Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Giving Back

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 1 1 3 6 6 9

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

Asterweg 17 A 10

Telefoonnummer

0 2 0 6 2 3 4 1 7 1

E-mailadres

info@givingback.nl

Website (*)

www.givingback.nl

RSIN (**)

8 0 8 3 6 3 7 6 1

Actief in sector (*)

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
7

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

4 5 0

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

van Beek, Manon Julia Johanna

Secretaris

Tappin, Ingrid Christine

Penningmeester

Taheri, Zouhair

Algemeen bestuurslid

Vonk-Knijnenberg, Marlies

Algemeen bestuurslid

Nourdari, Anouar

Overige informatie
bestuur (*)

El-Khetabi, Abdelkrim - Directeur

IB 112 - 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?

De stichting heeft ten doel sociaal-economisch achtergestelde schoolgaande en
studerende jongeren een kans geven op een betere toekomst en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.

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?

* Het Giving Back Scholierenprogramma; een éénjarig programma voor aankomende
studenten dat bestaat uit een individueel mentortraject en anderzijds uit deelname aan
een groepsprogramma.
* Het Giving Back Studentenprogramma: een tweejarig programma met als doel bij te
dragen aan professionele en persoonlijke ontwikkeling van talentvolle en ambitieuze
Bachelor- en Masterstudenten richting een succesvolle carrière. Dit bestaat uit: 1. het
mentortraject waarbij studenten worden gekoppeld aan een persoonlijke mentor van
één van onze partnerorganisaties, 2. een uitdagend activitietenprogramma
georganiseerd door de Giving Back Students Community (GBSC). 3. Jobs en stages
via de partnerorganisaties.
Het Masterprogramma is een éénjarig programma en bestaat ook uit een mentortraject
met een Mastermentor die werkzaam is bij één van onze partners. Daarnaast volgen
Masterstudenten 7 Masterclasses bij onze partners en werken zij in groepen aan een
Business Case.
* Alumni Network: Community van oud-studenten en oud-mentoren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Het vermogen van de stichting wordt via sponsoring en giften verworven.

03 van 06

1

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).

Inkomsten en vermogen: het vermogen van de stichting wordt beheerd op een
bankrekening bij de ABN-AMRO bank (NL78 ABNA 0539 7095 81). Het vermogen
wordt aan de bovenstaande activiteiten besteed.

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

https://www.givingback.nl/uploads/48/62/70ad9a6c16672b49a
b50bcc4c709eb6c.pdf

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

Giving Back kent het volgende beloningsbeleid: alle betrokken vrijwilligers, bestuursen commissieleden van Giving Back zijn onbezoldigd (met uitzondering van de
directeur, de programmamanagers en het secretariaat). Voor wat betreft het
beloningsbeleid van de directeur, de programmamanagers en het secretariaat zijn er
arbeidsvoorwaarden opgesteld geïnspireerd door de cao Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening.

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.

Scholierenprogramma:
Persoonlijk mentortraject, Matchingsavonden (5 steden), Teambuildingsweekend (2x),
workshop Persoonlijk Leiderschap, workshop Netwerken (5x), Landelijk Debattoernooi,
workshop Multicultureel Burgerschap/ Vakmanschap, Holland Experience weekend,
workshop Studiekeuze, workshop Connnecten met je mentor, Maatschappelijk project
plus lokale workshops (oefenrechtbank, social media, solliciteren, presenteren,
ondernemen, geneeskunde, techniek, politiek) en Graduadion (per stad)

Open

Bachelorprogramma:
Persoonlijk mentortraject, Matchingsavonden (per partner), Teambuildingsdagen (2x),
activiteiten van onze Giving Back Studentes Community (o.a. Workshops, Sociale
activteiten en studiereis, Maatschappelijke activteiten).
Masterprogramma:
Persoonlijk Mentortraject, 7 Masterclasses (door partners), Business Cases,
activiteiten van onze Giving Back Studentes Community (o.a. Workshops, Sociale
activteiten en studiereis, Maatschappelijke activteiten).

Url van het activiteiten
Het jaarverslag 2020-2021 is op onze website gepubliceerd:
verslag. Vul de link in waar het https://www.givingback.nl/uploads/48/62/70ad9a6c16672b49ab50bcc4c709eb6c.pd
activiteitenverslag te vinden is. f

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 2 0 2 1

– 0 8

31-08-2021

31-08-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

2.432

2.780

€

+

€

2.432

+
2.780

Continuïteitsreserve

€

621.084

€

669.492

Bestemmingsreserve

€

163.692

€

85.882

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

45.816

€

+

736.323

+
€

981.303

€

983.735

€
10.470

€

+

10.470

+
€

795.246

765.844

101.205

€
935.487

31-08-2020 (*)

€

837.528

+

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

31-08-2021

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

188.489

Totaal

€

983.735

+
€

840.308

€

74.464

€

840.308

+

https://www.givingback.nl/uploads/48/62/70ad9a6c16672b49ab50bcc4c709eb6c.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

0

€

0

Baten van bedrijven

€

540.843

€

482.309

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

67.189

Som van de geworven baten

€

608.032

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

6.071

Som van de baten

€

614.103

+

+

€

+

€

164.498

€

646.807

+

€

+

€

58.750

€

705.557

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

Voorlichting en bewustwording

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

422.868

525.768

€
€

80.159

66.254

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

503.027

€

592.022

Wervingskosten

€

13.858

€

14.308

Kosten beheer en administratie

€

66.137

€

63.124

Som van de lasten

€

583.022

€

669.454

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

+

€
31.081

€

36.103

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.

Het saldo van baten en lasten 2020/2021 is k€ 111
hoger dan begroot. De baten zijn k€ 35 lager dan
begroot als gevolg van het later ingaan van een nieuw
partnership. De lasten dalen met k€ 146 als gevolg
van een lagere besteding aan de doelstellingen. Het
saldo van baten en lasten van k€ 30 positief wordt als
volgt verdeeld: k€ 48 wordt onttrokken aan de continuïteitsreserve, k€ 78 zal worden
toegevoegd aan de bestemmingsreserves.

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

https://www.givingback.nl/uploads/48/62/70ad9a6c16672b49a
b50bcc4c709eb6c.pdf

Open

+

