Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting SEMA

Nummer Kamer van
Koophandel

7 0 9 8 8 4 2 0

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

Oude Looiersstraat 3D

Telefoonnummer

0 6 2 5 1 5 0 1 2 0

E-mailadres

info@talktosema.org

Website (*)

www.talktosema.org

RSIN (**)

8 5 8 5 3 6 3 4 1

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Oeganda, Kenia, Nederland
7

Aantal medewerkers (*)

2 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Catharina Christina Johanna Hermina Bijleveld

Secretaris

Gustaaf Roeland de Ruijter

Penningmeester

Gustaaf Roeland de Ruijter

Algemeen bestuurslid

Violet Alinda (Oeganda), John Kieti Ikandi (Kenia)

Algemeen bestuurslid

Nathalie Elise Josephine Dijkman, Connor Frederick Sattely

Overige informatie
bestuur (*)

De laatste 2 genoemde en Wilfried Michel Alfons de Wever zijn uitvoerende
bestuursleden.

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?

Stichting SEMA heeft ten doel het transparanter en verantwoordelijker maken van
publieke diensten; het creëren van een interactieve dialoog tussen burgers en publieke
instellingen; het helpen van instellingen in de ontwikkeling van diensten die
beantwoorden aan de behoeften van burgers; het helpen van burgers om publieke
diensten te evalueren en zich uit te spreken over corruptie.
SEMA werkt met name aan deze activiteiten in Oost Afrika

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?

Stichting SEMA tracht haar doel te verwezelijken door, onder andere, het testen en
ontwikkelen van gebruiksvriendelijke, innovatieve producten en diensten; het gebruik
maken van mobiele technologieën; het ondersteunen en herkennen van postitieve
initiatieven van overheden, waarbij de relatie met burgers wordt versterkt; het
verwerven en beheren van de beoogde financiële middelen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting SEMA heeft geen winstoogmerk. Hierdoor worden alle inkomsten direct terug
geïnvesteerd in de Stichting en haar programma’s. Inkomsten komen uit vier
verschillende bronnen: filantropen, ontwikkelingssamenwerking budgetten (zoals de
Nederlandse overheid) en lokale overheid (Oegandese budgetten). Deze inkomsten
worden continu gewerfd.

Stchting SEMA heeft sinds haar oprichting in 2018 gewerkt met lokale overheden on
Oeganda, waaronder de gemmente Kampala, de gemeente Mukono, de nationale
politie en justitie. Bij deze publieke instellingen zijn SEMA's producten getest om
burgers een stem te geven in het beoordelen van hun ervaring bij de publieke
instelling. Deze data is vervolgens terug gepresenteerd aan deze publieke instellingen
in de vorm van 'feedback rapporten'. Er vinden gesprekken plaats tussen vrijwilligers
en medewerkers van de Stichting en de ambtenaren over hoe de diensten verbeterd
kunnen worden aan de hand van de feedback van de burgers. Dit is een continu
process.
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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.

De Stichting besteed haar inkomsten aan de activiteiten die hiervoor gepland of
voorafgaand afgesproken zijn. Uitvoerende bestuursleden van de Stichting maakt
jaarlijks een plan op voor de activiteiten in het komende jaar. Dit plan wordt
gecontroleerd door het niet-uitvoerende bestuur.
De Stichting houdt al haar inkomsten en uitgaven bij in een online accounting systeem
(Quickbooks). Er wordt geen vermogen aangehouden, m.u.v. de voorschotten op
activiteiten die volgen uit een donatie of project. Al het vermogen wordt bewaard op
een rekening van ING (EUR, USD) en vandaar naar een Oegandese lokale rekening
gestuurd (beheerd door de Stichting) voor activiteiten die per kwartaal gebudgetteerd
zijn en plaatsvinden.

https://talktosema.org/wp-content/uploads/2021/05/SEMA-ANNU
AL-REPORT-2020.-2.pdf

Open

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

Het bestuur van Stichting SEMA is opgedeeld in niet-uitvoerende bestuursleden (4) en
uitvoerende bestuursleden (3). Niet-uitvoerende bestuursleden (voorzitter,
secretaris/penningmeester en twee algemene bestuursleden) ontvangen geen
vergoeding, m.u.v. onkosten gemaakt in het kader van bestuursvergaderingen.
Uitvoerende bestuursleden ontvangen alleen vergoedingen (in de vorm van een
consultancy fee) voor de uitvoering van activiteiten ten behoeve van de Stichting. De
vergoeding voor uitvoerende bestuursleden wordt door de niet-uitvoerende
bestuursleden vastgesteld en aangepast aan de hand van de (a) dagen die een
uitvoerende bestuurder per week besteed aan de uitvoering van het beleid van
Stichting SEMA en (b) de woonlocatie waar de uitvoerende bestuurder zich 70% van
een periode bevindt (Oeganda, of Nederland).

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.

Zie ons Annual Report 2020.

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

https://talktosema.org/wp-content/uploads/2021/05/SEMA-ANNU
AL-REPORT-2020.-2.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

6.652

31-12-2020

€

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

+

€

6.652

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

145.958

Passiva

31-12-2019 (*)

€

+
€

0

+
€

145.958

+

Totaal

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

152.610

€
€

7.900

€
6.214

€

+
14.114

€

Bestemmingsfondsen

€

131.020

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

7.475

Totaal

€

152.610

+
€

+

€

0

0

+
€

31-12-2019 (*)

0

€

+

+
€

0

Bovengenoemde informatie is de geconsolideerde informatie van de formele entiteit in Oeganda en vestiging Nederland.
De werkzaamheden in Kenia zijn pas na 1-1-2021 gestart.
Op 1 januari 2020 is de administratie van de activiteiten in Nederland afgescheiden van die in Oeganda. Beide entiteiten voeren sindsdien een gescheiden
boekhouding. De balans van 2019 is te vinden op de website: https://talktosema.org/wp-content/uploads/2020/11/SEMA-Annual-Report-2019_013-1.pdf
In 2020 zijn alle nieuw ontvangen fondsen en de onbesteede fondsen van 2019 als "Restricted Funds" opgevoerd (Bestemmingsfondsen). De balans laat
de som van de onbesteede delen van die fondsen op 31-12-2020 zien. Deze fondsen zullen in 2021 gebruikt worden om de overeengekomen
programma's uit te voeren.
Fondsen resterend van in 2020 afgeronde Toelages zijn in de Bestemmingsreserve geplaats. Uit vorige jaren is nog een Netto Resultaat beschikbaar, dit
is in Overige Reserves geplaatst.
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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

€

17.204

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

137.638

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

154.843

+

0

€
€

0

+

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

154.843

0

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

10.011

€

Communicatiekosten

€

2.347

€

Personeelskosten

€

72.188

€

Huisvestingskosten

€

3.534

€

Afschrijvingen

€

4.485

€

Financiële lasten

€

1.671

€

Overige lasten

€

60.606

Som van de lasten

€

154.843

€

0

Saldo van baten en lasten

€

0

€

0

+

€

+
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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.

Uit de verkregen subsidies zijn alleen gelden ontrokken voor een 100% dekking van
alle kosten en verwervingen. Resterende fondsen worden in 2021 gebruikt voor
voortzetting van de programma's , resterende fondsen van in 2020 beëindigde
programma's zijn in de Bestemmings Reserve geplaatst, voor gebruik in andere
prgramma's of om onverwachte kosten te kunnen dekken.

https://talktosema.org/wp-content/uploads/2021/05/SEMA-ANNU
AL-REPORT-2020.-2.pdf

Open

