Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Rural Energy Services

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 2 0 1 0 1 1

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

Plantage Middenlaan 2G

Telefoonnummer

0 2 0 5 2 8 9 0 5 6

E-mailadres

info@fres.nl

Website (*)

www.fres.nl

RSIN (**)

8 1 4 7 3 2 1 6 1

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Mali, Burkina Faso, Uganda, Guinea-Bissau

Aantal medewerkers (*)

5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

9

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Willem Plaizier

Secretaris

Serge Leijten

Penningmeester

Roland van der Pouw

Algemeen bestuurslid

Lidwien Schils

Algemeen bestuurslid

Sophie Dingenen, Paul Hol, Wim Sinke, Femke Smeets

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?

Het bevorderen van rurale electrificatie en gerelateerde projecten in
ontwikkelingslanden vooral door gebruikmaking van duurzame energie

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?

De stichting zet lokale bedrijven en organisaties op en begeleid ze tot langdurige
economische duurzaamheid. Deze organisaties bieden toegang tot hernieuwbare
energie aan huishoudens, bedrijven en dorpen in ruraal Afrika. Hiertoe worden
individuele en collectieve zonne-energie installaties neergezet en onderhouden. Deze
leveren electriciteit tegen een betaalbaar maandelijks tarief zodat de systemen kunnen
worden onderhouden en leveringszekerheid wordt gegarandeerd. Op dergelijke wijze
draagt de stichting bij aan haar missie op een economisch duurzame manier rurale
electrificatie te bevorderen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting werft fondsen om investeringen in nieuwe zonne-energie installaties te
realiseren en toegang tot energie tegen een betaalbaar tarief te bevorderen. Daarnaast
ontvangen de lokale organisaties maandelijkse servicebijdragen van hun klanten om
de operationele kosten te dekke en te reserveren voor vervangingsinvesteringen.
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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.

De inkomsten uit fondsenwerving worden besteed aan projecten volgens met funders
overeengekomen projectplannen. Hierover wordt aan de funders gerapporteerd via
door hen gestelde vereisten. De stichting houdt reserves aan voor toekomstige
vervangingsinvesteringen die zijn opgebouwd uit de maandelijkse service bijdragen
van de klanten van de lokale organisaties. De reserves worden aangehouden op een
beleggingsrekening. Deze worden belegd volgens een beleggingsbeleid dat in het
jaarverslag staat toegelicht.

https://fres.nl/app/uploads/2021/11/Business-plan-2021-Framewo
rk-v1.3-1.pdf

Open

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

Het bestuur van de stichting in onbezoldigd. De salariering van de 5 medewerkers is in
lijn met de jaarlijkse salariering en indexeringsonderzoeken onder de leden van Partos
en Goede Doelen Nederland.

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.

Zie jaarverslag

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

https://fres.nl/app/uploads/2021/10/FRES-Annual-Report-2020.pd
f

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

€

250.000

€

250.000

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

3.000.000

€

3.000.000

Financiële vaste activa

€

7.367.406

Herwaarderings
reserve

€

€

7.367.406

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

22.744

€

23.493

Vorderingen &
overlopende activa

€

757.644

€

995.184

Effecten

€

2.963.429

€

5.058.333

Liquide middelen

€

1.845.335

€

1.961.468

+
€

€

7.313.204

€

7.313.204

+
€

5.589.152

Totaal

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

€
121.387

€

+

-27.023

+

€

3.371.387

€

3.222.977

Bestemmingsfondsen

€

6.226.245

€

8.664.386

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 12.956.558

8.038.478

+
€ 12.956.558

+

+
€ 15.351.682

https://fres.nl/app/uploads/2021/10/FRES-Annual-Report-2020.pdf

€

3.358.926

3.464.319

+

+
€ 15.351.682
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

3.526.565

€

3.560.251

Subsidies van overheden

€

0

€

129.713

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

81.792

€

61.264

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

81.792

+

190.977

€
€

0

+

+
0

+

+

€

3.608.357

€

3.751.228

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

5.937.876

€

6.047.739

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

6.046.498

€

5.207.410

Saldo van baten en lasten

€

-2.438.141

€

-1.456.182

Som van de baten

Lasten

€

108.622

+

-840.329

€

+
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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.

https://fres.nl/app/uploads/2021/10/FRES-Annual-Report-2020.pdf

https://fres.nl/app/uploads/2021/10/FRES-Annual-Report-2020.pd
f

Open

