ANBI‐vereisten Stichting Giving Back


Naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back.



Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer van
Giving Back is: 808363761.



Adres: Giving Back is gevestigd in Gebouw Kaap Noord, Asterweg 17A10, 1031 HL Amsterdam.



Doelstelling volgens de statuten: “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”.



Het beleidsplan van Giving Back is in hoofdlijnen als volgt te omschrijven:
o Het Giving Back Scholierenprogramma is een éénjarig programma en bestaat enerzijds uit
een individueel mentortraject en anderzijds uit deelname aan een groepsprogramma. Dit
omvat een Teambuildingsweekend, een dag voor maatschappelijke dienstverlening en
diverse workshops over o.a. Debating, Multicultureel Burgerschap, Netwerken en Persoonlijk
Leiderschap. Daarnaast kunnen scholieren (deels facultatief) deelnemen aan extra
workshops, bijeenkomsten en bedrijfsexcursies om hun horizon te verbreden en zich
daarmee voor te bereiden op een succesvolle rol in de maatschappij. De scholieren werken
met een persoonlijk ontwikkelplan. Dit plan maken zij samen met hun mentor en dient als
leidraad voor hun mentortraject. Verder komen er in dit plan doelstellingen te staan, die een
belangrijke basis vormen voor de interactie tussen mentor en scholier.
o Het Giving Back Studentenprogramma heeft als doel om bij te dragen aan professionele en
persoonlijke ontwikkeling van talentvolle en ambitieuze Bachelor‐ (37% HBO/ 63% WO) en
Masterstudenten richting een succesvolle carrière. Het Bachelorprogramma kent drie
onderdelen:
1. Het mentortraject: Een belangrijk onderdeel van het Studentenprogramma, waarbij de
studenten gekoppeld worden aan een persoonlijke mentor van één van onze
partnerorganisaties die de student gedurende 2 jaar begeleidt in zijn/haar persoonlijke en
professionele ontwikkeling. Het mentortraject wordt gecoördineerd en georganiseerd
door het kantoor van Giving Back.
2. Een uitdagend workshopprogramma met daarnaast studiereizen, bedrijfsbezoeken,
Maatschappelijke projecten en feesten. Giving Back studenten worden automatisch lid
van de Giving Back Students Community (GBSC). GBSC heeft een eigen bestuur uit de
doelgroep, dat zelfstandig de activiteiten voor de studenten organiseert.
3. Jobs en stages: De partnerorganisaties (Albert Heijn, Allen & Overy, AkzoNobel, Baker
McKenzie, Cargill, DIF Capital Partners, ING, Loyens&Loeff, Ministerie van Defensie,
Politie organisatie en PwC) bieden indien mogelijk bijbanen, jobs en stages aan, exclusief
voor GBSC‐leden. Hiervoor dienen studenten zelf te solliciteren.
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 zeven Masterclasses bij onze partners en werken zij in groepen aan een
Business Case.
o Alumni Network: Begin september 2018 zijn we gestart met het reconnecten met onze
Studentenalumni. Deze Young Professionals zijn inmiddels rolmodellen (in dop) voor onze
huidige en aankomende lichtingen studenten en scholieren. Bovendien hebben veel van hen
een belangrijke rol gespeeld binnen de Giving Back Students Community (GBSC). Het is
duidelijk dat de fase waarin deze groep zich bevindt een uitdagende is in verbinding met
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Giving Back. Behalve dat iedereen ambassadeur is, willen we de alumni ook aan ons binden
door hen te boeien. Hun ervaringen zijn bijzonder waardevol. Door met hen het gesprek aan
te gaan over wat zij graag zouden willen, dan wel verwachten van Giving Back, kwam er meer
helderheid over hoe we dit zouden kunnen bereiken. Niet een programma aan hen
aanbieden, maar gefaciliteerd worden om hun ervaringen te delen met nieuwe lichtingen is
een van de wensen. Daarnaast een aantal keer per jaar bij elkaar komen in een groter
committee met een inhoudelijk programma en netwerkgelegenheid is een andere wens.
Verbinding maken met de community een derde. We zijn gestart met de ‘Let’s ReConnect’
BBQ begin september. Het Ons doel is verbinding blijven maken op meerdere niveaus.


Inkomsten en vermogen: het vermogen van de stichting wordt via sponsoring en giften
verworven en wordt beheerd op een bankrekening bij de ABN‐AMRObank (NL78 ABNA 0539
7095 81). Het vermogen wordt aan de bovenstaande activiteiten besteed.



Het bestuur van de stichting bestaat per 31‐8‐2020 uit de volgende personen:
Manon van Beek (voorzitter), Zouhair Taheri (penningmeester), Marlies Knijnenberg (bestuurslid
met portefeuille Scholierenprogramma en HR), Mieke de Vos (secretaris en bestuurslid met
portefeuille Giving Back Alumni) en Anouar Noudari (Bestuurslid met portefeuille
Studentenprogramma).



Giving Back kent het volgende beloningsbeleid: alle betrokken vrijwilligers, bestuurs‐ en
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.



Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van afgelopen jaar is terug te vinden in ons
Jaarverslag 2018‐2019. Jaarverslag 2019‐2020.



De financiële verantwoording is op de volgende pagina’s te vinden.
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Balans per 31 augustus 2020 (na bestemming saldo)
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Toelichting op de balans
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De continuïteitsreserve heeft tot doel de werkzaamheden van Stichting Giving Back voor enige tijd te
waarborgen en contractueel aangegane verplichtingen na te komen. De hoogte van deze reserve is
op basis van een risicoanalyse vastgesteld op het gewenste bedrag van anderhalf maal de omvang
van de jaarlijkse bureaukosten van de organisatie.In het boekjaar 2019/2020 bedragen deze kosten in
totaal € 446.328, zodat de ideale continuïteitsreserve maximaal € 669.492 bedraagt.

De bestemmingsreserve doelstelling is ultimo boekjaar 2015/2016 gevormd en zal worden ingezet in
lijn met de doelstellingen van Stichting Giving Back. Het bestuur heeft ambities om de kwaliteit van het
programma te verhogen en het aantal deelnemers uit te breiden.Per project zal het bestuur zijn fiat geven
voordat er uit de bestemmingsreserve zal worden geput. In het boekjaar is de reserve ingezet op
professionalisering en groeistrategie. De bestemmingsreserve doelstelling bedraagt ultimo boekjaar
2019/2020 € 85.882.

Het bestuur heeft bepaald dat met ingang van boekjaar 2015/2016 overschotten op de jaarlijks vastgestelde
GBSC-begroting beschikbaar blijven voor komende jaren. Om deze reden is een bestemmingsreserve
GBSC gecreëerd. Eventuele tekorten op de GBSC-begroting worden uit deze reserve gefinancierd.
Voor het afgelopen boekjaar is door het bestuur besloten een bedrag van € 1.446 toe te voegen
aan de reserve. De bestemmingsreserve GBSC heeft ultimo boekjaar een omvang van € 10.470.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Stichting Giving Back heeft een huurovereenkomst met Keersluis B.V. voor de huur van kantoorruimte
aan de Asterweg 17A-10 te Amsterdam per 1 maart 2018 tot en met 28 februari 2021. Na deze periode
wordt de overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van twee jaar, derhalve tot en met 28
februari 2023. De opzegtermijn voor de huurder bedraagt zes maanden en voor de verhuurder twaalf
maanden. De te betalen jaarhuur bedraagt per 1 juni 2019 € 23.047. Er is een waarborgsom betaald van
€ 6.305,25.
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Begroting 2020/2021 (goedgekeurd op 21 oktober 2020)
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Balans per 31 augustus 2019 (na bestemming saldo)
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Toelichting op de balans
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De continuïteitsreserve heeft tot doel de werkzaamheden van Stichting Giving Back voor enige tijd
te waarborgen en contractueel aangegane verplichtingen na te komen. De hoogte van deze reserve
is op basis van een risicoanalyse vastgesteld op het gewenste bedrag van anderhalf maal de
omvang van de jaarlijkse bureaukosten van de organisatie. In het boekjaar 2018/2019 bedragen
deze kosten in totaal € 398.435, zodat de ideale continuïteitsreserve maximaal € 597.653 bedraagt.

De bestemmingsreserve doelstelling is ultimo boekjaar 2015/2016 gevormd en zal worden ingezet
in lijn met de doelstellingen van Stichting Giving Back. Het bestuur heeft ambities om de kwaliteit
van het programma te verhogen en het aantal deelnemers uit te breiden. Per project zal het
bestuur zijn fiat geven voordat er uit de bestemmingsreserve zal worden geput. De
bestemmingsreserve doelstelling bedraagt ultimo boekjaar 2018/2019 € 123.133.

Het bestuur heeft bepaald dat met ingang van boekjaar 2015/2016 overschotten op de jaarlijks
vastgestelde GBSC‐begroting beschikbaar blijven voor komende jaren. Om deze reden is een
bestemmingsreserve GBSC gecreëerd. Eventuele tekorten op de GBSC‐begroting worden uit deze
reserve gefinancierd. Het tekort op de GBSC‐begroting 2018/2019 bedroeg € 2.191. De
bestemmingsreserve GBSC heeft ultimo boekjaar een omvang van € 9.024.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Stichting Giving Back heeft een
huurovereenkomst met Keersluis B.V. voor de huur van kantoorruimte aan de Asterweg 17A‐10 te
Amsterdam per 1 maart 2018 tot en met 28 februari 2021. Na deze periode wordt de overeenkomst
voortgezet voor een aansluitende periode van twee jaar, derhalve tot en met 28 februari 2023. De
opzegtermijn voor de huurder bedraagt zes maanden en voor de verhuurder twaalf maanden. De te
betalen jaarhuur bedraagt per 1 juni 2019 € 21.967. Er is een waarborgsom betaald van € 6.305,25.
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Begroting 2019/2020 (goedgekeurd op 1 september 2019)
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