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AL6EMEEN

DOEL

De Stichting loot kind¿ren kennis moken met dewereld zools zij is met ol hoor rijkdomoon culturen.

Eenwereld woor verschillen worden gevierd en wocr ruimte is voor iedereen.Eenwereld woorin een

bijzondere plek en rol is weggelegd voor elk kínd.

Wot te doen

Uitgangspunt von Stichting Room for All is het stimuleren von onderling begrip om ervoor tezorgen
dot kinderen elkoor oltijd ontmoetøn op bosis von gelijkwoordigheid.

Om dit te realisøren selecteert de Stichting boeken om noor het Nederlonds te vertolen, doornoosf
wordt er grsag samengewerkt met Nederlondse schrijvers von kinderboeken over diversiteit.
Hieromheen worden progrommo's en onderwijsmiddelen ontwikkeld woormee de nieuwsgierigheid en

onbevongenheíd von het kind, juíst op jonge leefti¡d, wordf oangewokkerd.

Momenteel wordt samengewerkf met Rose Stories, een uitgever gespecialiseørd in het op de morkt
brengen von verholen met diversiteit. Somen met Ros¿ Stories wordf gekozen voor succesvolle,
superdivers e kinderboeken von mokers over de hele wereld.

De eersle serie bestoot uit zes kinderboeken die zijn vertoold door zes bi-culturele Nederlondse
vertolers en schrijvers. De boeken goon op een notuurlijke monier in op belongrijke themo's ols
diversifeit, een plekvoor iedereen, genderrollen, of komst en migrotíe.

De boeken vormen de bosis voor onder andere onderwijsprogrommo's en workshops. Om zoveel
mogelijk kinderen in oonraking telaten komen met deze verbindendeboeken richt de Stichting zich
in de eerste ploots op scholen, bibliotheken en buurthuizen. Afhonkelijk von de beschikbore middelen
zullen olle bosisscholen in Nederlond een grotis set boeken ontvcngen.

Op deze monier hopen wij dot meer kinderen zichzelf kunnen herkennen in deboeken die zelezen en

leren over de vele culturen die Nederlond rijk is.
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BESTUUR

De bestuur von de stichting wordt gevoeîd door',

Voorzitter
S ecr et or i s / p enni ngmeest er
Bestuurslid

ALGE¡1ENE 6E6EVENS

Naam lnstelling

Adres

Postcode

Woonplaats

Email

Website

RSIN

KvK inschrijfnummer

br

mevrouw Addy von der Woude

mevrouw Beth Johnson

mevrouw Sonyo Wilson

Stichting Room for All

Frons van Mierisstroat 133 hs

1071 RR

Amsterdam

fnf o@RoomForAll.nl

www.RoomForAll.nl

862637909

82877017
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BALANS PER 31 DEcE,t BER 2021

ACTIEF Ref

Voorrood L

Liguide míddelen

PASSIEF

FONDSVERMO6EN

Algemene re.se?ve

3t-t2-2t
-êg

49.915

645

2

50.560

Ref

3

€
3t-12-2t

2o

50.5ó0

50.560
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

BATEN

Donoties 4 65.427

PROJECTEN

Verdeling von boeken t2.Lt7

€
2021

€

65.427

12.fl7

5

OVERIGE KOSTEN

Fondskostøn

Exploitotiekosten
Algemene kostøn

301

2.362
87

53.310

2.750

5ALDO VAN BATEN EN LASTEN

BEsTE,l^,lIN6 sALDo VAN BATEN EN LASTEN

TOEVOEGING/ONTTRE KKIN6 A A N:

Overige reserves

50.5ó0

50.5ó0

50.5ó0

Stichting Room for All 6
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE 5TAAT VAN BATEN EN LASTEN

,lAIDDELEN

De middelen von de STichting worden besteed conform de doelstelling von 5f ichtíng Room for All

1. De inkomsten von dø stichting worden in de eerste ploofs gebruíkt om de door de stichting
opgezelle projecten (seleclie von geschikte titels en, zo nodig, bijdrogen om deze op de
morkf te 6rengen) en progrommo's (o.o. lesprogrommo's, onderwijsmoferiool, workshops) te
f inoncieren.

2. De inkomsten von de stichting kunnen in de tweede ploots worden aongewend om ondere
stichfingen of inifiotíeven fe steunen die een vergeliJkbare doelsfølling he66en als de eigen
stichting en met de eigøn stichting hieroon somenwerken.

3. De stichting heeft niet de doelsfelling om winst te moken. Wel wil zij een gezonde buffer
oonhouden om tegenvollende inkomsten op te kunnen vongen.

4. De stichting onTvongt von portner orgonisoties boeken legen kostprijs ten 5ehoeve von

verspreid i n g onder de doelgr o epen.

BELONINêSBELEID

Er zijn geenmedewerkers in loondienst bij de Stichting. Het beloningsbeleíd ziet doorom alleentoe
op de beloning von bestuurslødøn en vrijwilligers. Geen von de bestuursleden of vrijwilligers
ontvongen eenvergoeding don wel vocotiegeld voor de verrichtewerkzaamhedenlenbehoeve von de
Sf ichting.

ALGE,IAENE 6RONDSLA6EN VOOR DE OPSTELIJNG VAN DE JAARREKENING

De joarrekening is opgesteld volgens debepalíngen von RJó50 Fondsenwervende orgonisoties.

De woordering von octivo øn possivo en de bepoling von het resultoot vinden ploats op bosis von

historische kosten. Tenzij bij de betreÍfende grondslag voor de specifieke bolonspost onders wordt
vermeld, worden de octivo en possivo opgenomen tegen nominalewaarde.

6RONDSLA6EN VOOR DE WAARDERINc VAN ACTTVA EN PASSIVA EN VOOR DE BEPAIJNC
VAN I{ET RESULTAAT

OPBREN65TEN EN KoSTEN

De opbrengsten en kosten worden voor zover ze eî betrekking op hebben, toegerekend oon het
boekjoor, ongeocht of zij fot ontvongsfen øn uitgoven in het boekjoor hebben geleid.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de bolonsdotum zijn gerenliseerd. Verplichtingen
en mogelijke risico's die hun oorsprong hebben voor het einde von het boekjoor, worden in de
joorrekening verwerkl indien zíjbeke-nd zijn op het moment von opmoken von de joorrekening.

7Stichting Room for All
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TOELICHTING OP DE ONDER5CHEIDEN POSTEN VAN DE BALAN5 EN DE

STAAT VAN BATEN EN LA5TEN

1. Voonnnnu
De voorroden bestoon uit nog niet verdeeldeboeken.

2. Lrqurue MTDDELEN

De liguide middelen stoon ter vrije beschikking von de stichting

3. FoNosvenmooEN

Het fondsveîmogen kon door het besTuur van de stichting zonder belemmeringen'loegekend worden
oon projectenwelke voldoen oon het do¿l woorvoor de stichting is opgericht.

4. Doxnrrr ALøEMEEN

Donoties welke de stichting ontvongt zonder dooroon toegekendebeperkte bestedingsmogelijkheden
wordøn door het bestuur von de stichting zonder belemmering toegekend oon projecten welke
voldoen aon het doel woorvoor de stichting is opgerichl.

5. Pno¡ecreu
De doelstellíng voor 2O2L was om zes diverse kinderboeken, die op ¿en notuurlijke monier in goon op

belongrijke thema's ols diversiteit, een plek voor iedereen, genderrollen, ofkomst en migrotie, uit tø
gevenentezorgen dot olle bosisscholen in Amsterdam een set zouden krijgen. Hierin is Room for All
gesloogd. Gedurende het verslog jaar heeft de stichting L.7O9 boeken verdeeld.

Stichting Room for All
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ÁANTAL WERKNEAAERS

De stichfing hod in 2Q2t geenbezoldigde werknemers in díenst

ONDERTEKENTNG VAN DE JAAR,REKENIN6

Amsterdom,

Het besfuur:

Mevrouw Addy van der Woude - voorzitler

Mevrouw Beth Johnson - secretaris / penningmeesr¡eî

Mevrouw Sonyo Wilson - bestuurslid

Aldus vastgesteld tijdens de jaorvergodering d.d.

Stichting Room for All 9
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OVERIGE 6E6EVENS

STATUTAIRE BEPAUINGEN OMTRENT BESTE,I,lffiN6 VAN HET SALDO VAN BATEN EN
LASTEN

De stotufen von de stichting vooîzien nief in de bepoling omtrent bestemming von het soldo von boten
en losten. Op voordrocht von het bestuur wordt het saldo von boten en losten toegekend oon de
algemeneîe,seîve, met dien verstonde dot eersf het doortoe bestemde soldo wordt toegekend oon de
bestemmíngs?eßerve.

VOORSTEL ToT BEsTE,l ,t IN6 VAN HET SALDO VAN BÁTEN EN LASTEN OVER HET
BOEKJAAR 2021

De penningme?ßter stelt oon het bestuur voor om het positieve soldo von boten en losten over het
boekjoor 2O2t van € 50.599,= ten gunste von de algemene re.serve te 6rengen. Dit voorstel is in de
joorrekenin g v erw erkt .

Stichting Room for All -10-



Standaardformulier
publicatieplicht
ANBlAlgemeen

Algemene gegevens instelling

ng Room for AllNaam

Nummer Kamervan

Koophandel
8.,.2 ,.8 77 0..

Contactgegevens.Vul minimaaltvon develden Adres,Telefoonnummer ofE-moiladresin.

iFrans van Mierisstraat 133 hs

l.nl

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RStN (**)

Actief in sector (*)

iwww.roomforall.nl

i8 I 0 9i

- lnclusiviteit en toegankelijkheid

i- Secundaire sector (indien van toepassing) -

ndaire sector (indien van toepassing) -

tn welke landen is

uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers(*) i....,,...n....,,...0_.i Betoaldepersoneelsledeningemiddeldaontotftegedurendehetboehloor.

:

Aantalvrijwilligers (*) ;.... ..... . ..... .. ....... .

Statutair bestuur van de instelling

:

i Vri¡wílligers die zich regelmotig (meer don 3 heer per joor) inzetten voor uw instelling.

iA. van der Woude

iB. Johnson

Johnson

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Overige informatie

bestuur (*)

Wilson

Doelgroepen (*)

(m eer d ere opties mo gelijk)

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 natuurram pen

Slachtoffers van oorlog

Slachtoffers van seksueel misbruik

: i Studenten

Verslaafden

vluchteiingen

Vrouwen en meisjes

Werklozeno
wildlife
Overig

(*x) Buiten Nederland gevestigde ¡nstellingen moeten het RSIN-nummerverpltchtinvullen(*) Optioneel vel d, n¡et verpl¡cht
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Algemeen rvervorrT

Doelstelling

Statutaire doelstelling

van de instelling.

Wat wil de instelling

bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan

Geefhier ontwoord op onderstoondevragen ofvul no delootstevroog overhetbeleidsplon de url ín naar hetbele¡dsplan.

ln dítbeleidsplan moet minimoal ontwoord gegeven worden op de in ditformulier gesteldevragen over hetbeleídsplan.

Welke werlaaamheden

verricht de instelling?

Wanneerworden

welke werlaaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bij aan het

realiseren van de

doelstell¡ng?

Uitgangspunt van de stichting is het stimuleren van onderling begrip om ervoor te
zorgen dat kinderen elkaar altijd ontmoeten op basis van gelijkwaardigheid.
Om dit te realiseren selecteert de stichting boeken om naar het Nederlands te vertalen,
daarnaast wordt er graag samengewerkt met Nederlandse schrijvers van kinderboeken
over diversiteit. Hieromheen worden programma's en onderwijsmiddelen ontwikkelt

.waarmee de nieuwsgierigheid en onbevangenheid van het kind, juist op jonge leeftijd,
iwordt aangewakkerd.

iDe boet<en vormen de basis voor onder andere onderwijsprogramma's en workshops.
'Om zoveel mogel¡jk kinderen in aanraking te laten komen met deze verbindende
iboeken richt de stichting zich in de eerste plaats op scholen, bibliotheken en
;buurthuizen. Alle basisscholen in Nederland zullen een gratis set boeken ontvangen.
:

;Op deze manier hoopt de stichting dat meer kinderen zichzall kunnen herkennen in de
die ze lezen en leren over de vele culturen die Nederland rijk is,

Hoe krijgt de instelling

inkomsten?

iddels donaties.ìM
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Algemeen 
't,enri;rr1

Op welke manier

en aan welke doelen

worden deverkregen

inkomsten besteed?

Als uw instellin g v er m ogen

oanhoudt,vul don¡n

woor en op welhe monier

ditvermogenwordt

oongehouden (bijvoor-

beeld spoonehening,

beleggingen etc).

Url van het beleidsplan

Vul delinhinwoorhet

b eleidspl on te vinden ís.

Beloninçbeleid
Beloningsbeleid voor

het statutaire bestuuI

voor de leden van het

beleidsbepalend orgaan

en voor het personeel

(biivoorbeeld CAO

of salarisregeling).

twwr,v.roomforall.nl
:

Open

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij de stichting. Het beloningsbeleid ziet
daarom alleen toe op de beloning van bestuursleden en vrijwilligers. Geen van de
bestuursleden of vrijwilligers ontvangen een vergoeding dan wel vacatiegeld voor de
verrichte werkzaamheden ten behoeve van de stichting.

Activ¡teitenverslag

Noem de activiteiten

die zijn uitgevoerd.

Ofvul bij devolgende

vraog deurl in noor het

a ctiviteitenv erslo g, of de

ur I n a ar h et jo orreh,enin g

ols daorin de octiviteiten

von hetbetreffende

b o eh¡o ar dui d elíjk zijn

beschreven.

De doelstelling voor 2021 was om zes diverse kinderboeken, die op een natuurlijke
manier in gaan op belangrijke thema's als diversiteit, een plek voor iedereen,
genderrollen, afkomst en migratie, uit te geven en te zorgen dat alle basisscholen in
Amsterdam een set zouden krijgen. Hierin is Room for All geslaagd. Gedurende het
verslagjaar heeft de stichting 1.709 boeken verdeeld.

Url van het activiteiten-

verslag. Vulde linhin waar het

activ iteitenv ersl o g te vind en is.

roomforall.nl Open
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Staat van baten en lâsten

Baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten

en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Bijdragen van loterijinstellingen

Overige giften

Giften

Financiële baten

Overige baten

Som van de baten

Lasten
I nkoopwaa rde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies €' giften

Aankopen en verwervingen

Commu nicatiekosten

Personeelskosten

H u isvesti ngskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Som vân de lesten

2021 2020 (.)

€ €

iciÊ

i€ :

:,,...........,..........,......,......,,....,................., +
i€
:...... ...: +

i€ 0: i€
:......

€

€ 65. i€

:€
+

ic 65 i1
:t 0

if if
€

+ +

65.427 0i

:"-"'
!€ 12.117

,c €

iî:t-
:........

i€
i.--..

iî:t
i i€

i,....

€ €
.............................'':

€i
....;

€

€ €

€ €

ic€ 2.
..,+

14.86
:""'
:€€ 0:

Saldovan baten en lasten i€
:.....

50.

7i

+

:f. 0:
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Staatvan bðten en lasten ivPrraTrll

Toelichting

Geef hier een toelichting

bij de stootvon boten en

losten ofvul de url noar

de joonekening in ols híer

een toelichting in is

opgenomen.

iwww.roomforall.nl

Url van dejaarrekening

Vul delinþ.in naor de

joorrehening ols u deze

oohhebt gepubliceerd.

roomforall.nl Open


