Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Physiotherapy Support Children International (PhySCI)

Nummer Kamer van
Koophandel

5 8 9 4 7 1 9 1

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

Ru Paréstraat 35

Telefoonnummer
E-mailadres

ria@physci.nl

Website (*)

physci.nl

RSIN (**)

8 5 3 2 5 0 0 7 8

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Bangladesh en Nepal

Aantal medewerkers (*)

0
1 4

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Ria Schmitz

Secretaris

Trees Hessing

Penningmeester

Gerard van Dijk

Algemeen bestuurslid

Marian van Kalmthout

Algemeen bestuurslid

Hans Peter Breedvelt Boer

Overige informatie
bestuur (*)

Aarnout Melis
Daan van Apeldoorn

IB 112 - 1Z*1FOL 

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?

De stichting heeft ten doel het verlenen van hulp en therapie aan kinderen
met een handicap in ontwikkelingslanden, het verstrekken van hulpmiddelen
en het geven van opleiding en training aan lokale hulpverleners en
ouders/verzorgers en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband
houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
1 het uitzenden van Nederlandse professionals naar projecten ter plaatse. Deze
professionals dragen hun kennis over aan lokale medewerkers, vrijwilligers en
ouders/verzorgers;
2 directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering;
3 het initiëren van nieuwe hulpverleningsprojecten, zoals dagcentra voor gehandicapte
kinderen, therapiegroepen en therapiecentra;

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?

http://www.physci.nl/jaarplannen/
Stichting PhySCI zal hier samen met de teams in Bangladesh ideeën voor uitwerken
die realiseerbaar zijn en effectief. In een land als Bangladesh is het niet eenvoudig
financiële steun te vinden, vanwege de kwetsbare positie van het land, ook doordat het
armoede niveau door de crisissituatie weer toegenomen is.
Wat betreft het bouwen van het dagcentrum in Dynajpur is veel aandacht besteed het
zelfvoorzienend te maken en bovendien voldoende ruimte te bieden voor het groeiende
aanbod aan kinderen. De inrichting van het terrein is erop gericht dat de kinderen
worden uitgenodigd tot bewegen en spelen, voor zover hun lichamelijke toestand dat
toelaat. Een groentetuin wordt aangelegd om de voedselvoorziening te ondersteunen.
Om het werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren kiest de stichting ervoor vooral te
voldoen aan de hulpvragen van het toenemend aantal kinderen in de reeds bestaande
projecten. Voldoende menskracht is noodzakelijk en helpende handen van de moeders
zijn gewenst.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting verwerft de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk vanuit
verschillende bronnen en acties. Voor het merendeel bestaan de middelen uit giften
van particulieren die daarvoor persoonlijk worden benaderd, dan wel die op eigen
initiatief de activiteiten van de stichting een warm hart toedragen. De stichting tracht
mensen daartoe te bewegen door het geven van presentaties en voordrachten,
waarmee het werk onder de aandacht wordt gebracht.
De stichting schrijft sponsors aan die ondersteuning van onze werkzaamheden willen
bieden en doen realiseren.
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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.

Physci heeft contact met enkele organisaties in Bangladesh. Deze dienen een
budgetaanvrage in, die worden beoordeeld en goedgekeurd door/namens het bestuur
van Physci. Ism de NGO wordt een Letter of Intent (LOI) opgemaakt waarna betaling
kan plaatsvinden.
Indien mogelijk een maal per jaar bezoekt de voorzitter de projecten teneinde de
voortgang te besprken en adviezen te geven omtrent het (be-) handelingsprogramma.
Na afloop van het boekjaar ontvangt de Stichting Physci de jaarrekeningen, voor een
globale toets op de aanwending van de gelden.
In Bangladesh vindt een externe audit plaats door het NGO bureau.
De Stichting heeft een zeer beperkt weerstandsvermogen dat op de normale bank resp
spaarrekening wordt aangehouden.

http://www.physci.nl/jaarplannen/

Open

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

Het bestuur verricht de werkzaamheden op vrijwillige basis, buiten beloning.
De (vaste) medewerkers in Bangladesh worden bezoldigd overeenkomstig de lokale
normen, die nauwelijks omschreven zijn.

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.

Omtrent de uitgevoerde activiteiten doet het bestuur verslag in het jaarverslag.

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

http://www.physci.nl/financieel-2/

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2

1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

447

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

0

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

32.741

€

+
€

0

Totaal

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

32.741

€

+

+
€

447

6.497

5.255

1.335

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

32.294

Totaal

€

32.741

6.590

+
€

€

€

€

32.741

+

6.497

+
€

6.590

€

93

€

6.590

+

+

In het boekjaar 2020 werd een lening verstrekt aan een van de partners tbv herinrichting van de locatie. In het boekjaar 2021 is deze geheel afgewikkeld.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

30.267

€

42.629

Baten van bedrijven

€

1.000

€

1.000

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

118.578

Som van de geworven baten

€

119.578

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

0

Som van de baten

€

149.845

€

30.267

42.629

€

+

+

€

+

€

70.446

€

71.446

+

€

+

€

67.500

€

181.575

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

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

€

€

114.930

€

3.967

133.169

1.622

€

Anders, namelijk (vul hier in)

voedselhulp

€

17.840

€

34.400

Besteed aan doelstellingen

€

136.737

€

169.191

Wervingskosten

€

14.708

€

8.759

Kosten beheer en administratie

€

4.451

€

1.188

Som van de lasten

€

155.896

€

179.138

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

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

+

+

+

+

€
-6.051

€

2.437

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.

In 2021 duurde de grote werkeloosheid en daardoor en het voedseltekort voort. In
samenwerking met Wilde Ganzen werd nogmaals actie gehouden, zij het kleiner dan in
2020. Het bedrag dat door de actie van Physci werd verkregen is overgemaakt aan
Wilde Ganzen, die het verdubbelden en daarna door hen direct overgemaakt naar
Bangladesh.
In het jaarverslag 2021 staat een uitgebreide toelichting op de werkzaamheden van de
Stichting Physci.

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

http://www.physci.nl/financieel-2/

Open

