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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

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

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Stichting B for You

W.L. Gillis-Burleson

www.stichtingbforyou.nl

Bergsingel 271

Nederland

2 4 3 3 1 8 8 3

6

1 6 3

8 1 2 9 8 7 9 9 8

0 1 0 2 8 5 7 8 2 5

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid

Welzijn - Overig welzijnswerk

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Er is een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht van 3 personen.

info@stichtingbforyou.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

de stichting heeft ten doel, het (doen) uitvoeren van mentorprojecten 
het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wij ontwikkelen en voeren mentorprogramma's uit voor kinderen tussen de 6 en 16 
jaar in de regio Rotterdam-Rijnmond.B for You streeft het investeren in kinderen na 
door middel van mentoring: het een-op-een begeleiden van een kind door een 
(volwassen) rolmodel. Dit kan zich richten op verschillende doelen, maar ons 
overkoepelende doel is het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van kinderen. 
De regio Rotterdam heeft een meerderheid van minderheden; het is een 
samensmelting van diverse achtergronden. Mentoring helpt bij het doorbreken van 
‘bubbels’ en inspireert om iedereen een kans te geven. 
B for You biedt kinderen en jongeren met een diversiteit aan achtergronden mentoring, 
om hun talenten maximaal te benutten. 
de belangrijkste mentorprogramma's zijn Benefits for Kids, Benefits for Girls, 
Mentoren010 en School's cool.

De financiering komt van gemeentelijke overheden zoals Rotterdam en Schiedam, 
fondsen zowel landelijke als regionale, donaties en sponsoring.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

Er is geen beloningsbeleid omdat het bestuur niet in dienst is. Wel is er een vergoeding 
voor de inzet gebaseerd op een inleenovereenkomst.

zie ons jaarverslag www.stichtingbforyou.nl/publicaties

De inkomsten worden besteed aan de uitvoering van de mentorprogramma's : 
werving, selectie, informatievoorziening, intake, training, begeleiding, activiteiten, 
communicatie, administratie, aansturing en ontwikkeling.

https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/b-for-you

https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/b-for-you

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

9.968

37.242

125.661 106.974

112.438

33.987 25.4959.968

159.648 132.469

149.680

33.987 25.495

159.648

9.026

75.820

47.623

9.026

123.443

132.469

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/b-for-you
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3 Staat van baten en lasten 

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

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

102.359 117.620

252.367 242.618

354.726 360.238

25.000 35.000

28.776 65.000

28.776 65.000

2020 2019 (*)

408.502 460.238

23.303

16.664

5.399

308.370

23.123

3.113

382

30.755

21.871

8.094

339.086

23.959

3.706

361

8.492 11.455

19.656

400.010

20.951

448.783
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3 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.

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

https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/b-for-you Open


