslag-2020-DEF-Ver
sie.pdf

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.michanederland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Ja
arverslag-2020-DEF-Versie.pdf

Open

