Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Tele-Vie-Deo

Nummer Kamer van
Koophandel

3 0 1 6 7 9 9 5

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

Nijpelsplantsoen 110, 3431 SH Nieuwegein

Telefoonnummer

0 3 0 6 0 4 7 7 6 1

E-mailadres

info@televiedeo.org

Website (*)

www.televiedeo.org

RSIN (**)

8 0 9 2 9 7 7 2 3

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Franstalig Afrika ten zuiden v/d Sahara
0

Aantal medewerkers (*)

1 2

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

ing. van Ingen, Hendrik Dirk

Secretaris

Mevr. Oosterom, Neeltje Marrigje

Penningmeester

Mevr. Noordijk, Johanna Maria Arentje

Algemeen bestuurslid

drs. Vink, Johannes Frederik

Algemeen bestuurslid

ing. Cordes, Robert

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 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?

De ondersteuning van cross-mediale voorlichting in Franstalig Afrika d.m.v. :
Financiële, technische en praktische ondersteuning van Tele-Vie-Deo Burkina
Faso in hun activiteiten n.l.:.
o De productie van christelijke informatieve, educatieve, bewustwordings- en
voorlichtings tv-producties (voor Afrika):
o De uitzending van deze tv-programma’s: via de publieke en particuliere Tv-stations
en de distributie via DVD’s, internet, satelliet enz.
o Het verzorgen van trainingen in de productie van Multi-media programma’s.

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?

Fondswerving en voorlichting: d.m.v. inzamelingsacties & publicitaire activiteiten en
verantwoording naar donateurs.
Aankoop en/of inzameling van materieel en materialen o.a. videoapparatuur, meubels
en bouwmaterialen en het verzendklaar maken van deze hulpgoederen voor
verscheping naar de Tele-Vie-Deo studio in Ouagadougou Burkina Faso.
Door middel van de in Nederland ontvangen giften van particulieren en (overheids-)
instellingen worden activiteiten in Afrika gefinancierd.
De activiteiten bestaan uit het produceren en distribueren van educatieve
tv-programma’s door en voor de lokale bevolking en de training van Afrikaanse
producers en technici in audiovisuele technieken.
Het hiervoor benodigde materiaal wordt voornamelijk in Nederland aangeschaft.
Alle levering en diensten worden in het buitenland verricht. Binnen Nederland vinden
geen activiteiten in het economische verkeer plaats.
Geen winstoogmerk. Controle van gelden middels voorzitter en penningmeester.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Vrienden van de stichting worden d.m.v. nieuwsbrieven aangemoedigd om de
langlopende activiteiten in Brukina Faso te (blijven) ondersteunen.
Instellingen en fondsen worden aangeschreven om specifieke projecten, b.v. de
productie van een serie educatieve Tv-programma’s, te ondersteunen.
Door de stichting wordt geen vermogen opgebouwd. De ontvangen giften worden
bancaire overgemaakt naar Burkina Faso.
Giften op naam van een veldwerker, bestemd voor het levensonderhoud van
veldwerkers in dienst van Tele-Vie-Deo in Burkina Faso, worden volledig (zonder
aftrek) aan betrokkenen uitgekeerd.
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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).

De verkregen inkomsten worden besteed aan :
de ondersteuning van cross-mediale voorlichting in Franstalig Afrika d.m.v. :
Financiële, technische en praktische ondersteuning van Tele-Vie-Deo Burkina
Faso in hun activiteiten n.l.:.
o De productie van christelijke informatieve, educatieve, bewustwordings- en
voorlichtings tv-producties (voor Afrika):
o De uitzending van deze tv-programma’s: via de publieke en particuliere
Tv-stations en de distributie via DVD’s, internet, satelliet enz.
o Het verzorgen van trainingen in de productie van Multi-media programma’s.

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

Open

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

De bestuursleden en de medewerkers werken als vrijwilligers bij de stichting en
ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

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.

Begin 2020 is een aanvraag voor een "50%-vermenigvuldigingsactie" ingediend bij
Stichting de Wilde Ganzen voor de verdere verduurzaming van de Tv-studio in Burkina
Faso.
Na goedkeuring, zijn vanaf 1 mei de voorlichtings- en fondsenwervings-activiteiten, in
aangepaste vorm, gestart, want helaas konden door corona de meeste activiteiten niet
doorgaan. Zo ook het 40-jarig Afrika jubileum van Henk en Joke van Ingen in
september 2020. De jubileum-dag zou het startschot geweest zijn voor verschillende
andere activiteiten en publiciteit in de media.
.
Imker Henk Oosterom uit Zetten heeft ongeveer 200 potjes Hollandse honing
beschikbaar gesteld voor de actie. De secretaris, zijn zus Nelly, heeft ruim de helft
daarvan in Nieuwegein verkocht. In Drachten heeft Karin Cordes een honingactie
gehouden
Nanda van der Steege heeft in de “Open Thuis” Gemeente in Drachten actie gevoerd
voor de aanschaf van nieuwe airconditioners in de Tv-studio.
Stichting KOOP de goede HOOP , een kringloopwinkel, in Middelharnis op
Goeree-Overflakkee heeft in december 2020 actie gevoerd voor Tele-Vie-Deo.
Door de “lockdown” hebben we besloten onze vrienden en donateurs geregeld via
persoonlijke mails betrokken te houden bij het werk van Tele-Vie-Deo.

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

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 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

49.943

Herwaarderings
reserve

€

€

€

49.943

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
€

€

43.987

€

43.987

+

Totaal

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

49.943

Finaciële vast activa
€ 49.943,34 =
Saldo lopende RABO-rekening € 36.244,89 +
saldo spaarrekening
€ 18,45 +
Saldo Wilde Ganzen rekening € 13.680,-

+
€

49.943

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

43.987

43.987

0

+
€

€

+
€

€

0

+

€

49.943

43.987

+
49.943

+
€

43.987

05 van 06

3

Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

251

Giften

€

25.490

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

23.125

+
23.125

€
€

25.239

+

35.324

€

1.505

€

36.829

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

25.490

+

59.954

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

13.500

€

14.647

Aankopen en verwervingen

€

1.080

€

8.191

Communicatiekosten

€

296

€

150

Personeelskosten

€

20

€

15

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

207

Overige lasten

€

4.430

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

213

€

2.208

19.533

€

25.424

5.957

€

34.530

+

+
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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.

Stichting Tele-Vie-Deo heeft geen vaste Activa (geen gebouwen, machines, auto’s,
inventaris)
Liquide middelen: Er is geen kas(geld), alles wordt via de bank afgehandeld.
Stichting Tele-Vie-Deo heeft geen vreemd vermogen. (geen leningen, hypotheken,
crediteuren of overige schulden)

Open

