Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Challenge Day Nederland
5 3 2 1 2 2 5 8

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

Postbus 2554, 3508 AB Utrecht
0 6 3 4 3 8 0 2 4 9

E-mailadres

administratie@challengedaynederland.nl

Website (*)

www.challengedaynederland.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 0 7 9 4 9 0 0

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Onderwijs en wetenschap

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Erik Smithuis

Secretaris

Rob Mudde

Penningmeester

Rob Mudde

Algemeen bestuurslid

Jaap Bressers

Algemeen bestuurslid

Saskia Bareman

Overige informatie
bestuur (*)

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 actief stimuleren en inspireren van kinderen op middelbare scholen om hen een
betere toekomst te bieden, door middel van een zogeheten Challenge Day. Om zoveel
mogelijk scholen deze unieke kans te bieden, wil de stichting graag helpen in het
financieren van deze dagen, door middel van het organiseren van evenementen en
activiteiten om geld in te zamelen. Ook wil de stichting het mogelijk maken om
bedrijven en privépersonen donaties te kunnen laten doen om minder bedeelde
scholen dezelfde kans te bieden. Daarbij wil de stichting graag scholen ondersteunen
bij het verkrijgen van subsidies van de overheid, die ingezet kunnen worden om een
Challenge Day op school te organiseren.

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?

Eerste halfjaar 2021:
We zullen elke 6 tot 8 weken een Challenge Day webinar aanbieden voor scholen
bekend met de Challenge Day gedachtengoed en voor kleine groepen
docenten/onderwijzers.
Tweede halfjaar 2021:
Live Challenge Day workshops wederom met veel succes uitvoeren (als dit mogelijk is
met de COVID-19 maatregelen).
Marketingactiviteiten worden specifiek gericht op het eerste halfjaar van 2022. Het
specifieke is dat scholen met name in het begin van het schooljaar een Challenge Day
willen. Verder wensen we de zichtbaarheid van Challenge Day te vergroten en een
portfolio opstellen voor het samenwerken met andere Nederlandse stichtingen met een
gelijkwaardig gedachtengoed (zoals MasterPeace, Stichting Stop Pesten Now,
Stichting School Veiligheid en de Respect Foundation) zodat er meer mogelijkheid is
om Europese doelstellingen te halen en subsidies aan te vragen.

De inkomsten komen voor het grootste deel uit de vergoeding die de afnrmers van
Challenge Days betalen. Daarnaast hebben we een club van betrokken sponsoren.
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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).

Alle inkomsten worden ingezet om op scholen tegen een zo laag mogelijk tarief
Challenge Days te organiseren en nazorg te organisren

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

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

Open

Beloningsbeleid: De bestuursleden zijn vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen. De
directeur ontvangt een salaris conform de salariëring bij een vergelijkbare stichting en
contractomvang. Kantoorondersteuning wordt bij oproep ingehuurd. De leaders van de
workshops zijn ZZPers.

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.challengedaynederland.nl/files/Jaarverslag-en-jaar
rekeking-2020-CDNL-voor-website.pdf

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 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Financiële vaste activa

€
€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

12.300

€

+
€

+
5.183

Totaal

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

12.300

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

-55.755

31-12-2019 (*)

€

+

-47.112

+
€

-55.755

-47.112

3.500

34.779

+
38.279

+
€

31-12-2020

€

€

12.300

5.183

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

8.555

€

19.985

Langlopende schulden

€

59.500

€

69.500

Kortlopende schulden

€

€

1.089

Totaal

€

€

43.462

+
€

43.462

+
12.300

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

0

€

0

Baten van bedrijven

€

75.038

€

37.325

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

€

75.038

€

37.325

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

14.750

€

193.375

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

+

+
89.788

€

+

€

+

€
€

+
230.700
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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

€

€

€

9.791

98.272

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

9.791

€

98.272

Wervingskosten

€

7.528

€

11.292

Kosten beheer en administratie

€

86.518

€

96.187

Som van de lasten

€

103.837

€

205.751

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

€

77.234

€

77.970

Saldo financiële baten en lasten

€

Saldo baten en lasten

€

+

€
-14.049

€

24.949

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://www.challengedaynederland.nl/files/Jaarverslag-en-jaar
rekeking-2020-CDNL-voor-website.pdf

Open

+

