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DOEL STICHTING EBRU
Stichting Ebru is een non-profit organisatie die is ontstaan uit de behoefte om sociale cohesie en
saamhorigheid te bevorderen. De stichting handelt volgens universele waarden als respect, empathie,
betrokkenheid, tolerantie, dialoog en verdraagzaamheid om deze maatschappelijke binding te verwezenlijken. De stichting streeft ernaar deze maatschappelijke binding te creëren door als bruggenbouwer te
fungeren tussen verschillende culturen en tradities in Nederland.
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Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Ebru
BELONINGSBELEID STICHTING EBRU
Er is geen personeel in loondienst bij Stichting Ebru. De bestuursleden ontvangen geen
vergoeding voor de door hun verrichtte werkzaamheden.
Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding naar rato de uitgevoerde werkzaamheden met als
maxima € 1.500 per jaar.
BELEIDSPLAN VAN STICHTING EBRU
Algemeen
Tot 2015 heeft de stichting onder de naam Stichting Prisma velerlei activiteiten georganiseerd
om ontwikkelingslanden financieel en humanitair hulp te verlenen. Vanaf 2015 heeft de stichting haar
doelen bijgewerkt om ook meer toegevoegde waarde voor de Nederlandse samenleving te leveren.
De stichting handelt volgens universele waarden zoals respect, empathie, betrokkenheid, verwezenlijken.
tolerantie,dialoog en verdraagzaamheid om demaatschappelijke binding te
De stichting streeft ernaar deze maatschappelijke binding te creëren door als bruggenbouwer te fungeren
tussen verschillende culturen en traditiesin Nederland.
Doelstellingen en Werkwijze
Het bevorderen van maatschappelijke participatie, emancipatie, behulpzaamheid en
burgerschapszin van de mensen in onze samenleving door het organiseren van verschillende
activiteiten en het ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord; op het gebied van
onderwijs, maatschappelijke innovatie, opvoeding, welzijn, maatschappij, godsdienst, burgerschap,
media, muziek, sport, kunst en cultuur;
Het ontwikkelen van de nodige competenties van individuen en organisaties om zo goed mogelijk
te participeren binnen de Nederlandse samenleving door het organiseren van bijeenkomsten,
seminars, conferenties en excursies binnen aangaande onderwerpen en issues;
Bij te dragen aan het ontstaan van een duurzaam harmonieuze samenleving, waarin het individu

enerzijds ruimte en mogelijkheden krijgt en benut om zichzelf optimaal te ontwikkelen en anderzijds

verantwoordelijkheid draagt en zich optimaal inzet voor een vitale, vreedzame en leefbare samenleving
en het bevorderen van het vrijwilligerschap en het vrijwilligerswerk door het onderhouden van contacten
en het overleggen met andere organisaties en instanties binnen de context van de doelstellingen en
het uitvoeren en/of stimuleren van onderzoek en ontwikkeling en het samenwerken met onderwijs- en
onderzoeksinstellingen teneinde activiteiten, projecten, trainingen en methodieken te ontwikkelen
om de doelstellingen te bereiken.
Financiële structuur
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit de volgende bronnen:
* Baten voortgekomen uit de door de stichting onplooide activiteiten
* Geldleningen
* Subsidies
* Schenkingen en donaties
Werving fondsen
Fondsen worden geworven met inzet van de vrijwilligers en netwerk. Nieuwe en bestaande relaties
worden hiervoor geraadpleegd.
Beheer en besteding fondsen
Alle inkomsten worden door de penningmeester beheerd en besteedt in samenspraak met het bestuur.
BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Balans op 31 december 2015
31-12-2015
€

31-12-2014

31-12-2015

€

€

31-12-2014
€

Vooruit betaaldehuur
Bank
Kas

890
15.173

5.704
10.975

Eigen vermogen
Lening I
Lening II

5.875
10.188
-

-2.379
18.988
70

Totaal activa

16.063

16.679

Totaal passiva

16.063

16.679

Stichting Ebru
Financieelrapportage 2015
Staat van baten en lasten 2015
2015
€

€

Baten:
Gift
Ouderbijdrage
Overige baten
Totale baten
Lasten:
Activiteiten kosten
Huisvestingslasten
Algemene lasten
Financiele lasten
Kantoorlasten
Totale lasten

2014
€

€

40.398
1.350
200
41.948

4.240
27.710
346
1.398

36.586
30.000
66.586

12.000
342
33.694

12.342

Resultaat

8.254

ACTUEEL VERSLAG VAN DE UITGEVOERDE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING EBRU
In 2015 heeft Stichting EBRU een aantal activiteiten georganiseerd om aan haar doelstellingen te
voldoen. De activiteiten waren gericht om de noodzaak van hulp aan de ontwikkelingslanden onder de
aandacht van de mensen te brengen. In het kader hiervan zijn bijeenkomsten georganiseerd waar de goede
doelen stichting Time to Help was uitgenodigd om over de hulp in de ontwikkelingslanden te vertellen.
Tevens hebben een aantal vrijwilligers flyers uitgedeeld om de mensen te overtuigen om te doneren
ten behoeve van hulp aan ontwikkelingslanden. Er zijn ook buurtfeesten georganiseerd om geld in te
zamelen voor hulp.
Hieronderaan aantal programma's
Excursies naar Alpen, Amsterdam en Marakko
Filmavonden
Hulp naar Afrika
Diner Bijeenkomsten
Ark van Noach
Dialoog Programma's
Seminar

54.244

