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1. Algemene gegevens Stichting Bashierah Den Haag
1.1

Doelstelling en aard van de organisatie

Bashierah is het Arabische woord voor een brenger van blijde tijdingen. Stichting
Bashierah zet zich dan ook in om op blijdschap en gezondheid te verspreiden.
Ons doel is het (doen) bieden van hulp in ontwikkelingslanden om de samenleving
daar te verbeteren. Dit uit zich in het feit dat wij ons als stichting inzetten om de mensen
in ontwikkelingslanden te voorzien van schoon drinkwater. Dit geschiedt middels het
graven, onderhouden en verbeteren van waterputten. Hierbij worden de volgende
doelen beoogd:
- Mensen worden voorzien in de eerste en belangrijkste levensbehoefte;
- Schoon drinkwater zorgt voor een verbetering van de gezondheid van de lokale
inwoners. Op den duur zal dat ook positieve effecten hebben op de algehele
volksgezondheid;
- Met het graven van de waterputten hoeft de lokale bevolking geen kilometerslange
routes af te leggen om gebruik te kunnen maken van schoon (drink)water.
1.2

Inschrijving Kamer van Koophandel

Stichting Bashierah is in 2020 opgericht en staat sinds 29 juli 2020 ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 78698081. Verder
heeft Stichting Bashierah de volgende RSIN: 861498938.
1.3

Overige algemene gegevens

De stichting is gevestigd aan de Radarstraat 1, 2525KC te ’s-Gravenhage.
Informatie over de stichting kunt u vinden op www.bashierah.nl.
De contactgegevens van de stichting zijn:
1.4

E-mail: info@bashierah.nl
Tel. nr.: 070-204 2114
Samenstelling bestuur per balansdatum

Bestuur Stichting Bashierah heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer
van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een
secretaris en een penningmeester:
- De Voorzitter:
- De Secretaris:
- De Penningmeester:
1.5

de heer Abdelilah Douiri,
de heer Brahim Ben Dahman
de heer Jawad Achahbouni

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
Wel kunnen bestuursleden een vergoeding ontvangen voor hun gemaakte onkosten
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die zij in de hoedanigheid als bestuursleden verrichten. In 2020 zijn er geen onkosten
vergoed.
2. Samenvatting balans, staat van baten en lasten en toelichting
2.1

Balans per 31 december 2020 (bedragen zijn in €)

Balans
Activa
Vlottende activa
Liquide middelen
Totaal Activa

31-12-2020

01-01-2020

7.894,83
7.894,83

0
0

Passiva
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve

4.894,83

0

Kortlopende schulden
Leningen
Totaal Passiva

3.000
7.894,83

0
0

Toelichting Eigen vermogen
- Continuïteitsreserve:
De continuïteitsreserve wordt aangehouden om bij terugvallende baten
de activiteiten van Bashierah toch te kunnen voortzetten. Een groot deel van de
activiteiten heeft een doorlopend karakter en derhalve is er noodzaak aan een
continuïteitsreserve om de doorloop van deze activiteiten te garanderen.
2.2

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020 (bedragen zijn in €)

Staat van baten en lasten
Baten
Donaties Waterputten Tsjaad
Overige donaties
Totaal
Lasten
Project waterputten Tsjaad
Besteed aan project
Overige lasten
Bankkosten
Overige lasten
Totaal overige lasten

31-12-2020

01-01-2020

1.120
9.280
10.400

0

5.500
5.500

0

0

5,16
0,01
5,16

0

Totale lasten

5505,16

0

Staat van baten en lasten

4.894,83
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Bestemming saldo staat van baten en
lasten
Toevoeging continuïteitsreserve
2.3
Toelichting algemeen

4.894,83

0

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijn 640 organisaties-zonderwinststreven voor de jaarverslaggeving, specifiek richtlijn C1 "Kleine Organisatieszonder-winststreven" (RJkc1).
Materiële vaste activa
Bij de oprichting van Stichting Bashierah in het boekjaar 2020 is er gebruik gemaakt
van ruimtes die bestuursleden privé huurden. Om die reden heeft de Stichting geen
investeringen moeten doen in vaste activa. Daarnaast zijn de investeringen in MVA
(inventaris, automatisering) bekostigd door de bestuursleden en derhalve niet
geactiveerd op de balans.
Overige activa en passiva
Voor zover niet nader toegelicht, zijn de overige activa en passiva gewaardeerd
tegen nominale waarde. Vorderingen zijn, waar nodig, onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid opgenomen.
Baten
Donaties en giften worden verantwoord op het moment dat deze zijn ontvangen c.q.
toegezegd door diverse instanties.
Lasten
De kosten zien op het aanleggen en aanbrengen van waterputten bij het project
waterputten Tsjaad. Deze waterputten worden door externe partijen aangelegd die
samenwerken met stichting IHHNL
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3. Activiteitenverslag 2020
Levenslicht
In het jaar van 2020 zag stichting Bashierah het levenslicht en daarmee werd de
lange wens en hoop van de drie bestuursleden realiteit. Na de oprichting hebben wij
ons als bestuursleden gericht op het treffen van voorbereidingen voor de
daadwerkelijke aanleg van waterputten in ontwikkelingslanden.
Welk land wordt het?
Aanvankelijk wilden wij ons richten op de aanleg van waterputten in Indonesië. We
kwamen er al wel snel achter dat er landen zijn waar de waternood veel groter is. Wij
richtten onze blik toen al vrij snel op Tsjaad waarvan bekend is dat het behoort tot de
armste landen ter wereld en waar de meest basale basisbehoeften ver te zoeken
zijn.
Samenwerking IHHNL
Al vrij snel na onze oprichting kwamen we in contact met stichting IHHNL. Dit is een
gerenommeerde en betrouwbare stichting die al jaren bezig is met de aanleg van
waterputten in derde wereldlanden. Na een aantal goede gesprekken met een aantal
bestuursleden besloten wij een samenwerking met hen aan te gaan.
Eerste donaties
Nog voordat we de stichting officieel hadden gelanceerd en bekend hadden gemaakt
onder onze achterban, waren de eerste 5 waterputten al binnen.
Mensen uit eigen kringen vonden het initiatief zo mooi dat men direct wilde doneren.
Eerste reis
Verder sloten we het jaar af door onze eerste reis naar Afrika voor te bereiden.
Vol motivatie, goede hoop en een tikkeltje gespannen begonnen we aan het jaar
2021…
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