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Jaarverslag
Stichting de Nieuwe Buren is op 6 mei 2016 opgericht per notariële akte.
Doel van de stichting is draagvlak te creëren voor het tijdelijk dan wel permanent huisvesten in Nederland van statushouders en andere groepen
waarvoor het vinden van geschikte woonruimte problematisch is.
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Kort gezegd richt de stichting zich in eerste instantie op het vinden van woonruimte voor vluchtelingen als alternatief voor tijdelijke AZC’s.
Dit bleek voor gemeentes financieel niet aantrekkelijk, waarna wij ons ten doel hebben gesteld om vluchtelingen naar werk te begeleiden middels het aanbieden van duale trajecten.
Er zijn marktverkenningen gedaan om best practices te verzamelen en op basis hiervan is een duaal inburgeringstraject ingericht en zijn branches gekozen waar geen verdringing optreedt op de arbeidsmarkt.
Gekozen is voor de bouw, installatie- en metaalsector. Als doelgroep is gekozen voor statushouders van 27 jaar en ouder, omdat zij vanaf 30 jaar geen recht meer hebben op studiefinanciering
en aan hen door gemeenten geen begeleiding naar werk wordt aangeboden.
Wij willen een ANBI-status aanvragen om betalingen/schenkingen aan de stichting fiscaal voordeel op te laten leveren voor werkgevers c.q. donateurs.

Balans 31 december 2016
Activa

31-dec-16
0,00

1-jan-16 / startdatum
0,00

Passiva

31-dec-16

Schulden
Lening van Eveline Wagenaar
Lening van Friso Teerink
Resultaat

0,00

1-jan-16 / startdatum

0,00

Totaal

1.615,94
661,79

0,00

-2.277,73

0,00

0,00

0,00

Toelichting op de balans 2016
De stichting is begonnen met haar activiteiten in 2016. In april 2017 is er een bankrekening geopend
Daarvoor hebben bestuursleden bedragen voorgeschoten ter bestrijding van de opstartkosten.
De balans vermeldt dus schulden aan deze bestuursleden.
De stichting verwacht tot een sluitende exploitatie te komen in 2019 - 2020. Met sluitend wordt hier bedoeld inclusief de toegezegde schenkingen van goede doelenfondsen.
Als de financieën van de stichting het toestaan worden deze leningen afgelost. Geheel indien mogelijk, deels indien geheel (nog) niet haalbaar is.
Het restant blijft dan staan tot er alsnog afgelost kan worden. De bestuursleden zijn niet aansprakelijk voor deze leningen.
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Diverse goede doelen hebben steun toegezegd, onder voorwaarden die samenhangen met het opstarten van activiteiten van de stichting, gericht op het aan het werk helpen van vluchtelingen.
Met werk wordt bedoeld een opleidingstraject.

Verlies- en winstrekening
Kosten

Opbrengsten
2016

2016
Oprichtingskosten

Notaris

Publiciteit

Aedes

522,72
0,00

Google adwords

361,79
283,29

ICT

28,86

Coördinatie
Administratiekosten

645,08

151,71
Bank
Overig

Reiskosten

6,76

6,76

922,60
Tekort
Totaal

2.277,73

2.277,73
2.277,73

Toelichting op de V&W rekening
In 2016 zijn de kosten van de stichting voorgeschoten door bestuursleden Eveline Jolanda Wagenaar (EW) en Friso Teerink (FT).
Het derde bestuurslid, Edward Richard Vos heeft geen kosten betaald of voorgeschoten.
In de bestuursvergadering van 30 okt '19 is op voorstel van de penningmeester een vergoeding opgenomen van E 300 per jaar voor
2016 t/m 2019 waarbij in 2019 een nacalculatie wordt gemaakt van de werkelijke kosten o.b.v. 0,19/km
Op 31 okt '19 heeft de directeur, Eveline Wagenaar haar kilometers geinventariseerd.
Dit resulteerde in een wijziging. Voor 2016 wordt het E 600, 2017 E 1200 en 2018 blijft E 300.
De bestuursleden hebben dit in een reply op de mail van de penningmeester geaccordeerd.
Er is vanaf de oprichting een simpel uitgavenoverzicht bijgehouden.
Per 25 april 2017 is er een bankrekening geopend bij de Triodos Bank NL 19 TRIO 0338 5479 32
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