Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting In mijn Buurt
6 4 1 7 0 7 1 3

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

Panamakade 36, 1019AX Amsterdam
0 6 2 6 8 8 6 8 7 7

E-mailadres

info@inmijnbuurt.org

Website (*)

www.inmijnbuurt.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 5 5 5 3 7 7 7
Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
Onderwijs en wetenschap

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

5 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

Kete Kervezee

Secretaris
Penningmeester

Ricardo Krab

Algemeen bestuurslid

Arnold Jonk

Algemeen bestuurslid

Anne-Mei The

Overige informatie
bestuur (*)

Jaap Cohen

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

Het leren van de eerste generatie en de (verhalen en kennis van) bewoners uit de
stad, buurt of dorp: door kinderen/jongeren met ouderen/buurtbewoners samen te
brengen in interviews, onder begeleiding van studenten of vrijwilligers: hiermee begrip
kweken voor elkaar, actief burgerschap, democratie, dialoog, vrede en vrijheid.

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?

Stichting In mijn Buurt staat voor leren door ontmoeting tussen jong en oud. Sinds
2015 koppelen wij basisschoolleerlingen aan ouderen met als doel begrip voor de
ander te creëren en vooroordelen te doorbreken. Tijdens persoonlijke ontmoetingen
interviewen de kinderen ouderen over een deel van de Nederlandse geschiedenis,
zoals het koloniale verleden, migratie of de Tweede Wereldoorlog. In workshops leren
de kinderen hoe zij zelf de verhalen kunnen doorvertellen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Van gemeenten, scholen, fondsen, donaties en andere subsidieverstrekkers.

Dit ontmoetingsonderwijs, waar inmiddels ruim 3000 kinderen aan deelnamen, is een
nieuwe manier van leren. Niet de lesboeken staan centraal, maar het contact tussen
verschillende generaties en de persoonlijke historie van mensen in de eigen buurt. Aan
het eind van het programma ontvangen de leerlingen de titel Erfgoeddrager, waarmee
ze beloven verantwoordelijkheid te nemen voor het verhaal van de oudere en hun
buurt.
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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 In mijn Buurt werkt met een compact hoofdkwartier en een kring van
professionals en vrijwilligers in heel Nederland. Per stad of buurt organiseren
zelfsturende buurtteams de onderwijsprogramma’s op basisscholen in de wijken.
Ieder buurtteam wordt geleid door een buurtleider, die samenwerkt met een lokaal
team bestaande uit fotografen, journalisten, schrijvers, speech coaches, historici en
docenten.

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

Open

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

De leden van de Raad van Toezicht werken op vrijwillige basis voor de Stichting.

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.

https://inmijnbuurt.org/wp-content/uploads/2019-2020-jaarrekening-st-imb.pdf

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

Het bestuur (de directie) werkt voor de stichting tegen een maatschappelijk tarief.
Er is geen personeel in dienst van de stichting, we werken met zzp-ers die een
opdracht krijgen tegen een vaste vergoeding.

Open
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Balans

3 1 – 0 7 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-07-2021

31-07-2020 (*)

Passiva

31-07-2021

31-07-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

229.770

€

+
€

110.210

+
256.794

+
Totaal

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

€

514.491

44.042

+
€

38.198

44.042

146.584

€

514.491

€

+
€

€
284.721

38.198

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

476.293

Totaal

€

514.491

+
€

256.794

€

212.752

€

256.794

+

https://inmijnbuurt.org/wp-content/uploads/2019-2020-jaarrekening-st-imb.pdf

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

24.500

€

12.500

Subsidies van overheden

€

219.900

€

145.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

221.831

€

159.419

Overige subsidies

€

19.152

€

14.269

Baten van subsidies

€

460.883

€

318.688

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

10

+

€
€

10

+
0

+

+

€

485.393

€

331.188

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

375.089

€

241.480

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

116.147

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€

97.702

491.236

€

339.182

-5.843

€

-7.994

+

+
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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.

https://inmijnbuurt.org/wp-content/uploads/2019-2020-jaarrekening-st-imb.pdf

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

https://inmijnbuurt.org/wp-content/uploads/2019-2020-jaarreke
ning-st-imb.pdf

Open

