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Voorwoord  
Voor u ligt het jaarverslag van het jaar 2021 van Stichting Ucurtma. Stichting Ucurtma is opgericht op 

8 januari 2019, maar is pas ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 25 maart 2019 (officiële 

oprichtingsdatum) te Rotterdam. Ons streven is het ondersteunen en bevorderen van onderwijs en 

voorlichting, het bestrijden van armoede en het bieden van steun aan mensen die hulp nodig 

hebben op internationaal vlak.  

  

Dit inhoudelijk jaarverslag vertelt kort en bondig over de activiteiten die zijn uitgevoerd in 2021 en 

hoe deze activiteiten zijn verlopen. 

  

ANBI  

Dit jaarverslag is opgesteld rekening houdend met de ANBI eisen van de Belastingdienst. Een ANBI 

status heeft als voordeel dat donateurs hun giften af kunnen trekken van de belasting en dat de 

stichting wordt vrijgesteld van het betalen van belasting over ontvangen giften en schenkingen.  

  

Dit plan geeft inzicht in:  

• de aard en de omvang (incl. toelichting) van de verrichte activiteiten in 2021; 

• het financiële overzicht van de bestedingen, de uitgaven en het vermogen van 2021; 

 

Het bestuur van Stichting Ucurtma.  

  

Naciye Bahadir, Voorzitter  

  



4  

  

1 Algemene gegevens  
 

Statutaire naam :     Stichting Ucurtma  

Organisatietype :     Stichting  

Oprichtingsdatum (KVK):  

Oprichtingsdatum:    

25 maart 2019  

8 januari 2019 (vóór KVK inschrijving) 

KvK nummer :      74386514  

Banknummer (IBAN) :    NL35 INGB 0008 6821 51  

Fiscaal nummer (RSIN) :   859875982  

Postadres :       Feijenoordhaven 39, 3071 RH Rotterdam  

Telefoonnummer :     0031619935991  

Website :       www.ucurtmavakfi.org/anbi  

E-mail :       ucurtmavakfi@hotmail.com  
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2 Doelstelling en verrichte werkzaamheden  
  

• Doelstelling  

1. Het doel van de stichting is: het ondersteunen en bevorderen van onderwijs en 

voorlichting, het bestrijden van armoede en het bieden van steun aan mensen die hulp 

nodig hebben op internationaal vlak.   

2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 

hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk 

kunnen zijn.   

3. De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van het organiseren van 

verschillende projecten op het gebied van onderwijsondersteuning en -bevordering, 

armoedebestrijding en overige ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben door 

middel van schenkingen van donateurs.   

   

• Werkzaamheden  

Onze werkzaamheden zijn onder te verdelen in twee soorten:  

1. grote hulpprojecten (voornamelijk financiële steun);  

2. kleine hulpprojecten (voornamelijk morele steun).  

  

1. In het kader van onze grote hulpprojecten willen we ons doel bereiken door het 

organiseren van verschillende projecten op internationaal vlak (onderontwikkelde 

gebieden). De inhoud van de projecten bestaat o.a. uit het volgende:  

- steunen van  (dorps)scholen met weinig financiële middelen (zoals boeken en 

schoolspullen);  

- steunen van leerlingen/kinderen met weinig financiële middelen (zoals jassen, 

schoenen, schoolspullen, speelgoed, boeken) 

- kinderactiviteiten organiseren (voornamelijk voor dorpsscholen);  

- het ombouwen van niet gebruikte ruimtes op scholen met weinig financiële middelen 

naar een vrolijke bibliotheek/leesruimte;  

- het financieel steunen van mensen door middel van voedselpakketten of andere 

financiële middelen.  

In het jaar 2021 hebben we drie projecten (Project 1 Adana – Project 2 Konya -  Project 3 

Şanlıurfa) georganiseerd in het buitenland, waarbij we al deze activiteiten voor ieder project 

hebben uitgevoerd. Daarnaast hebben we een evenement voor 23 April Kinderdag 

georganiseerd in Turkije, waarbij we alle deelnemende kinderen een vlieger cadeau hebben 

gedaan.  

Ook in 2022 verwachten we drie soortgelijke ‘grote hulpprojecten’ te organiseren in het 

buitenland.  

In figuur 1 zijn de verrichte werkzaamheden in het jaar 2021 weergegeven in een overzicht. 
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*Boeken voor scholen worden gekocht op basis van een samengestelde lijst door de scholen zelf. De bepaling van de hoeveelheid wordt gedaan 

door de bestuursleden, waarbij de financiële toestand en de hoeveelheid van de al aanwezige boeken bepalend zijn. 

** Schoolspullen worden meestal uitgedeeld aan kinderen (met weinig financiële middelen) op de bezochte scholen. De inhoud van de pakketten 

met schoolspullen is over het algemeen gelijk: 3 schriften (teken, lijntjes, geruit), puntenslijper, gum, liniaal, lijm, plakband, pen(nen) en 

(kleur)potloden. De inhoud kan verschillen op aanvraag van de school of de kinderen. De prijzen verschillen per project en situatie, omdat deze 

van verschillende winkels worden aangeschaft. 

***Leesruimtes worden opgezet op scholen met weinig financiële mogelijkheden. Hiermee wordt getracht steun te bieden aan kinderen op 

scholen met minder mogelijkheden voor een goede ontwikkeling. 

****Kinderactiviteiten worden georganiseerd voor de leerlingen van voornamelijk basisscholen. Onder kinderactiviteiten worden het volgende 

verstaan: clown (één van de bestuursleden), verkleedpak (één van de bestuursleden) schminken, ballonnen, sportdagen, etc. 

*****Voedsel-, vlees- en schoonmaakpakketten worden uitgedeeld aan gezinnen met weinig financiële mogelijkheden. Deze gezinnen worden 

gekozen door de bestuursleden op basis van informatie over deze gezinnen van overheidsinstanties en scholen. Deze instanties hebben over 

het algemeen genoeg kennis over de financiële toestand van de gezinnen. Informatie van scholen worden gebruikt als er pakketten worden 

uitgedeeld aan leerlingen van de scholen met weinig financiële middelen. De inhoud van de voedsel-, vlees- en schoonpakketten is als volgt: 

bloem, melk, eieren, pasta, rijst, linzen, kikkererwten, bonen, soep, zonnebloemolie, thee, suikerklontjes, zout, tomatenpuree, koekjes, gehakt, 

vlees, worst, afwasmiddel, allesreiniger en wasmiddel. De prijzen verschillen per project en per periode in het jaar.  

Project Adana (1)

14 - 24 januari Steun aan 5 scholen d.m.v. boeken*, schoolspullen**, voetballen, springtouwen, etc.;

2021 Steun aan 5 crèches d.m.v. speelgoed en materialen;

Steun aan 1 school d.m.v. een leesruimte***;

Morele steun aan kinderen op 4 scholen d.m.v. kinderactivieiten****;

Steun aan 370 kinderen d.m.v. vliegers;

Steun  247 kinderen d.m.v. schoolspullen**;

Steun aan 53 kinderen d.m.v. boekensets*;

Steun aan 94 gezinnen d.m.v. voedsel- en vleespakketten******.

Project Konya (2)

17 - 27 maart Steun aan 6 scholen d.m.v. boeken*, schoolspullen**, voetballen, springtouwen, etc.;

2021 Steun aan 4 crèches d.m.v. speelgoed en materialen;

Steun aan 1 school d.m.v. een leesruimte***;

Morele steun aan kinderen op 4 scholen d.m.v. kinderactivieiten****;

Steun aan 425 kinderen d.m.v. vliegers;

Steun  87 kinderen d.m.v. schoolspullen**;

Steun aan 190 kinderen d.m.v. boekensets*;

Steun aan 27 kinderen met het syndroom van down d.m.v. knuffels, vliegers, taart etc. en activiteit;

Steun aan 90 gezinnen d.m.v. voedsel- en vleespakketten*****.

Evenement kinderdag

23 april 2021 Morele steun aan 190 kinderen d.m.v. vliegers.

Project Şanlıurfa  (3)

17 - 27 november Steun aan 8 scholen d.m.v. boeken*, schoolspullen**, voetballen, sprintouwen, etc.;

2021 Steun aan 9 crèches d.m.v. speelgoed en materialen;

Steun aan 1 school d.m.v. een leesruimte***;

Morele steun aan kinderen op 7 scholen d.m.v. kinderactivieiten****;

Steun aan 930 kinderen d.m.v. vliegers;

Steun aan 272 kinderen d.m.v. jassen, laarzen, sokken, speelgoed accessoires, etc.;

Steun  191 kinderen d.m.v. schoolspullen**;

Steun aan 91 gezinnen d.m.v. voedsel- en vleespakketten*****.

Totaal 2021

Steun aan 19 scholen d.m.v. voetballen, boeken*, schoolspullen**, etc;

Steun aan 18 crèches d.m.v. speelgoed en materialen;

Steun aan 3 scholen d.m.v. een leesruimte***;

Morele steun aan kinderen op 15 scholen d.m.v. kinderactivieiten****;

Steun aan 1915 kinderen d.m.v. vliegers;

Steun aan 768 kinderen d.m.v. boeken*,  schoolspullen**, etc.

Steun aan 272 kinderen d.m.v. jassen, laarzen, sokken, speelgoed, accessoires, etc.;

Steun aan 27 kinderen met het syndroom van down d.m.v. knuffels, vliegers, etc.;

Steun aan 275 gezinnen d.m.v. voedselpakketten*****;

Uitgeoefende activiteiten 2021

Figuur 1 Uitgeoefende activiteiten 2021 
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2. In het kader van onze kleine hulpprojecten willen we ons doel bereiken door het 

organiseren van verschillende projecten op nationaal vlak om (vooral morele) steun te 

bieden aan mensen die dit nodig hebben. De inhoud van de projecten bestaat o.a. uit 

het volgende:  

- het bezoeken van verpleeghuizen/ woongroepen voor ouderen met als doel 

gezelschap bieden;  

- het bezoeken van zieke kinderen in ziekenhuizen met als doel ze te vermaken;  
- het bezoeken van Asielzoekerscentra met als doel ze te vermaken.  

 
In 2021 verwachtten we vijf tot tien van dit soort ‘kleine hulpprojecten’ te organiseren, maar 

is dit niet gerealiseerd door covid-19 en bijkomende (inter)nationale maatregelen.  

  



8  

  

3 Financieel overzicht 2021  
  

 

 
Figuur 2 Financieel overzicht 2021 

 

 

Figuur 3 Toelichting 'Financieel overzicht 2021' 

  

Reserve

Websitekosten € 0,00

(meerjarig ) Schenking kosten € 333,96 Website € 333,96

Reclamekosten € 0,00

(meermalig) Schenking kosten € 180,88 Advertenties € 180,88

Bankkosten € 0,00

Schenking kosten € 229,42 Betaalrekening € 191,92

Creditcard € 37,50

Project Adana (1) -€ 184,06

14 - 24 januari Schenking kosten € 1.895,78 Leesruimte € 1.308,77

2021 Schenking project € 4.918,67 Scholen € 1.563,31

Gezinnen € 2.230,65

Kosten € 1.895,78

Project Konya (2) € 832,81

17 - 27 maart Schenking kosten € 1.166,51 Leesruimte € 1.058,77

2021 Schenking project € 6.653,91 Scholen € 1.883,26

Gezinnen € 2.879,07

Kosten € 1.166,51

Evenement Kinderdag € 0,00

23 april 2021 Schenking evenement € 256,21 Geschenken € 256,21

Project Şanlıurfa (3) -€ 2.591,66

17 - 27 november Schenking kosten € 2.655,12 Leesruimte € 1.615,22

2021 Schenking project € 7.444,52 Scholen € 5.777,96

Gezinnen € 2.643,00

Kosten € 2.655,12

Algemene schenking € 5.991,68

Schenking € 6.425,42 Bestedingen € 433,74

Totaal € 4.048,77

Vermogen voor 2020

Vermogen voor 2021 -€ 0,01

incl. afrondingsverschillen € 0,00€ 5.335,97

€ 28.111,63

€ 5.335,96

€ 6.425,42 € 433,74

€ 333,96 € 333,96

€ 180,88€ 180,88

€ 10.099,64 € 12.691,30

€ 32.160,40

€ 1.287,19

€ 256,21 € 256,21

Inkomsten Bestedingen

€ 6.814,45 € 6.998,51

€ 7.820,42 € 6.987,61

€ 229,42 € 229,42

Toelichting

Website Websitekosten zijn vooruitbetaald tot 22-05-2023. De websitekosten voor 2021 bedragen €134,43.

(betaald in 2019: €32,54 voor 01-01-2019 t/m 21-05-2021 & betaald in 2021: €101,89 voor 22-05-2021 t/m 31-12-2021).

Domein Domeinkosten zijn in 2019 vooruitbetaald tot 25-11-2022 en niet opgenomen in het overzicht. De vooruitbetaalde domeinkosten voor 2021 bedragen €15,67.

Reclamekosten Promotiebetalingen voor social media advertenties. 

Bankkosten Maandelijkste kosten zakelijke betaalrekening bij de ING Bank en eenmalige jaarprovisie voor zakelijke creditcard.

Leesruimte Uitgaven voor het opzetten van leesruimtes op scholen.

Scholen Uitgaven aan hulp aan scholen, zoals boeken en schoolspullen (inclusief uitgaven aan geschenken voor de kinderen op die scholen).

Gezinnen Uitgaven aan hulp aan gezinnen, zoals voedselpakketten.

Kosten Kosten voor het verwezenlijken van het project, zoals verblijf, autohuur en tickets.

N.B. In 2021 zijn alle kosten gefinancieerd door schenkingen van de bestuursleden (geen onkostenvergoeding toegekend).

N.B. Er zijn geen beheerskosten, zoals kosten voor een boekhouder of kosten voor het onderhouden van de website.

Alle beheersactiviteiten worden door de bestuursleden zelf verricht zonder hiervoor een financiële tegenprestatie te ontvangen (geen vacatiegeld toegekend).

Schenking kosten Schenkingen bedoeld voor het financieren van de kosten voor het verwezenlijken van het project.

N.B. In 2021 zijn alle 'Schenkingen kosten' gedaan door de bestuursleden.

Schenking project Schenkingen bedoeld voor het financiëren van de benodigde steun/hulp.

Algemene schenking Algemene schenkingen (niet bedoeld voor kosten) zonder actievoering voor werving.

Algemene bestedingen Algene bestedingen ten behoeve van de projecten, zoals verkleedpak, muurstickers, activiteitmaterialen, etc.
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Figuur 4 Totale inkomsten, bestedingen en kosten 2021 

 
Figuur 5 Verhouding inkomsten en bestedingen 

 

*incl. algemene schenkingen en bestedingen.

Kosten stichting € 744,26

Kosten projecten

Totale inkomsten, bestedingen en kosten

Inkomsten projecten* € 25.698,73

Inkomsten kosten € 6.461,67

€ 5.717,41

Bestedingen projecten* € 21.649,96

87%Totaal projecten

Totaal 2021 87%

100%Kosten stichting

Evenement kinderdag 100%

Verhouding bestedingen t.o.v. inkomsten

Project Adana incl. kosten

Project Konya incl. kosten

Project Sanliurfa incl. kosten

103%

89%

126%

Algemene schenking 7%


