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1. Algemene informatie:
De stichting heet: Stichting HumikLA.: Hulp aan mishandelde kinderen in Latijns-Amerika. De stichting
is gevestigd in de gemeente Ede, Nederland en opgericht op 29 juli 2016. De stichting is ingeschreven
bij de kamer van koophandel in Nederland onder nummer KvK 66580129. De stichting heeft een RSIN
of fiscaalnummer: 856617520. De statuten van de stichting zijn te vinden op onze website:
http://stichtinghumikla.org. Informatie over de stichting en/of contact opnemen met de stichting kan
via info@stichtinghumikla.org . De stichting is voornemens een ANBI status aan te vragen.

2. Doelstelling van de stichting.
De stichting heeft als doel het verlenen van hulp aan mishandelde kinderen in Latijns-Amerika in de
ruimste zin van het woord. De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt het algemeen nut.

3. Het werk van de stichting:
Het werk van de stichting is het actief verwerven van geldmiddelen, het zoeken van projecten in
Latijns-Amerika om deze middelen te besteden aan hulp voor mishandelde kinderen, het geven van
voorlichting en lezingen, het publiceren van artikelen en video’s over activiteiten en evenementen.
Daarnaast geven de leden van de stichting interviews en publiceren zij artikelen en video’s over het
onderwerp kindermishandeling.

4. De werving van middelden
De stichting kan geldmiddelen verwerven door middel van het zelf (of samen met anderen)
organiseren van evenementen en bijeenkomsten, het staan op evenementen van anderen, het
houden van collectes, het staan op markten en beurzen, het ontvangen van donaties van donateurs,
het verkrijgen van vrijwillige bijdragen, giften en legaten. Daarnaast kan de stichting spullen
verkopen zoals speciaal eten en bv. tweedehands kleding. Verder kan de stichting geldmiddelen
vragen aan bedrijven en andere stichtingen om de stichting te ondersteunen bij de projecten.

5. Het beheer van het vermogen.
Het beheer van het vermogen is in handen van het bestuur van de stichting. Het vermogen wordt
beheerd op een bankrekening in Nederland. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan een
kalenderjaar. Na afloop van het boekjaar wat eindigt op 31 december doet de penningmeester
binnen 6 maanden verslag van de balans en de staat van baten en lasten en stuurt deze ter
beoordeling aan het complete bestuur. Het bestuur kan voordat tot de vaststelling van de balans en
de staat van baten en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem
aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk wetboek. Deze accountant
brengt over zijn onderzoeksverslag uit aan het bestuur en legt daarover een verklaring af. De
stichting publiceert de informatie over de balans en de staat van baten en lasten na goedkeuring
door het bestuur op de website. De bestuursleden en vrijwilligers werkzaam voor de stichting
ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het is de stichting niet toegestaan uitkeringen
te doen aan de bestuurders en vrijwilligers anders dan onkosten die gemaakt zijn bij uitoefening van
hun functie. Bij een eventuele opheffing van de stichting moet een batig saldo besteed worden

overeenkomstig de doelstelling van de stichting. De stichting moet alle financiële bewijsstukken 7
jaren bewaren.

6. De besteding van het vermogen.
Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor projecten in Latijns-Amerika. De projecten
moeten verband houden met hulp voor kinderen in de ruimste zin van het woord. Voorbeelden van
projecten zijn: Hulp aan kindertehuizen waar mishandelde kinderen opgevangen worden en/of
wonen, hulp aan andere stichtingen die bv. onderwijs, voedsel, kleding, etc. verstrekken aan
kinderen uit achterstandsgebieden, het verstrekken van onderwijsmiddelen aan kinderen die alles
verloren zijn door bv. natuurrampen. De stichting heeft bestuursleden en aan de stichting verbonden
vrijwilligers die in Latijns-Amerika wonen en werken. Deze vertegenwoordigers onderzoeken in
Latijns-Amerika de behoefte en leggen de contacten in Latijns-Amerika. Als de stichting hulp geeft
voor bv. investeringsprojecten dan wordt vooraf een specificatie van de begroting gevraagd en
achteraf wordt de besteding van de middelen per project ge-evalueert. In de verslaggeving van de
baten en lasten van de stichting zijn deze projecten per project terug te vinden. Indien er voor een
specifiek project meer geld is ontvangen dan er benodigd is voor dat project dan tracht de stichting
dat batig saldo te besteden in een gelijkwaardig project. Bij een eventuele opheffing van de stichting
moet een batig saldo besteed worden overeenkomstig de doelstelling van de stichting. De stichting
moet alle financiële bewijsstukken 7 jaren bewaren.
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