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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

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.

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 (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Prof.dr. W. van Vlastuin

Dhr G. de Best

Ds A.A. Egas

Ds A.A. Brugge

Azie

3

4 0

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Dhr K.C. Hoogendoorn

Stichting Bonisa Zending

bonisa.nl

Grachtweg 20, 2161 HN Lisse

info@bonisa.nl
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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?

Bonisa geeft haar visie gestalte door de rijkdom van het Woord en de Bijbelse 
gereformeerde leer in de Nederlandse kerken te verbinden met Azie.
Bonisa hoopt op mogelijkheden en geopende deuren om deze geestelijke erfenis te 
delen met de mensen in Azie. Daarnaast helpt Bonisa ook in materieel opzicht. 
De missie krijgt gestalte als de verbinding van christenen in Nederland en het 
ondersteunen van de projecten daadwerkelijk leidt tot toerusting van christenen en 
versterking van het kerkelijk- en gemeenteleven en de verbetering van de 
levenssituatie van mensen in Azie.

Werkzaamheden:
-Het coordineren van de projecten
-Netwerk onderhouden
-Financiele administratie en bijhouden donateursbestand
-PR en fondsenwerving dmv advertenties, Bonisa Magazine(kwartaalblad), digitale 
nieuwsbrief (4 x per jaar), mailingen aan scholen, kerken en bedrijven, advertenties in 
de krant en kerkelijke bladen, social media en website.
-Voorlichting; het geven van presentaties op scholen en in kerken. Dit gebeurt in het 
voor- en najaar zowel fysiek als online.
-Coordinatie vrijwilligers en verkoop

Inkomsten:
Bonisa ontvangt inkomsten vanuit haar trouwe achterban. De meeste donaties worden 
door particulieren gedaan. Ook zijn er veel kerken die Bonisa jaarlijks of incidenteel 
steunen. Bedrijven sponsoren projecten, vrijwilligers genereren inkomsten door 
activiteiten en verkoop en kerken/verenigingen doen giften bij 
voorlichtingsbijeenkomsten.
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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).

Aan het dagelijks bestuur wordt een vacatievergoeding verstrekt voor hun diensten.

De bestuursleden kunnen onkosten declareren

Het salaris van de medewerkers wordt bepaad aan de hand van richtlijnen voor 
beloning van personeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Toerusting en versterking van het kerkelijk en gemeentelijk leven. Bonisa ondersteunt 
Bijbelonderwijs aan Bijbelscholen in de vorm van toelagen voor docenten en 
studenten. Ook helpt Bonisa bij het ontwikkelen van materialen voor online cursussen 
en trainingen. Dit gebeurt het hele jaar door. Bonisa ondersteunt lokale evangelisten 
en predikanten door middel van maandelijkse toelagen. Bonisa bevordert de vertaling 
van christelijke lectuur en verspreidt Bijbels en lectuur zowel in boekvorm als digitaal. 
Verbetering van de leefsituatie van mensen in Azie. Bonisa steunt projecten voor 
mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Bonisa steunt christenen 
in de bouw en onderhoud van kerkjes. Dit gebeurt jaarlijks op aanvraag van lokale 
kerken. Bonisa geeft via lokale christenen structurele hulp aan kwetsbare vluchtelingen 
en geeft noodhulp waar dan acuut nodig is en onze contacten daar om vragen.

https://www.bonisa.nl/wp-content/uploads/2021/05/Bonisa-web
site-versie-beleidsplan.pdf

https://www.bonisa.nl/wp-content/uploads/2022/06/Uitgeoefen
de-activiteiten-Bonisa-2021.pdf

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.

94.321

53.497

1.065.000 1.065.000

993.969

3.000

400.000 400.000

48.000

35.931 26.741

1.040.447

732.303 495.835142.321

2.233.234 1.987.576

2.090.913

2.197.303 1.960.835

2.233.234

94.321

37.220

1.025.192

3.000

60.000

767.843

154.321

1.833.255

1.987.576

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

6.000 68.489

1.116.857 995.194

1.122.857 1.063.683

1.122.857 1.063.683

24.892 21.664

1.147.749 1.085.347

2021 2020 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

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

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

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

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

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.

45.137

57.676

1.020.614

128.896

109.333

41.712

51.021

963.873

126.132

-77.501

668.104

183.435

66.262

917.801

617.076

189.568

64.496

871.140

2021 2020 (*)

Open

236.468 43.973


