Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Sofronie Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

0 6 0 7 4 8 7 7

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

16 Great Queen St., London WC2B 5DH

Telefoonnummer

2 0 3 0 4 3 8 8 3 1

E-mailadres

enquiries@sofronie.org

Website (*)

https://sofronie.org

RSIN (**)

8 2 3 8 0 9 7 1 7

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Jacqueline Higgin

Secretaris
Penningmeester

Ajay Soni

Algemeen bestuurslid

Corinne Goddijn-Vigreux

Algemeen bestuurslid

Harold Goddijn

Overige informatie
bestuur (*)

Robert Wilne
Boris Walbaum

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?

Sofronie is dedicated to supporting projects that provide young people with skills for
jobs and programmes that increase access to higher education.

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?

Sofronie Foundation works with a wide range of charities, trusts and institutions that
offer educational or vocational programmes to young people with challenging
circumstances and without opportunity. We currently support programmes in the UK,
France and the Netherlands.
Sofronie approves grants to registered and non-registered chartibale organisations.
Grants are for a variety of costs, depending on requirements. These include specific
projects but also core operating costs. The lenght of the grant can be for one or more
years. Further funding is subject to review.
The Trustees pay due care and attention to ensure that the work considered for funding
delivers public benefit as per the Charity Commission's guidance. All funded charities
have a goal similar to that of Sofronie.
Our focus for the immediate future is improving academic performances with an
emphasis on STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) skills and
vocational programmes.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Donations
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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.

The Trustees approve grants as described above.
The Foundation's reserves are considered to be sufficient to continue its current
activities and these funds are held at the bank.

LINK TO POLICY PLAN

Open

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

The directors, who are the Foundation's Trustees, give of their time freely and receive
no remuneration.

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.

See link below for Sofronie's activity report.

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

http://www.sofronie.org/our-work/

Open

04 van 06

2

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

1.400

0

€

+

+

€

1.400

0

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

10.970

€

+

965.294

+
€

521.238

€

522.638

€

+

481.384

+
€

274.468

481.384

14.161

€
510.268

274.468

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

248.170

Totaal

€

522.638

979.455

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

979.455

Alle cijfers in GBP en gebaseerd op de concept jaarrekening

€

498.071

€

979.455

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

2.123.398

Som van baten van particulieren

€

2.123.398

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

141

Som van de baten

€

2.123.539

+

+

€

2.204.850

€

2.204.850

€
€

2.123.398

+

+
2.204.850

€

+

€

869

€

2.205.719

+
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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

€

€

€

2.441.455

2.865.407

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€
€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

111.000

€

-8.859

Saldo baten en lasten

€

-206.916

€

-668.547

2.441.455

2.865.407

€

+
2.441.455

€
€

+
2.865.407

€

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.

http://www.sofronie.org/accounts/

Open

