Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Little Smile Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

7 1 9 9 4 3 3 5

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

De Biezen 1

Telefoonnummer

0 6 5 4 2 0 3 4 0 6

E-mailadres

rianne@littlesmile.foundation.nl

Website (*)

www.littlesmile.foundation

RSIN (**)

8 5 8 9 3 3 4 2 1

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Peru, Oeganda, Burkina Faso, India, Nepal

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.J.F.M. Verhoeven

Secretaris

W.P.C.M Verhoeven

Penningmeester

C.E.M. Vermeulen - van Erp

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

Stichting Little Smile Foundation (LSF) heeft ten doel het leven van kinderen kansrijker
te maken en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt,
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Little Smile Foundation
tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen en daarmee
kleinschalige projecten in hoofdzakelijk ontwikkelingslanden te ondersteunen.

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?

https://littlesmile.foundation/wp-content/uploads/2020/01/20191231_Beleidsplan-Stichti
ng-Little-Smile-Foundation_2020-2021_Eng.pdf

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het bestuur zoekt binnen haar internationale netwerk naar projecten en benadert
vervolgens op basis van concrete projectaanvragen donateurs. Nadat het benodigde
budget verzameld is wordt vanuit het bestuur de implementatie gecoördineerd, al dan
niet met behulp van vrijwilligers.
De donateurs bestaan uit andere (ANBI)-stichtingen en particulieren.

03 van 06

1

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.

Het bestuur van Little Smile Foundation zoekt binnen haar internationale netwerk naar
projecten en benadert vervolgens op basis van concrete projectaanvragen donateurs,
ook uit haar eigen netwerk. Nadat het benodigde budget verzameld is wordt vanuit het
bestuur de implementatie gecoördineerd, al dan niet met behulp van vrijwilligers. De
doelen waaraan het geld wordt besteed vallen binnen de missie van Little Smile
Foundation en hebben te maken met kinderen en onderwijs.
Zie de website www.littlesmile.foundation voor de gerealiseerde en onder handen
zijnde projecten. Er wordt geen vermogen aangehouden, alle verworven fondsen
worden aan de projecten besteed.

https://littlesmile.foundation/wp-content/uploads/2020/01/20191231_
Beleidsplan-Stichting-Little-Smile-Foundation_2020-2021_Eng.pdf

Open

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

Stichting Little Smile Foundation heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden
ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Door bestuurders gemaakte
kosten worden op vertoon van bewijsstukken vergoed. Tot op heden zijn er geen
kosten gedeclareerd.

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 2020 heeft Stichting Little Smile Foundation de volgende projecten gerealiseerd:
Project 09. Children from Dahding, Nepal
We hebben het mogelijk gemaakt dat 12 kinderen, van families zonder financiële
middelen, naar school kunnen en onderwijs kunnen volgen voor 3 aaneengesloten
jaren (2020-2021-2022).
Project 10. St. Francis Vocational Training Institute, Mbarara, Uganda
We hebben deze school voorzien van 30 nieuwe laptops. Het trainingsinstituut leidt
mensen op tot o.a. kleermakers en maatschappelijk werkers.
Project 11. St. Francis Vocational Training Institute. Mbarara, Uganda
We hebben de kleermakersopleiding van de school voorzien van 20 nieuwe industriële
naaimachines, 2 locking machines en diverse meubelen, zoals kniptafels en stoelen,
en extra klein materiaal.
Project 12. Young Girl, Medical Aid, Uganda
Door ons werk in Oeganda en de mensen die we er kennen, zijn we in contact
gekomen met een jong meisje dat dringend medische hulp nodig had. De
behandelingen zijn gestart en het meisje blijkt hier veel baat bij te hebben.
In 2020 heeft Stichting Little Smile Foundation veel tijd gestoken in de voorbereidingen
van de Projecten 13, 14 en 15. De projecten 13 en 14 zijn behoorlijk grote projecten
waarvoor we veel medewerking van lokale mensen krijgen. De financiering voor project
13 is voor 2/3 rond. De fianciering voor project 15 is rond. Beide projecten worden in
2021 uitgevoerd. Voor project 14 zijn we nog in afwachting van goedkeuring donoren.

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

https://littlesmile.foundation/wp-content/uploads/2021/04/Jaarrek
ening_LSF_2020.pdf

Open

04 van 06

2

Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

66.389

Herwaarderings
reserve

€

€

66.389

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

€

34.710

€

34.710

+

Totaal

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

66.389

€

65.286

€
1.103

€

+

13.534

+
€

66.389

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

21.176

34.710

0

+
€

€

€

€

0

+

31-12-2019 (*)

34.710

+

https://littlesmile.foundation/wp-content/uploads/2020/06/Jaarstukken-LSF-2018-2019.pdf
https://littlesmile.foundation/wp-content/uploads/2021/04/Jaarrekening_LSF_2020.pdf

66.389

+
€

34.710
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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

€

25.000

Giften

€

71.600

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

46.600

+

11.225

€

60.570

€

71.795

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

71.600

+

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

767

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

71.795

€
€

39.155

35.931

€

1.154

39.922

€

37.085

31.678

€

34.710

+

+
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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.

https://littlesmile.foundation/wp-content/uploads/2020/06/Jaarstukken-LSF-2018-2019.pdf
https://littlesmile.foundation/wp-content/uploads/2021/04/Jaarrekening_LSF_2020.pdf

Open

