
IB
 !

!"
 - 

!Z
*#

FO
L  

Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! 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 Inclusive Trading Initiative

de heer A.P. van der Kooy

www.inclusivetrading.nl

de heer P.J. Gooijer

Elementen 93

de heer C. de Jong

Rwanda, Oeganda

6 9 2 7 7 4 5 1

1

3

8 5 7 8 1 3 3 4 1

0 6 5 3 7 4 2 0 0 4

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp

brouwer@inclusivetradinggroup.com
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! 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?

samenvatting: het stimuleren van economische activiteiten ten behoeve van mensen in 
lage inkomensgroepen in ontwikkelingslanden. 
het bevorderen van duurzame landbouwmethoden en -technieken ten- behoeve van 
projecten in ontwikkelingslanden. 
het bevorderen van fair trade vanuit ontwikkelingslanden. 
het bevorderen van de ontwikkeling van coöperaties. 
het bevorderen van de (internationale} handel en afzet van de producten van (kleine} 
ondernemers in de lage inkomensgroepen in ontwikkelingslanden, teneinde hen en 
hun families te helpen duurzaaminkomen te generen en zo uit de armoede te komen. 
het bevorderen van gezond ondernemerschap in lage-inkomstenlanden. 
en daarmee verband houdende activiteiten.

Binnen de stichting worden 3 programma's in Oost-Afrika vorm gegeven. 
Landbouw: Het landbouwprogramma wordt samen met de boerengemeenschappen 
vormgegeven. De boeren worden getraind en gecoacht hoe een toekomstgericht 
landbouwbedrijf ontwikkeld kan worden. Hierbij richten we ons op technieken waarbij 
de teelt geoptimaliseerd wordt en resistent wordt voor klimaatveranderingen. 
Daarnaast richten we ons op het verbeteren van de marktpositie. 
MKB: Binnen het MKB-ontwikkelingsprogramma worden kansrijke jonge ondernemers 
getraind in het ontwikkelen van een goed doordacht businessplan. Nadat het plan is 
ontwikkeld worden de ondernemers begeleid in het verkrijgen van apparatuur om hun 
bedrijf verder uit te bouwen. 
Impact investeringen: ITI investeert in en versterkt gevestigde bedrijven die impact 
hebben op de lokale economie en werkgelegenheid. In onze portfolio richten we ons 
op de volgende sectoren: de agri-sector, productie en dienstverlening. 
ITI werkt met lokale partners die de programmas uitvoeren. In NL richten we ons op 
begeleding van de lokale partners en fondswerving.

De inkomsten bestaan uit giften komen van vermogende particulieren en 
ondernemers met een hart voor armoedebestrijding. 
Daarnaast zijn er stichtingen of ondernemers die voor dit doel ook renteloze leningen 
willen verstrekken. 
Incidenteel voeren we crowdfundingacies uit, bijvoorbeeld voor noodhulp.
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! 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 ontvangt geen beloning. Er zijn geen werknemers in dienst.

Enerzijds als grants en anderzijds leningen verstrekt binnen de drie programma's 
Landbouw, MKB en Impact Investeringen.

http://www.inclusivetrading.nl/publicatieverslag-2021/

Open

Open
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Activa Passiva

" 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.

501.228 331.228

58.750

-2.267 -5.470159.392

358.551

77.732 93.958159.392

576.693 419.716

417.301

75.465 88.488

576.693

140.000

16.189

263.527

16.189

403.527

419.716

3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)

http://www.inclusivetrading.nl/publicatieverslag-2021/
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# 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

19.928 26.291

118.331 123.947

138.259 150.238

2021 2020 (*)

138.259 150.238

153.450

631

226.871

203

-16.227 -77.183

405

154.486

347

227.421
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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.

http://www.inclusivetrading.nl/publicatieverslag-2021/

http://www.inclusivetrading.nl/publicatieverslag-2021/ Open


