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ANBI INFORMATIE  

In verband met veranderingen in de nieuwe rondom algemeen nut beogende instellingen 
(anbi) publiceren wij vanaf 1-1-2014 onderstaande gegevens op de website. 
 
Naam: Stichting Hetty Denen voor Zambia, daarnaast gebruiken we 

ook de naam Hetty Denen Foundation 

RSIN: 8040.29.271 

Adres: Schilderstraat 5 
  5836BD SAMBEEK 

Doelstelling: 

In 1995 is de stichting opgericht met de doelstelling: 
	  
Het ondersteunen, zowel financieel als anderszins en uitbouwen van de door de 	  
Hetty Denen gestarte activiteiten met betrekking tot noodlijdende kinderen in Zambia 	  
en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan	  
zijn, alles in de ruimste zin des woords.	  
	  
Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Hetty Denen voor Zambia: 

Ontstaan van de ‘Stichting Hetty Denen voor Zambia’ 
 
Het ideaal van Hetty Denen was om na haar afstuderen aan de Landbouw Universiteit in 
Wageningen af te reizen naar verre oorden en samen te werken met vrouwen en 
kinderen uit andere Culturen. Na in verschillende landen te hebben gewerkt is ze in april 
1994 vertrokken naar Zambia om daar als ontwikkelingswerkster te gaan werken. Ze 
was een idealiste; wist wat ze wilde en deed dit ook. Haar betrokkenheid was 
grenzeloos. 

Op kerstavond 1994 is Hetty op 27 jarige leeftijd overleden door een auto-ongeluk. Niet 
alleen haar leven verdween maar ook al haar idealen en dromen leken te verdwijnen. 
Tijdens haar begrafenis is een deel voorgelezen van haar verstuurde brieven aan de 
familie. Veel mensen voelden zich hierdoor aangesproken en gaven met gulle hand. 
	  
Wij zijn vanaf 1995 actief op basis van vrijwilligers. We werken direct samen met 	  
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contactpersonen in Zambia die we persoonlijk kennen. We proberen u zo goed mogelijk 
op de hoogte te houden van onze activiteiten via de jaarlijkse nieuwsbrief. Op onze site 
(www.hettydenenzambia.com) vindt u informatie over de gesponsorde projecten. 
 
Missie 

De Hetty Denen Stichting heeft als missie: “Op basis van reële behoeftes van lokale 
gemeenschappen en projectaanvragen die de toekomst van Zambiaanse kinderen 
positief beïnvloeden, brengt de stichting naar beste vermogen, financiële en indien nodig 
andere middelen bijeen om uitvoering van deze projecten mogelijk te maken”. 

Visie 

Onze visie is dat de lokale mensen hun eigen behoeftes en problemen het best in beeld 
hebben. Om vervolgens succesvol te kunnen zijn om deze problemen op te lossen 
moeten de mensen zich lokaal organiseren en samenwerken. Het is onze taak om in de 
gebieden waar we actief zijn in Zambia een netwerk van directe vertrouwenspersonen te 
creëren die aanvragen vanuit de lokale organisaties door te spelen naar ons in 
Nederland. Vervolgens zien wij het als onze taak om de mensen en organisaties die 
vrienden van de stichting zijn het verhaal van geselecteerde projecten te vertellen en 
daarmee de benodigde financiën bijeen te brengen. Door de financiële middelen ter 
beschikking te stellen kunnen de lokale Zambiaanse initiatieven sneller gerealiseerd 
worden en krijgen de mensen vertrouwen dat de toekomst maakbaar is en niet 
uitzichtloos. 

Interventiemethode 

Zambia 

De stichting heeft de beschikking over een netwerk van contactpersonen en organisaties 
in Zambia. Via dit netwerk wordt informatie verzameld over projecten. In de loop der 
jaren zijn de bouw van een aantal scholen en klinieken mogelijk gemaakt in verschillende 
delen van Zambia. Om niet te veel te versnipperen werd in 2010 is de keuze gemaakt 
om nieuwe projecten te beperken tot regio’s waar we al actief zijn. Het betreft de Kafue 
en Kabwe regio’s in Zambia. 

Projecten waar we bij betrokken zijn blijven we steunen zo lang de aanvragen 
productieve investeringen betreffen. We stimuleren de lokale organisaties om niet alleen 
afhankelijk van onze stichting te zijn voor het verkrijgen van financiën en ook actief bij 
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andere loketten aan te kloppen. Wel zijn we er graag in het begin al bij om een 
katalyserende functie te kunnen hebben. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling 
van de Hetty Denen School in Shimabala. In 1997 werd in een schuur met een gehavend 
strooien dak lesgegeven. In 15 jaar is de school uitgegroeid to een school met meer dan 
800 leerlingen, 20 leraren, 8 lokalen, huizen voor leraren en een bibliotheek. 

Bouwprojecten (met name scholen en klinieken) dienen na voltooiing indien mogelijk 
overgedragen te worden aan de betreffende overheid, zodat operationele kosten door de 
overheid worden gedragen. 

Via contactpersonen wordt via telefoon en internet contact gehouden met de 
organisaties die een project uitvoeren. Organisaties dienen een bankrekening bij een 
erkende bank aan te houden. 

Nederland 

Projecten worden in het bestuur besproken en bij “adoptie” van een nieuw project wordt 
de optimale route bepaald om uitvoering mogelijk te maken. “Adoptie” betekent dat het 
bestuur unaniem besluit om financiële middelen hiervoor ter beschikking te stellen. 
Gelden worden ter beschikking gesteld door aanvraag vanuit de ontvangende organisatie 
aan de voorzitter. Deze neemt contact op met penningmeester en derde bestuurslid. Bij 
goedkeuring door deze drie personen worden gelden door de penningmeester 
beschikbaar gesteld en overgemaakt.  

Uitvoering van een project wordt gestart door mondelinge bekendmaking van het doel 
van een project en presentaties aan de diverse media (kranten en lokale omroep), met 
name in Boxmeer en omgeving, zodat de vaste achterban geactiveerd wordt.  

Deze achterban bestaat al sinds jaar en dag uit individuen, scholen, sportverenigingen, 
service clubs in de regio. Ook wordt indien nodig en mogelijk gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden van ontwikkelingsorganisaties. In voorkomende gevallen zoeken we 
partnerorganisaties in Nederland waarmee we een project uit kunnen voeren. 

Communicatiemiddelen 

Jaarlijks wordt een nieuwsbrief op papier en per e-mail verspreid. 

Daarnaast beschikt de stichting over een website waar beeldmateriaal over de projecten 
terug te vinden is. Ook zijn hier alle nieuwsbrieven terug te vinden. 
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De stichting heeft materialen om een kraampje in te richten om op manifestaties aan 
voorlichting te doen. 

Ook hebben we diverse materialen en presentaties om voor groepen mensen specifieke 
voorlichting en presentaties te houden. 

Organisatie 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41085699. 

De oprichtingsakte is door het notariskantoor Bongaerts en Melis op 27 januari 1995 te 
Boxmeer opgemaakt. 

Functies en namen van de bestuurders: 

 Van Dijk, Joost Willem Jan, in de functie van voorzitter sinds 27-01-1995 

Denen-Kuijpers, Wilhelmina Martina Hendrina Ignatia, in de functie van 
secretaris/penningmeester sinds 27-01-1995 

Denen, Suzanna Johanna Siberta Henriette, bestuurslid sinds 1-7-2002 

De stichting staat op de lijst van ANBI erkende doelen en staat bekend onder fiscaal 
nummer (RSIN) 8040.29.271. 

Het bankrekeningnummer bij ING is: NL79INGB 0002940996  

Financiële verantwoording 

Jaarlijks worden de binnengekomen en aangewende financiële middelen verantwoord 
middels een jaarrekening die door het bestuur wordt goedgekeurd. 

Op verzoek wordt inzage verleend in de jaarcijfers aan donateurs. In voorkomende 
gevallen van co-financiering wordt op projectniveau een financiële verantwoording 
gemaakt die aan de eisen van de co-financierder voldoet. 

Aan de vrijwilligers voor de stichting wordt geen vacatievergoeding betaald voor 
diensten die voor de stichting verricht worden. Alle bedragen dienen ten goede te komen 
van de projecten, kosten van administratieve, logistieke en informatieve aard dienen zo 
minimaal mogelijk gehouden te worden. 
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Professionele links 

Stichting Hetty Denen voor Zambia is aangesloten bij PARTIN, het platform voor 
particulier initiatief (PI) en wil een rol spelen in het verder institutionaliseren van het PI . 

Groeistrategie naar de toekomst 

Onze visie werpt zijn vruchten af en boekt op menselijke schaal aansprekende 
resultaten. We stellen onszelf tot doel om het activiteitenniveau verder te laten groeien. 
Naast het autonoom laten groeien van onze vrienden gaat de stichting actief op zoek 
naar groeimogelijkheden door samenwerking met het bedrijfsleven. In september 2011 
is een samenwerking gestart met een vertegenwoordigende organisatie van de 
metaalsector in Nederland om het metaalonderwijs in Zambia via een pilot project te 
ondersteunen. De stichting gaat in de komende jaren verder op zoek naar allianties om 
het activiteitenniveau te verhogen. 

Het beloningsbeleid: 

De Stichting werkt alleen met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst. Er worden 
geen beloningen betaald. 

Bestuurders mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. 
Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie 
bij de instelling. 

Er worden geen vacatiegelden betaald (Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden 
zouden kunnen ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het 
voorbereiden en bijwonen van vergaderingen). 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij u naar de 
nieuwsbrieven die elders op deze site gepubliceerd zijn. 

Financiële verantwoording 

De financiële rapportages vindt u hieronder toegevoegd. 



Stichting Hetty Denen voor Zambia 

Fiscaalnummer 8040.29.271

JAARREKENING 2012 I. Balans Per 31 December 2012

31-Dec-12 31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-11

BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR) BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR) BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR) BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR)

ACTIVA PASSIVA

Postgiro 2940996 3,646.09€          5,694.40€          Eigen Vermogen 5,700.75€          5,828.93€          

Postgiro 2940996 - Plus 6.54€                 6.35€                 van Resultaat -2,048.12€        -128.18€            

TOTAAL (EUR) 3,652.63€          5,700.75€          3,652.63€          5,700.75€          

JAARREKENING 2012 II. Resultatenrekening over 2012

31-Dec-12 31-Dec-11

BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR) BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR)

INKOMSTEN

P Giften van particulieren 6,709.00€          9,116.20€          

O Giften van instellingen/clubs en scholen 5,830.00€          1,646.29€          

I Interest 0.19€                 -€                   

Som der Inkomsten 12,539.19€       10,762.49€       

KOSTEN

A Administratiekosten/Fondsenwerving 391.91€             253.17€             

K Project Schoolbouw Kalundu View -€                   -€                   

SF Studentenfonds 1,100.00€          2,150.00€          

S Project Schoolbouw Shimabala 340.80€             737.50€             

B Project Buyantanshi School (BOCCS) 1,800.00€          1,800.00€          

KS Project Kliniek Shimabala 4,470.00€          2,625.00€          

CK Project Metaalopleiding Chikupi (5xB) 2,734.60€          -€                   

NN Project Kliniek Nega Nega 3,750.00€          3,325.00€          

Som der Kosten 14,587.31€       10,890.67€       

RESULTAAT (EUR) -2,048.12€        -128.18€            



Stichting Hetty Denen voor Zambia 

Fiscaalnummer 8040.29.271

JAARREKENING 2013 I. Balans Per 31 December 2013

31-Dec-13 31-Dec-12 31-Dec-13 31-Dec-12

BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR) BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR) BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR) BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR)

ACTIVA PASSIVA

Postgiro 2940996 7,247.31€          3,646.09€          Eigen Vermogen 3,652.63€          5,700.75€          

Postgiro 2940996 - Plus 6.65€                 6.54€                 van Resultaat 3,601.33€          -2,048.12€        

TOTAAL (EUR) 7,253.96€          3,652.63€          7,253.96€          3,652.63€          

JAARREKENING 2013 II. Resultatenrekening over 2013

31-Dec-13 31-Dec-12

BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR) BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR)

INKOMSTEN

P Giften van particulieren 6,016.54€          6,709.00€          

O Giften van instellingen/clubs en scholen 19,197.96€       5,830.00€          

I Interest 0.11€                 0.19€                 

Som der Inkomsten 25,214.61€       12,539.19€       

KOSTEN

A Administratiekosten/Fondsenwerving 997.13€             391.91€             

K Project Schoolbouw Kalundu View -€                   -€                   

SF Studentenfonds 500.00€             1,100.00€          

S Project Schoolbouw Shimabala (WG) 6,000.00€          340.80€             

B Project Buyantanshi School (BOCCS) 1,800.00€          1,800.00€          

KS Project Kliniek Shimabala 80.00€               4,470.00€          

CK Project Metaalopleiding Chikupi (5xB) 10,536.15€       2,734.60€          

NN Project Kliniek Nega Nega 1,700.00€          3,750.00€          

Som der Kosten 21,613.28€       14,587.31€       

RESULTAAT (EUR) 3,601.33€          -2,048.12€        
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