Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Tamar Center Thailand

Nummer Kamer van
Koophandel

2 4 3 4 6 5 5 4

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

Herschelstraat 12 3318VA Dordrecht

Telefoonnummer
E-mailadres

center.tamar@gmail.com

Website (*)

https://info381027.wixsite.com/tamar-center/over-ons-stct

RSIN (**)

8 1 2 1 6 1 5 5 5

Actief in sector (*)

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

1 0

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

M.M. Ruitenberg

Secretaris

F. van de Giessen

Penningmeester

M.W.J. Zirkzee

Algemeen bestuurslid

J.H. Rorije

Algemeen bestuurslid
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?

Stichting Tamar Center Thailand heeft als doel: het ondersteunen en adviseren van het
Tamar Center te Pattaya, Thailand en het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel te bereiken door in Nederland op een zo breed mogelijke
manier bekendheid te geven aan het werk van het Tamar Center, o.a. door informatie
te geven op markten, evenementen en middels de website en de verkoop van
Tamarproducten.

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?

* Naamsbekendheid, fondswerving en structurele sponsors, uitbouwen contacten
achterban en vrijwilligers.
* Stimuleren van kaart- en artikelenverkoop op diverse punten in Nederland
* Verbeteren verkoop via website o.a. door betere afstemming op de westerse markt
* Informeren en adviseren Daniel en Steffi Vaupel op basis van actualiteiten in
Nederland
* Laatste ontwikkelingen op financieel gebied bijhouden (ANBI, IBAN, SEPA, incasso)
* Het actueel houden van de website
* Minimaal 4 keer per jaar als bestuur vergaderen

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Middels particuliere donateurs of bedrijven, die eenmalig of regelmatig giften
overmaken.
Middels activiteiten zoals marktkraam op evenementen of een fietssponsortocht in
2022.
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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).

In overleg met de directie van het Tamar Center in Pattaya, wordt regelmatig
binnengekomen geld overgemaakt naar Project LIFE, de organisatie waaraan het
Tamar Center verbonden is.
Dit geld wordt verdeeld in Thailand over de verschillende doelen waarvoor het gegeven
is, zoals huisvesting, covid-hulp, preventiewerk in Isaan, outreaches in de bordelen,
trainingen van de vrouwen, sponsorprogramma kinderen.
Het vermogen wat nog niet is overgemaakt naar Project LIFE, wordt aangehouden op
een spaarrekening.

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

https://c6934cc4-7820-4d7a-bf30-7972b088fa10.filesusr.com/ugd
/3aaa67_f7b2625f0bd5432b811d651c2de42ed8.pdf

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

Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester in
samenwerking met de andere bestuursleden. De bestuursleden en vrijwilligers van de
stichting genieten geen vergoeding bij het uitoefenen van de activiteiten namens de
stichting.
Indirecte kosten zijn minimaal en hebben alleen betrekking op onderhoud website, PR
materiaal, kosten huren stand/kraam beurzen, reiskosten, portokosten ter verzending
bestelde producten.
De Stichting voldoet ruimschoots aan de norm, dat overheadkosten niet meer dan 10%
mogen bedragen.

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.

Het bestuur van STCT komt zoals in de statuten omschreven, minstens vier maal per
jaar
bijeen in een vergadering. In 2021 heeft het bestuur zes vergaderingen belegd. Alle
vergaderingen hebben online plaatsgevonden in verband met de corona maatregelen
van de overheid.
2021 wordt gekenmerkt door beperkingen als gevolg van de corona maatregelen. Alle
activiteiten waar normaal de stichting actief is, werden gecanceld of uitgesteld. Ook de
jaarlijkse markten waar vrijwilligers regelmatig met een stand stonden, kwamen te
vervallen.
De enige activiteit die vanuit de stichting georganiseerd kon worden, was een
fietssponsortocht in juni. Er zijn verschillende routes uitgezet vanuit Kerk de Lichtkring
in Amersfoort waar in totaal ruim 50 deelnemers aan deelgenomen hebben. Met een
opbrengst van meer dan € 10.000 was deze dag, naast het mooie weer, een
geslaagde dag te noemen. Het bedrag zal gebruikt worden voor de trainingen voor de
vrouwen. De training kon tot op heden nog niet gestart worden in verband met de bepe
De aanvraag voor ondersteuning gedaan in 2020 bij EO-Metterdaad is in 2021
gehonoreerd. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt aan het Tamar Center en gebruikt
voor het uitdelen van voedselpakketten.
Door omstandigheden en de beperkingen als gevolg van de corona maatregelen is de
uitvoering van het actualiseren van het beleidsplan niet tot afronding gekomen.
Zie verder verslag van activiteiten in jaarverslag 2021 op onze website.

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

Open

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

491

€

+
€

85.417

+

Totaal

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

70.884

+
€

70.884

85.828

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

85.828

+
€

85.828

411

€

70.884

€

+
€

€
70.393

70.884

+
€

85.828

+
70.884

+
€

85.828
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

2.899

+

€
€

0

661

+
0

€
€

103.521

+

€
€

103.521

78.088

+
78.088

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

106.420

78.749

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

119.505

€

64.962

Aankopen en verwervingen

€

380

€

228

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

435

Overige lasten

€

1.044

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

517

€

896

121.364

€

66.603

-14.944

€

12.146

+

+
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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.

Vergeleken met vorig jaar zijn de inkomsten flink gestegen.
Met name door de fondsenwerving vanuit Thailand voor de aankoop van het nieuwe
gebouw is de giftenstroom toegenomen.
In Pattaya waren al langer plannen voor uitbreiding van projecten waarvoor ruimte
nodig was. In 2021 heeft het Tamar Center het aanpalende pand kunnen kopen.
Inmiddels wordt er druk verbouwd en het plan is dat in 2022 het pand in gebruik
genomen wordt voor individuele counseling van vrouwen en families, maar ook als
uitbreiding van het restaurant. Tevens wordt er een guesthouse in het pand gevestigd.
Hier worden vrouwen die in het Tamar Center zijn opgevangen, opgeleid om in de
toeristische sector te kunnen werken.
De giften voor covid-hulp zijn gelijk gebleven aan het jaar ervoor. In 2021 waren er
strenge maatregelen in Pattaya waardoor het toerisme vrijwel stil lag. Hierdoor hadden
de vrouwen die (nog) in de prostitutie werken geen inkomen en daarom is het team van
het Tamar Center vrijwel wekelijks de straat opgegaan om voedsel uit te delen.
Zoals eerder beschreven heeft EO Metterdaad een aanzienlijk bedrag overgemaakt ten
behoeve van deze covid-hulp.
Het resultaat in 2021 is negatief. Dit is het gevolg van het gegeven dat in 2021 veel
giften zijn doorbetaald naar Project LIFE, de Thaise rekening van het Tamar Center.

Open

