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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 

Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 

uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 

(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

RSIN (**)

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

Overige informatie 

bestuur (*)

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

Stichting Made Blue Foundation

Carolien van Wersch MBA

www.madeblue.org

Machiel van Dooren

Annette van Waning

6 1 9 5 2 1 8 4

0 , 8

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

info@madeblue.org
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling

Statutaire doelstelling 

van de instelling. 

Wat wil de instelling 

bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 

inkomsten?

- het bevorderen van schoon drinkwater en andere watervoorzieningen in 
ontwikkelingslanden
- het promoten van de watervoetafdruk en het bewust handelen daaromtrent door  
consumenten, bedrijven en organisaties
- en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort  en/of 
daartoe bevorderlijk kan zijn

Om de liters schoon drinkwater gegarandeerd te realiseren reserveren wij 20 cent van 
de donatie per 1.000 liter voor investeringen in materialen en menskracht bij onze 
projecten. Daarmee boren we bijvoorbeeld naar water (op grote diepte), leggen 
pijpleidingen aan en installeren watertanks en tappunten. In alle gevallen dus hardware 
waarmee wij meetbaar schoon drinkwater opleveren op die plekken op aarde waar dat 
het meest nodig is.

We werken samen met lokale partners die reeds tientallen jaren actief zijn in de 
gemeenschappen, zoals: Amref Flying Doctors in Ethiopië, World Vision in Vietnam en 
Simavi in Tanzania.

Daarbij maken we louter gebruik van lokale kennis, menskracht en materialen. 
Daarmee blijft de waardecreatie lokaal en zijn alle materialen en kennis ter plaatse 
voorhanden, ook in het geval van toekomstige uitbreiding of reparaties.

1. Via ons programma Een liter voor een Liter: 

Onze ambassadeurs berekenen de waterbesparing of juist het waterverbruik van hun 
organisatie, product of dienst. Ze doneren daarvoor aan de Made Blue Foundation en 
wij garanderen dat minimaal die zelfde liters beschikbaar komen in een van onze 
waterprojecten.

2. Via Made Blue Water: 

Onze ambassadeurs schenken schoon drinkwater aan hun gasten en doneren 
daarvoor een bedrag per liter of een vast bedrag per periode. 
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor 

het statutaire bestuur, 

voor de leden van het 

beleids bepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO 

of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 

Vul de link in waar het 

beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-

verslag. Vul de link in waar het 

activiteiten verslag te vinden is.

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.

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 spaar rekening, 

beleggingen etc).

Het bestuur van de Stichting ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Het 
personeel wordt beloond conform de interne salarisregeling gebaseerd op het 
gebruikelijk loon in de sector Zorg en Welzijn. 

In overleg met onze uitvoerende partners kiezen we voor projecten in landen waar we 
de meeste impact kunnen hebben. Dat zijn landen en regio's waar de overheid niet in 
staat is om zelf watervoorzieningen aan te leggen. 

We werken samen met betrouwbare lokale partners en de lokale overheid zodat we 
zeker weten dat we geen risico lopen bij de uitvoering. De mensen uit de lokale 
gemeenschappen trainen we om het onderhoud uit te voeren. 

Vaak moeten mensen ook een kleine bijdrage betalen voor het water. Zo borgen we 
dat er geld is voor onderhoud op lange termijn. Meer dan eens leidt dit tot opschaling 
van de projecten door lokale mensen zelf.

https://madeblue.org/home/waterprojecten/

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -

reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting

Geef hier een 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen.

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

303.604

307.523

301.205 505.381

54.080 57.891

351.366

0

658.889 563.272

658.889

301.205 505.381

658.889

351.509

211.763

0

563.272

563.272

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

Bestemmingsfondsen. Het hier opgenomen bedrag betreft de gereserveerde bedragen over de ontvangen donaties uit 2020 voor de waterprojecten, uit te 
geven in 2021.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

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

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €

+ +

Som van de lasten

0 0

12.598 2.515

348.686 414.240

361.284 416.755

2020 2019 (*)

361.284 416.755

489.748

67.468

706

329.178

51.724

730

-204.176 31.353

7.538

565.460

3.770

385.402
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3 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.

Verstrekte subsidies en giften. Van het totale bedrag ad. 489.748 (2020) is 186.144 
uitgegeven in 2020, en 303.604 als verplichting meegenomen in de balans. 

Open


