Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Open Doors International

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 3 5 0 0 9

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

Postbus 47, 3840 AA HARDERWIJK

Telefoonnummer

0 8 8 4 4 6 5 0 0 0

E-mailadres

odi-nl@od.org

Website (*)

https://www.opendoors.org/odi-netherlands/

RSIN (**)

0 0 4 4 6 0 3 8 8

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dees, Maarten

Secretaris

McDowell, Alan Stuart

Penningmeester

Bornick, Serge Olivier

Algemeen bestuurslid

Steenkamp, Zaldeus Johannes

Algemeen bestuurslid

Pridmore, Kennet James

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

a. het verstrekken en persoonlijk afleveren van bijbels, lectuur, studie- en ander
hulpmateriaal, teneinde de kerk, zijnde het Lichaam van Christus, in de landen
van de wereld waar een beperkte godsdienstvrijheid is, op te bouwen, en het
aansporen van de kerk in deze landen om aan wereldevangelisatie deel te
nemen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------b. het motiveren en toerusten van de kerk in door vervolging bedreigde landen,
teneinde voorbereid te zijn om het hoofd te kunnen bieden aan op handen
zijnde vervolgingen Iijden; --------------------------------------------------------------------c. het motiveren, in actie brengen en toerusten van de kerk in de vrije wereld,
opdat deze zich vereenzelvigt met en actief betrokken raakt bij het geven van
hulp aan de lijdende kerk, vanuit het geloof dat hun last verlicht zal worden in
dezelfde mate als zij deel heeft aan hun lijden; ------------------------------------------en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin van het woord, één en ander voor zover het bijdraagt aan de
hierboven geformuleerde doelstelling. -----------------------------------------------------------

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?

Het beleid van de Stichting Open Doors International is afgeleid van het wereldwijde
beleid van Open Doors, waarvan de Stichting integraal deel uitmaakt en waaraan zij
aan bijdraagt in beleids- en besluitvorming. De wereldwijde doelstellingen van Open
Doors voor de komende jaren zijn vastgelegd in het Global Strategic Priorities (GSP)
document. Het beleid van de Stichting Open Doors International is erop gericht bij te
dragen aan de verwezenlijking van de gestelde doelen door expertise en resources
beschikbaar te stellen op een aantal specifieke taakgebieden, in aanvulling op
expertise en resources elders in de wereld.
Stichting Open Doors ondersteunt de Vervolgde Kerk door te streven naar excellentie
op bijvoorbeeld de volgende taakgebieden: onderzoek naar en monitoring van
vervolging wereldwijd en de jaarlijkse publicatie van de Ranglijst Christenvervolging;
technologische ondersteuning en beveiliging van interne en externe communicatie;
coordinatie en aansturing van de wereldwijde organistatie.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Open Doors International ontvangt middelen van Open Doors Development kantoren,
waaronder Open Doors Nederland.
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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.

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

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open
Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn.
Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals
traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n zestig landen.
Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk.
Om deze doelstellingen te verwezenlijken stelt Stichting Open Doors International
fondsen beschikbaar aan veldkantoren wereldwijd. Daarnaast worden fondsen
aangewend voor het uitvoeren van werkzaamheden zoals hierboven beschreven.

https://www.opendoors.org/en-US/about/odi-netherlands/Strength
en-What-Remains-2025-ODI-Strategy.pdf

Open

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor door hen verrichte werkzaamheden
ten behoeve van de stichting. Het beloningsbeleid van zowel de Base director als van
het overige personeel is vastgesteld in de Arbeidsvoorwaardenregeling van Stichting
Open Doors International. Voor het bepalen van de zwaarte van de functies wordt
gebruik gemaakt van de HAY beloningsmethodologie. Bij de bepaling van de hoogte
van de salarissen binnen de organisatie streeft Stichting Open Doors International er
naar aan te sluiten bij de salarisschalen die de rijksoverheid (BBRA) hanteert, met een
door de Stichting te bepalen kortingspercentage (mede afhankelijk van de
salarisschaal). Bij de bepaling van de hoogte van het salaris van de CEO van de
wereldwijde Open Doors organisatie is ernaar gestreefd een afweging te maken tussen
gangbare salarissen bij (inter)nationale en vergelijkbare NGO’s en is de
beloningsregeling voor directeuren van Goede Doelen Nederland gehanteerd.

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.

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

https://www.opendoors.org/wp-content/uploads/2021/06/ODI-NLactiviteiten-.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Passiva

31-12-2020

€

Continuïteitsreserve

€

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€ 10.969.250

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

139.724

€

+

€

139.724

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€ 10.202.425

€

+
0

€

+
€ 11.653.104

+
€

Totaal

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

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

Totaal

€ 11.792.828

0

0

€

823.578

+
€

+

0

+
€ 11.792.828

€

+
€ 10.969.250

€

1.450.679

31-12-2019 (*)

+

+
€

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

1.758

Giften

€

1.758

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

42.971.571

+

€
€

42.971.571

+

+
0

€
€

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

42.973.329

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

4.965.832

Som van de lasten

€

35.054.148

€

0

Saldo van baten en lasten

€

7.919.181

€

0

€

30.088.316

+

€

+
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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.

De liquide middelenpositie per 31-12-2020 wordt als volgt verklaard:
Als gevolg van de COVID-19 crisis en de daaruit voortvloeiende restricties in landen
wereldwijd was Open Doors in 2020 minder goed in staat om projecten uit te voeren en
konden beschikbare middelen in 2020 niet- of niet volledig worden besteed. Het
streven is om de uitvoering van projecten alsnog (volledig) te doen plaatsvinden zodra
geldende restricties, als gevolg van de COVID-19 crisis, in landen wereldwijd dat
toelaten.

Open

