
 Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI 
 
Stichting Panti Asuhan staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 
Ten behoeve van de transparantie publiceren we hier onze verantwoording. Omdat de stichting onder de ANBI valt, 
zijn uw giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar. 
 
Naam 
Stichting Panti Asuhan 
 
Fiscaal nummer (RSIN) 
816122210 
 
Contactgegevens 
Adres: Secretariaat Stichting Panti Asuhan 

p/a Koninginnenlaan 14 
3433 CT  NIEUWEGEIN 

 
e-mail:  secretariaat@pant-asuhan.nl 
website:  www.panti-asuhan.nl 
 
Bestuurssamenstelling 
Voorzitter:    de heer R.R.L. Kepel 
Secretaris-penningmeester:  de heer L. Konings 
Algemene leden:    mevrouw M.E. Kaltofen 
     mevrouw I.M. Seelen 
 
Beloningsbeleid 
Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning hiervoor. 
 
Doelstelling 
De doelstelling is conform artikel 2 van de akte van oprichting d.d. 14 maart 1977: 

het doel van de stichting is het in de ruimste zin des woords verlenen van financiële 
steun aan kindertehuizen in het algemeen en in het bijzonder aan de 
kindertehuizen van Vincentius te Jakarta, Indonesië. Zij beoogt geen winstdoel. 

 
Beleidsplan 
De stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven van gelden krachtens giften, schenkingen, legaten. 
Daartoe zoekt de stichting hier in Nederland mensen die de zorg van kindertehuizen, daadwerkelijk willen delen. 
Ondersteuning kan gegeven worden door middel van periodieke (structurele) giften en/of incidentele giften. Alle 
donaties komen ten goede aan het levensonderhoud, huisvesting en opleiding/scholing van alle kinderen, al dan 
niet via speciaal daarvoor door het bestuur van de Stichting Panti Asuhan geselecteerde projecten. Tevens worden 
er locale acties gevoerd tot verwerving van gelden voor gerichte aanvragen. 
 
Legaten worden geoormerkt en besteed aan speciale (grotere) projecten zoals renovatie. 
Het bestuur voert het beleidsplan uit door: 

- Missie, visie en doelstelling helder toe te passen. 
- Dit structureel zichtbaar te maken op de website. 
- Uitzetten van nieuwe acties en initiatieven, in lijn met onze doelen.  
- Ontwikkelen van nieuwe of andere externe uitingen.  
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Verslag van de uitgeoefende werkzaamheden 
In 2020 is vijf maal formeel vergaderd door het bestuur van de Stichting Panti Asuhan, waarvan 1 maal fysiek en 4 
maal digitaal. Actuele informatie over de Stichting, voornamelijk over de projecten die worden gefinancierd en 
uitgevoerd, wordt bijgehouden op de website www.panti-asuhan.nl. Daarnaast brengt de Stichting traditiegetrouw 
twee maal per jaar een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrieven zijn eveneens terug te vinden op de website.  
 
Financiële verantwoording  
 

Resultaat 2020    
    
ontvangen adoptiegelden, giften  55.949  
ontvangen rente  8  
    
Totaal inkomsten   55.957 
    
Af: kosten    
bestuursaansprakelijkheidsverzekering 274   
bestuurskosten (representatiekosten en drukwerk) 307   
kosten website 522   
kosten administratievoering (extern) 302   
bankkosten  772   
    
Totaal uitgaven   -2.177 
     
Netto-inkomsten   53.780 
    
Af: uitkeringen aan Indonesië    
Af: uitkering aan Vincentius Desa Putera 1.500   
Af: uitkering aan Vincentius Pondok si Boncel 1.500   
Af: uitkering aan Vincentius Putera 500   
Af: uitkering aan Vincentius Puteri 500   
Af: uitkering aan diverse initiatieven (o.a. Children Under the Bridge) 1.200   
Af: uitkering aan Kampus Diakoneia Modern (Jakarta) 17.400   
Af: uitkering aan Sinar Pelangi (medische hulp) 9.750   
Af: uitkering aan kindertehuis Dorkas (Jakarta) 3.600   
Af: uitkering aan kindertehuis Chloë (Bali) 3.600   
Af: uitkering aan kindertehuis Penuai (Bali) 1.800   
Af: uitkering aan kindertehuis Panca Duo (Flores) 1.620   
Af: uitkering aan Bina Mandiri Glorieux (Solo, Timor, Sumatra) 6.480   
Af: uitkering aan Dochter van Compassie (Papua) 10.800   
Af: uitkering ten behoeve van opzetten beroepsopleiding (Papua) 40.000   
    
Totaal uitkeringen   100.250 
     

Onttrokken aan algemeen reserve   46.470 
 

http://www.panti-asuhan.nl/

