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Stichting de Nieuwe Buren 

Toelichting op de baten en lasten 2016-2018  

De baten en lasten in de periode 2016 tot en met 2018 hebben betrekking op gesprekken met een 

totaal aantal van 45 gemeentes. In eerste instantie over het bieden van alternatieve huisvesting aan 

asielzoekers in plaats voor de noodopvang via het COA. Een toelichting op deze gesprekken is in te 

zien bij het aktiviteiten-overzicht 2016-2018 op de website (bij ‘Over Stichting de Nieuwe Buren’). 

Toen ons idee niet realiseerbaar was hebben wij ingezet op het verbeteren van de integratie en 

participatie van statushouders door vraag en aanbod van ‘handjes’ op de arbeidsmarkt op elkaar aan 

te laten sluiten middels een leerwerktraject. Voor statushouders van 30 jaar en ouder bleek het 

volgen van een (gesubsidieerde) ROC-opleiding niet mogelijk en hebben wij deze doelgroep 

uitgekozen om een leerwerktraject voor te ontwikkelen. 

De kosten in die periode hebben betrekking op abonnementskosten voor een keurmerk, noodzakelijk 

om bij gemeentes een offerte uit te kunnen brengen. Daarnaast reiskosten/kilometervergoeding en 

lunchkosten, gemaakt door bestuursleden en directeur. Ook zijn er kantoorkosten gemaakt ten 

behoeve van de acquisitie en bedrijfsvoering. 

Omdat er nog geen inkomsten waren is dit (renteloos) voorgeschoten door de bestuursleden en de 

directeur, leidend tot een debetstand eind 2018 van € 6643,=. 

Toelichting op de baten en lasten van 2019. 

In 2019 heeft een pilottraject plaatsgevonden. Uit 3 arbeidsmarktregio’s (Zaanstreek-Waterland, 

Groot-Amsterdam en West-Friesland) zijn deelnemers geselecteerd voor een leerwerktraject voor de 

bouw en de funderingssector. Het traject is gefinancierd door gemeentes, werkgevers en de goede 

doelen-fondsen Stichting DOEN en Instituut Gak. Omdat deelnemers aan het eind van 2019 zouden 

starten met de stages en de daaruit voortvloeiende vergoeding pas in 2020 uitgekeerd zou worden 

aan de Stichting is er een negatief resultaat over 2019 behaald van 20 mille. Qua uitgaven zijn wij 

binnen de begroting gebleven. De accountantskosten zijn besteed aan afstemming met de fiscus over 

de belastbaarheid (BTW). 

Toelichting op de baten en lasten van 2020. 

Van de 16 deelnemers hebben 7 deelnemers een timmeropleiding gevolgd en 9 een 

funderingsopleiding. 

Volgens de projectplanning zouden deelnemers na afloop van hun stage, die van 6 januari 2020 tot 1 

april 2020 zou duren per 1 april 2020 een dienstverband van 12 maanden aangaan bij de werkgevers 

die zich hieraan tevoren gecommitteerd hadden.  

Wegens de Coronacrisis zijn deelnemers die stage liepen per 16 maart 2020 naar huis gestuurd 

omdat de voorzorgsmaatregelen die door het RIVM vereist werden op de werkplek niet 

gegarandeerd konden worden.  



Doordat de begrote stage-inkomsten niet geheel geïncasseerd konden worden en de indiensttreding 

pas later in 2020 heeft plaatsgevonden waren er pas in de loop van 2020 liquide middelen en  

konden facturen, ook die nog betrekking hadden op 2019 pas in de loop van 2020 betaald worden. 

 

Doordat de vergoedingen vanuit deelnemende gemeenten en werkgevers tot in 2021 ontvangen 

zullen worden resteert een klein verlies over 2020, wat in 2021 gecompenseerd zal worden. 
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