Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Mesics
2 7 1 7 6 0 4 2

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

Bremhorstlaan 25, 2244 EP te Wassenaar
0 6 5 4 7 9 8 7 0 8

E-mailadres

dgkkam@gmail.com

Website (*)

www.mesics.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 6 1 8 2 3 3 4

Levensbeschouwing - Wereldbeschouwing
Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Togo, Uganda, Kenia, Benin en Ivoorkust

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

D.G.K. Kam

Secretaris

M.J. Dijckmeester

Penningmeester

S. de Clercq

Algemeen bestuurslid

M.C. Kam-Kroes

Algemeen bestuurslid

B.W. baron Sloet van Oldruitenborgh

Overige informatie
bestuur (*)

Algemeen bestuurslid: F.A. Holle

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?

Het doel van Mesics is om kleinschalige projecten te ontwikkelen die zelfredzaamheid
bevorderen. Mesics wil individuen en kleinere collectieven helpen om een goede
balans te bereiken tussen economie en spiritualiteit, tussen mens en natuur, tussen
lichaam en geest.

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?

Mesics wil haar doel bereiken door in Togo, Benin, Kenia en Uganda samen te werken
met in elk land één vaste lokale partner. In Kenia en Benin is dit een zuster resp. pater
van de Katholieke kerk. Deze verbondenheid met de Katholieke kerk is het resultaat
van lange en intensieve samenwerking met wijlen pater Jan Heine. Hierdoor heeft het
bestuur van Mesics een positief oordeel kunnen vellen over de werking van de
Katholieke kerk als ontwikkelingsorganisatie in Afrika.
In principe is het beleid van Mesics reactief. Dit wil zeggen dat Mesics heel bewust het
bepalen van de prioriteiten van acties en projecten overlaat aan de lokale partners. Dit
houdt in dat per land richting en inhoud van de projecten kunnen verschillen. Niet
inkomensgenererende projecten dienen bij voorkeur mede gefinancierd te worden door
een lokale bijdrage in geld of materie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Donaties
Mesics heeft een adressenbestand van ca 300 sympathisanten in de vorm van
particulieren, serviceclubs, stichtingen en bedrijven. Eens per jaar maakt Mesics haar
jaarverslag met een accountantsverklaring en stuurt deze rond aan alle sponsors/
belangstellenden. Hieruit vloeien ongebonden giften voort.
Projectgebonden financiering:
Voor grotere projecten richt Mesics zich tot particuliere en/of publieke
medefinancieringsorganisaties. Ca ¾ komt van projectgebonden financiering.
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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).

In principe is het beleid van Mesics reactief. Dit wil zeggen dat Mesics heel bewust het
bepalen van de prioriteiten van acties en projecten overlaat aan de lokale partners. Dit
houdt in dat per land richting en inhoud van de projecten kunnen verschillen. Niet
inkomensgenererende projecten dienen bij voorkeur mede gefinancierd te worden door
een lokale bijdrage in geld of materie.

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

https://mesics.org/wp-content/uploads/2019/09/Beleidsplan-Me
sics-2019-2024-versie-16-9-2019docx.pdf

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

Mesics betaalt geen salarissen en er wordt geen reiskostenvergoeding betaald aan de
bestuursleden.

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.

Voor het activiteitenverslag wordt verwezen naar onderstaande URL.

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

https://mailchi.mp/7be4217571b7/mesics-jaarverslag-2020?e=
[UNIQID]

Open

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

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

25.572

€

+
€

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.

25.572

€

+

94.520

+
€

25.572

94.520

59.550

34.970

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

94.520

+
€

25.572

€

€

25.572

+

+
€

94.520

+
25.572

+
€

94.520
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

45.889

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

68.135

Som van de geworven baten

€

122.524

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

2

Som van de baten

€

122.526

€

42.453

45.889

€

42.453

8.500

€

3.000

+

+

€

86.730

€

132.183

+

+

€

+

€

20

€

132.203

+
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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

€

€

190.437

123.350

€

462

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

575

Som van de lasten

€

191.474

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.

€

190.899

+
123.350

€

-68.948

+

€

331

€

123.681

€

8.522

Voor een toelichting bij de staat van baten en lasten wordt verwezen naar
onderstaande URL.

https://mesics.org/wp-content/uploads/2021/03/161140.21031
4.jaarrekening-1.1-Stichting-Mesics.pdf

Open

+

