Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichring Beterburen

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 1 9 2 8 7 8

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

IJselstraat 48, 1078 CK Amsterdam

Telefoonnummer

0 8 5 9 0 2 2 8 1 0

E-mailadres

info@beterburen.nl

Website (*)

www.beterburen.nl

RSIN (**)

8 1 3 6 9 8 5 3 4

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 3

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

2 5 8

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

J.M.A. van Loon

Secretaris

J.J.M. van der Lans

Penningmeester

J. Gerritse

Algemeen bestuurslid

C.J.M. Dijkstra

Algemeen bestuurslid

G.J. Slump

Overige informatie
bestuur (*)

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?

De stichting heeft ten doel: het bevorderen buurtbemiddeling tussen buren in
Amsterdam en omstreken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.

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?

Buurtbemiddeling draagt bij aan de vergroting van de zelfredzaamheid van bewoners.
Burenproblemen worden opgelost door de inzet van een kleine groep professionals en
een grote groep goed getrainde vrijwilligers – de bemiddelaars. Buren worden door
buurtbemiddeling aangesproken op hun eigen vermogen tot het voeren van een
gesprek met de buren bij overlast en de zoektocht naar een oplossing voor het
burenprobleem.
Beterburen biedt: buurtbemiddeling, groepsbemiddeling en coaching voor bewoners in
Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan,
Ouderkerk, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Beterburen wordt volledig gesubsidieerd door de 11 gemeentes en 14 corporaties
waarin de organisatie actief is.
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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).

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

De inkomsten worden elk jaar volledig aangewend om de lopende exploitatie mogelijk
te maken.
Het gaat hoofdzakelijk om loonkosten van professionals, opleidingskosten vrijwilligers
en huisvestingskosten.
Eventuele overschotten en reserves worden aangehouden op spaarrekeningen bij
Nederlandse banken.

https://www.beterburen.nl/fileadmin/user_upload/_imported/uploa
ds/Concept_Meerjarenstrategie_2021-2023.pdf

Open

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

De directeur en medewerkers zijn ingeschaald conform de CAO Sociaal Werk. De
beloning van de directeur valt ruim binnen de Wet normering topinkomens.
De bestuursleden zijn onbezoldigd bestuurder

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.

zie jaarverslag op onze website

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

https://www.beterburen.nl/fileadmin/documenten/jaarverslagen/Ja
arverslag_2020.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

14.959

11.857

€

+

€

14.959

+
11.857

Continuïteitsreserve

€

84.681

€

99.270

Bestemmingsreserve

€

100.000

€

100.000

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

37.094

€

+

271.391

+
€

544.090

€

559.049

€
€

+

+
€

184.681

199.270

20.609

€
506.996

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

374.368

Totaal

€

559.049

292.000

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

+
€

303.857

€

104.587

€

303.857

+

+

De liquide middelen per 31-12-2020 geven een vertekend beeld t.o.v. voorgaande jaren, omdat de grootste subsidiegever de subsidie voor 2021 al in
2020 heeft overgemaakt te weten een bedrag van € 257.574,-. Zonder dit bedrag zouden de liquide middelen € 249.422,- bedragen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

3.850

€

20.311

Subsidies van overheden

€

464.488

€

434.919

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

393.367

€

367.639

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

857.855

€

Baten sponsorbijdragen

€

1.353

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

250

Giften

€

250

Financiële baten
Overige baten

+

+

€

+
802.558

€

+

€

0

€

€

3.156

€

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

863.308

826.025

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

27.541

€

22.556

Personeelskosten

€

634.904

€

586.554

Huisvestingskosten

€

46.533

€

39.434

Afschrijvingen

€

6.556

€

4.159

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

162.049

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€
€

172.082

877.583

€

824.785

-14.275

€

1.240

+

+

06 van 06

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.

De algemeen gestelde doelen, zoals in de meerjaren overeenkomsten met de
financiers,zijn ruimschoots gerealiseerd:
- afhandelen van het aantal aanmeldingen, zoals afgesproken.
- handhaven slagingspercentage van minimaal 60%.
Door de pandemie kende een groot aantal gemeenten een enorme groei aan
aanmeldingen. Over het hele gebied was dit 11%. De organisatie is actief in 11
gemeentes. In 2020 verwerkte de organisatie totaal 2440 aanmeldingen.
Exploitatie en continuïteitwaarborgen
Beterburen streeft naar zo laag mogelijke kosten voor buurtbemiddeling en is daarom
kritisch op haar uitgaven. Uit landelijk onderzoek blijkt dat Beterburen al jaren in staat
is om zowel in grote als kleine gemeenten buurtbemiddeling te organiseren tegen het
laagste tarief. Dit is mogelijk door de omvang en opzet van de stichting. Overhead
kosten worden gespreid en beschikbare middelen efficiënt ingezet over de 11
deelnemende gemeenten en 14 corporaties.
De stichting beschikt over eigen vermogen. De belangrijkste risico's zijn:
- discontuiniteit van de subsidierelatie en langdurig ziekteverzuim van
medewerkers/directeur.
-ziekteverzuim. Door hoogverzuim in voorgaande jaren is de ziektekostenpremie hoog.

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

Open

