Jaarverslag 2017

ANBI
Stichting OurEnergyFoundation is door de Belastingdienst aangewezen als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status heeft belastingvoordelen
voor zowel de instelling als voor de gever. De ANBI-status kent een publicatieplicht om
inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie
vindt u hieronder.
Jaarverslagen
In het jaarverslag 2017 vindt u een verslag van de projecten van OurEnergyFoundation.
De financiële verantwoording vindt u in de (separate) jaarrekening 2017.
De enige kosten, die op de stichting drukken, zijn de bankkosten.
U vindt de documenten op de website:
https://www.ourenergyfoundation.nl/over-ons
Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:
Penningmeester:
Lid:

Dr. Albert Nijland
Drs. Frits Petit
Ir. Henk Meulink

Overige informatie
Statutaire naam: Stichting Our Energyfactory Foundation.
Vestigingsplaats: Hardenberg (Postbus 292, 7770 AG Hardenberg)
Kamer van Koophandel nummer: 59234709
ANBI-nummer = RSIN-nummer: 853381057
Telefoonnummer: 0523 – 272278/ 858072
Inleiding
Stichting OurEnergyFoundation is opgericht in 2013 door Henk Meulink, eigenaar van
‘Mijn Energiefabriek BV’ (systemen voor duurzame energie).
Het jaar 2017 in vogelvlucht.
In 2017 heeft Our Energyfoundation, in de personen van Henk Meulink & Albert Nijland,
de afgeronde en lopende en nieuwe projecten in Kenia, Zambia en Zimbabwe bezocht.
De volgende projecten werden in 2017 gerealiseerd:
-Marianne Center
-Tamalaki
-Community of Hope Care Center (Sister Céline)
-Port Reitz
-Dickson Academy.
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Lopende en nieuwe projecten 2017:
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Partners van Our Energy Foundation
Mijn Energiefabriek (www.mijnenergiefabriek.nl)
Laundry Expert (www.laundry-mag.nl)

Nauwe samenwerking vindt plaats met:
Stichting Herba Hortus (http://www.herbahortus.com/)

Hoofdlijnen beleidsplan
•

•
•

•
•

Our Energy Foundation ondersteunt mensen in 4 landen in Afrika (Kenia, Oeganda,
Zambia, Zimbabwe) met zonne-energie. De focus ligt daarbij op scholen,
kindertehuizen en andere tehuizen voor hulpbehoevenden.
Jaarlijks willen we 2 tot 4 projecten uitvoeren.
Projecten zullen zowel op eigen initiatief tot stand komen als door derden. De
selectie van projecten wordt bepaald door het bestuur en zal gebaseerd zijn op een
inschatting van noodzaak en bestendige waarde.
Bij de uitvoering van de projecten wordt gebruik gemaakt van de kennis en
expertise van Mijn Energiefabriek B.V.
Bij de fondsenwerving ligt de nadruk op eigen acties en donaties van derden.

Uitgangspunten
De stichting hanteert de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen geld, maar “voorziening(en)” voor een te ondersteunen project
Kleinschalige projecten (vast te stellen door het bestuur per projectaanvraag)
Aanvragende organisatie: stabiel, transparant, toezichthouder
Aanvragende organisatie: feedback en follow-up
Externe, lokale begeleiding (voor ons projectaandeel)
Lokale leveranciers (bij voorkeur)
Andere financiers, om bredere basis te krijgen
Tijdsduur 3-5 jaren (ons projectaandeel)
Elektriciteit /energie: duurzame oplossing
Water: duurzame oplossing.
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Tot slot:
Eind 2017 werd gestart met het creëren van een nieuwe website:
https://www.ourenergyfoundation.nl/ (Nederlandstalig) en
https://www.ourenergyfoundation.com/ (Engelstalig)
En op Facebook: https://www.facebook.com/ourenergyfoundation/
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