Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Tienerfriends
4 1 0 9 8 8 4 3

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

Kerkeinde 69
0 6 1 2 8 1 1 1 9 5

E-mailadres

info@tienerfriends.nl

Website (*)

www.tienerfriends.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 6 3 1 3 8 6 9

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

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

Henk Schouten

Secretaris

Mathijs Vos

Penningmeester

Jeroen Maaskant

Algemeen bestuurslid

Bart Bor

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

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

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Doormiddel van onze activiteiten willen we tieners en jongeren helpen om hun
vertrouwen te stellen op Jezus Christus en Hem beter te leren kennen.
Verder proberen we het contact tussen de tieners en jongeren in onze streek te
bevorderen, dit door samen dingen te doen en elkaar te ontmoeten. Wij hopen dat
hierdoor vriendschappen ontstaan en dat de tieners en jongeren zich bemoedigd
voelen in hun geloof juist door die contacten en vriendschappen.
Het ondersteunen van plaatselijke gemeenten en kerken is vanaf het begin erg
belangrijk geweest. Als stichtingsbestuur zijn wij er van overtuigd dat de
verantwoordelijkheid en het eerste initiatief voor tiener en jongerenwerk bij de
plaatselijke gemeenten ligt. Als stichting willen we ondersteunend werken voor de
verschillende gemeenten in onze regio.

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?

Wij organiseren wekelijks (op woensdag) en eens per twee weken (op vrijdag)
activiteiten voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Daarnaast stellen we onze locatie
beschikbaar voor derden die, in lijn met onze doelstellingen, activiteiten organiseren
aan boord van de Friendship. De werkzaamheden van de medewerkerscrew bestaan
uit het voorbereiden en begeleiding/uitvoeren van diverse activiteiten zoals deze elders
op deze website worden benoemd. Het bestuur heeft hierin een faciliterende en
toezichthoudende rol. Praktisch gezien is het bestuur is verantwoordelijk voor het groot
onderhoud (dit in overleg met het onderhoudsteam) en het toezicht houden op de
programminhoud. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het werven van
voldoende financiën, het opstellen van een deugdelijke begroting en de algemene
gang van zaken.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Tienerfriends heeft grofweg vier inkomstenstromen:
-Opbrengst gebruik Friendship
-Giften (kerken, bedrijven en particulieren)
-Opbrengst bar
-Bijdrage van tieners (entreekosten etc.)
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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).

Stichting Tienerfriends heeft grofweg twee uitgavenposten:

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://tienerfriends.nl/assets/pdf/BeleidsplanTienerfriends202
0-2024.pdf

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

Leden van het bestuur en vrijwilligers krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte
onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

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.

Alle activiteiten staan benoemd in het jaarverslag 2020 (zie link)

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

https://tienerfriends.nl/assets/pdf/jaarverslag2020_Tienerfriend
s.pdf

Inkopen algemeen (bar, schoonmaak, programma etc.)
Huisvestingskosten (onderhoud Friendship, verzekeringen, internet etc.)
Daarnaast zijn er reguliere posten zoals administratiekosten etc.
Het geld wordt op basis van noodzakelijkheid ingezet. De penningmeester beheerd het
vermogen. Uitgaven worden afgestemd met de penningmeester die zonodig overlegd
gaat met één van de andere bestuursleden. Niet reguliere uitgaven boven de € 500,worden altijd ter goedkeuring aan het hele bestuur voorgelegd. Een deel van de
inkomsten wordt op de spaarrekening gereserveerd voor groot onderhoud.

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

80.077

80.077

€

+

€

80.077

+
80.077

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

322

€

+

20.344

+
€

15.875

€

95.952

€

+

34.323

+
€

95.490

34.323

-296

€
15.553

95.490

31-12-2019 (*)

€

20.048

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

65.500

Kortlopende schulden

€

462

€

302

Totaal

€

95.952

€

100.125

+
€

100.125

+

https://tienerfriends.nl/assets/pdf/financieel%20jaarverslag%202020_tienerfriends.pdf

+
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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

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

63.280

Giften

€

63.432

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

2.367

+

€
€

0

9.157

+
0

€
€

152

+

25

€

4.557

€

4.582

+

+

€

65.799

€

13.739

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.211

€

2.121

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

285

Overige lasten

€

544

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

2.592

+

6.809

€
€

231

€

681

4.632

€

9.842

61.167

€

3.897

+

+
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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.

Zie link naar jaarrekening

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://tienerfriends.nl/assets/pdf/financieel%20jaarverslag%20
2020_tienerfriends.pdf

Open

