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Stichting AbortusInformatie.nl

Algemeen

Inschrijving handelsregister

De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor 

Amsterdam onder nummer 51864517.

Fiscaal nummer belastingdienst

Het fiscaal nummer van de stichting is 8502.05.566

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: werkzaam zijn op het gebied van mensenrechten, seksualiteit

abortus en de mogelijke gevolgen daarvan, door onder andere het bieden van voorlichting

hulp en opvang; het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a) het verstrekklen van educatieve voorlichting ter bevordering van het publieksbewustzijn

     omtrent abortus: procedures, gevolgen, ervaringen en ontwikkeling van een baby in de 

     baarmoeder;

b) hulp bieden aan vrouwen die ongepland zwanger zijn (zowel medisch, materieel, financieel,

     emotioneel en geestelijk) ook na de geboorte van hun kind;

c) het aanbieden van bepaalde voorzieningen en cursussen voor ouders en het kindje, ter

     bevordering van hun welzijn;

d) het opzetten van "abortion information centers", meldpunt voor gedwongen abortussen,

     alsmede het organiseren van platformdagen, symposia en themadagen;

e) mogelijkheden bieden voor het verwerken van abortus (of seksueel misbruik) door middel

     van zogenaamde verwerkingsgroepen, lotgenotendagen, herdenkingsmonumenten en/of

     herdenkingsdiensten; daarbij streeft de stichting ernaar om vrouwen (na een abortus)

     troost, informatie, ondersteuning en heling aan te bieden;

f) het verstrekken van seksuele voorlichting ter voorkoming van ongeplande zwangerschappen

     (preventie en educatie), SOA's, etcetera, alsmede het aanbieden van medische diagnose

     van SOA en aanverwante ziektes;

g) zorg te dragen voor toetsing en implementatie van zorgvuldigheidsnorman met betrekking

     tot abortus, alsmede zorg te dragen voor een adequaat aanbod van rechtsbijstand in het 

     kader van de abortusproblematiek;

h) het bevorderen van een zodanige wet- en regelgeving waardoor meer terughoudendheid en

     zorgvuldigheid wordt bewerkstelligd bij een abortus en waardoor meer mogelijkheden ontstaan

     voor aanstaande moederes om afstand te doen van hun (nog ongeboren) kind, alsmede

     het ter dier zake uitbrengen van adviezen en voorstellen aan de regering;

Alles in de meest ruimste zin des woords.

De stichting streeft ernaar om werkzaam te zijn op micro niveau en macro niveau. De stichting

staat open voor samenwerking met andere natuurlijke personen en/of rechtspersonen danwel

andere organisaties op genoemde gebieden.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd;

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door sponsoring, subsidies en donaties

schenkingen, erfstellingen en legaten en andere verkrijgingen en baten.

De huidige samenstelling van het bestuur is de vinden onder:

http://www.abortusinformatie.nl/organisatie/bestuur.pdf

De bestuurders ontvangen geen beloning. 
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Balans

31-12-2014 31-12-2013

ACTIVA

Immateriële vaste activa -€             -€             

Materiële vaste activa 220,00€       320,00€       

Financiële vaste activa -€             -€             

220,00€       320,00€       

Voorraden 3.001,78€   3.052,60€   

Vorderingen en overlopende activa 1.419,03€   1.392,35€   

Effecten -€             -€             

Liquide Middelen 57,02€         12,40€         

4.477,83€   4.457,35€   

Totaal 4.697,83€   4.777,35€   

PASSIVA

Reserve en fondsen

Reserve  

Continuiteitsreserve 4.697,83€   3.617,36€   

Bestemmingsreserve -€             -€             

Herwaarderingsreserve -€             -€             

Overige reserves -€             -€             

4.697,83€   3.617,36€   

Fondsen

Bestemmingsfondsen -€             -€             

-€             -€             

Voorzieningen -€             -€             

Langlopende schulden -€             -€             

Kortlopende schulden -€             1.159,99€   

Totaal 4.697,83€   4.777,35€   
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Werkelijk 2014 Werkelijk 2013

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 4.102,76€           3.841,19€           

Baten uit gezamenlijke acties -€                     -€                     

Baten uit acties van derden -€                     -€                     

Subsidies van Overheden -€                     -€                     

Baten uit beleggingen -€                     -€                     

Overige baten -€                     -€                     

Som der Baten 4.102,76€           3.841,19€           

Lasten

Besteed aan doelstelling 1 273,46€               1.197,16€           

Besteed aan doelstelling 2 134,73€               -€                     

Besteed aan doelstelling 3 -€                     -€                     

Besteed aan doelstelling 4 48,40€                 48,40€                 

Besteed aan doelstelling 5 12,10€                 24,20€                 

Besteed aan doelstelling 6 -€                     -€                     

Besteed aan doelstelling 7 -€                     -€                     

Besteed aan doelstelling 8 6,05€                   -€                     

Besteed aan doelstelling 9 35,00€                 -€                     

509,74€               1.269,76€           

Werving Baten

Kosten eigen fondsenwerving 491,40€               423,04€               

Kosten gezamelijke acties -€                     -€                     

Kosten acties derden -€                     -€                     

Kosten verkrijging subsidies overheden -€                     -€                     

Kosten van beleggingen -€                     -€                     

491,40€               423,04€               

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 2.021,15€           2.069,40€           

Som der lasten 3.022,29€           3.762,20€           

Resultaat 1.080,47€           78,99€                 

Resultaat bestemming 2014

Continuiteitsreserve 1.080,47€           

Bestemmingsreserve -€                     

herwaarderingsreserve -€                     

overige reserve -€                     

bestemmingsfonds -€                     
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Bestemming Doelstelling Werving Baten Beheer en administratie Totaal 2014

1 2 4 5 8 9 Eigen fondsenwerving

Lasten -€             

-€             

Aankopen en verwervingen 50,82€         15,79€     66,61€         

Vrijwilligers -€             -€             

Autokosten -€             30,01€                                30,01€         

Telefoonkosten -€             325,24€                             325,24€       

Kantoorbehoeften -€             244,63€                                  244,63€       

Drukwerk -€             -€                                        -€             

Websites 222,64€       118,94€   48,40€     12,10€         6,05€       408,13€       

Assuranties 0,00€           1.531,50€                              1.531,50€   

Contributies en Abonnementen -€             35,00€     145,02€                                  180,02€       

Afschrijvingen -€             100,00€                                  100,00€       

Bankrente- en kosten -€             136,15€                             136,15€       

Totaal 273,46€      134,73€   48,40€     12,10€         6,05€       35,00€     491,40€                             2.021,15€                              3.022,29€   

Doel 1 Educatie en voorlichting

Doel 2 Hulp aan zwangeren / baby

Doel 3 Voorzieningen en cursussen voor ouders en kindjes ter bevordering van hun welzijn

Doel 4 Informatiecentra, meldpunt gedwongen abortussen, platformdagen, symposia, themadagen etc.

Doel 5 Verwerking van abortus, lotgenoten , herdenkingsmonumenten, herdenkingsdiensten etc.

Doel 6 Seksuele voorlichting, SOA, Preventie door educatie

Doel 7 Implementatie zorgvuldigheidsnormen, rechtsbijstand

Doel 8 Politiek/ regering wet- en regelgeving terughoudendheid/ zorgvuldigheid; mogelijkheid afstand 

             doen baby, adviezen en voorstellen regering

Doel 9 Samenwerking met anderen op microniveau en macroniveau en andere organisaties.


