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Standaardformulier 
publicatieplicht 
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer 
van Koophandel (*)

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

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*) Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Statutair bestuur van de instelling
Naam bestuurslid Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

Bestuurslid 3

Bestuurslid 4

Bestuurslid 5

Overige informatie 
bestuur (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen
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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?
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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).
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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.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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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 alle 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
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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.
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	53_ML: Buurtbemiddeling draagt bij aan het vergroten 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 de oplossing van het burenprobleem.
BeterBuren biedt:
- buurtbemiddeling;
- groepsbemiddeling;
- coaching.
Het werkgebied is: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, Oostzaan, Landsmeer, Zaanstad, Wormerland, Edam-Volendam, Waterland en per 1 januari 2023 ook Weesp.

	54_ML: BeterBuren wordt standaard gesubsidieerd door de 11 gemeentes en 14 woningcorporaties waarin de organisatie actief is. Daarnaast is in 2022 een donatie ontvangen van twee particuliere verhuurders en nog wat andere kleine donaties.
	56_ML: De directeur en medewerkers zijn ingeschaald conform de CAO Sociaal Werk. 
De beloning van de directeur valt ruim binnen de Wet normering topinkomens.
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Evt. overschotten en reserves woorden aangehouden op spaarrekeningen bij Nederlandse banken
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	3_GT: 
	7_GT: 
	4_GT: 2641
	9_GT: 320333
	10_GT: 322974
	8_GT: 282352

	5_ML: De liquide middelen zijn per 31-12-2022 weer gedaald t.o.v. 2021. In 2021 had de grootste subsidiegever de subsidie voor 2022  van € 256.827 al in dec. 2021 overgemaakt, waardoor een vertekend beeld ontstond in 2021 en zonder dit bedrag de liquide middelen in 2021 € 247.605 zouden bedragen.

De bestemmingsreserve is verhoogd i.v.m. een verplichte verhuizing van het kantoor Zaandam en aanschaf nieuw buurtbemiddelingsysteem in 2023.
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	3_ML: Activiteiten en financieringsbronnen
Alle activiteiten staan beschreven in het jaarverslag 2022.
De organisatie wordt in beginsel gefinancierd door 11 gemeentes en 14 corporaties. 
Met alle gemeentes en de woningcorporaties worden jaarlijks vooraf afspraken gemaakt over het aantal aanmeldingen en de daarbij behorende financiering.
Na het opheffen van de laatste lockdown ten gevolge van de coronapandemie daalde in enkele gemeentes de aanmeldingen. Door de nieuwe verworven vrijheden gingen kinderen weer naar school en werd het thuiswerken al snel minder en zo ook de spanningen tussen buren. Spanningen die tijdens een lockdown juist leidde tot veel meer aanmeldingen in dichtbevolkte gemeenten. Waar in de jaren 2020 en 2021 in enkele gemeenten meer aanmeldingen waren opgepakt dan met de financiers was afgesproken, was dit dus nu minder. 2022 stond vooral in het teken van netwerken aanhalen en nieuwe ontmoetingen, omdat 1 op de 5 medewerkers van werkgever is veranderd (Bron: CBS)

In 2022 zijn de convenanten verlengd in 6 gemeenten voor 4 jaar. Alleen in Landsmeer is de verlenging voor 2 jaar afgesproken i.v.m. de fusieplannen die de gemeente heeft.

Om de stijgende kosten en gevolgen van de energiecrisis op te vangen, probeert de organisatie extra financiering binnen te halen. Dit heeft in 2022 geleid tot een bijdrage van twee particuliere verhuurders voor een bedrag van € 9.000, extra donaties tot een bedrag van € 2.530 en daarnaast probeert de organisatie met trainingen voor externen extra middelen binnen te krijgen.

BeterBuren streeft naar zo laag mogelijke kosten voor buurtbemiddeling. En is kritisch op haar uitgaven. Uit landelijk onderzoek blijkt dat BeterBuren al jaren in staat is om in zowel grote als kleine gemeenten buurtbemiddeling te organiseren tegen het laagste tarief. Dit wordt mogelijk gemaakt door de omvang van de stichting in vergelijking tot andere buurtbemiddelingsorganisaties. Maar tegelijkertijd blijft de organisatie klein en daardoor kwetsbaar voor onvoorziene omstandigheden zoals langdurige ziekte of het wegvallen van een subsidierelatie.
Het bestuur is zich hiervan bewust en heeft in de Meerjarenstrategie 2021-2023 nader uiteengezet welke stappen worden ondernomen om de continuïteit zo goed mogelijk te waarborgen.

Financieel resultaat 
Het jaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van € 33.859 . Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door meevallende trainingskosten en nog niet uitgevoerde trainingen, lagere marketingkosten, de bijdrage van 2 particuliere verhuurders van € 9.000 en donaties van € 2.530.

Risico’s
De afgelopen jaren hebben geleerd dat een kleine organisatie als BeterBuren kwetsbaar is voor mogelijke personeelsuitval. Hiervoor is een verzuimverzekering afgesloten met een eigen risico van 30 dagen. Desondanks moeten kosten worden gemaakt voor re-integratie, vervanging en overbrugging eigen risico. Eventuele tijdelijke vervanging van de directeur kan alleen worden opgevangen met hoge kosten voor een interimmanager.
Hiervoor is bestemmingsreserve A ingericht ter grootte van € 50.000

BeterBuren is vrijwel volledig afhankelijk van subsidies van gemeenten en woningcorporaties, waarbij de gemeente Amsterdam (incl. woningcorporaties) ca. 60% van alle inkomsten uitmaakt en Zaanstad/ Wormerland 17%. Het grootste risico is het wegvallen van een grote gemeente als subsidiegever waardoor de organisatie moet inkrimpen, met als gevolg een personeelsreorganisatie.
Hiervoor is een bestemmingsreserve B ingericht ter grootte van € 50.000.

In 2020 en 2021 heeft BeterBuren de niet voorziene groei van het aantal aanmeldingen door Corona in Amsterdam voor een deel gefinancierd door in te teren op het Eigen vermogen. Dit is een bewuste keuze geweest, waarbij ervan is uitgegaan dat het belang van een leefbare samenleving zwaarder woog dan een financieringstekort. Het bestuur is van mening dat hiermee een verantwoord risico is genomen en heeft het verlies in 2021 van € 19.728  ten laste gebracht van de Algemene reserve. Voor 2022 is besloten de Algemene reserve niet aan te vullen tot het niveau voor 2021. 
Het positief resultaat van  2022 van € 33.859 is opgenomen als bestemmingsreserve C. t.b.v. de noodzakelijke aanschaf van een nieuw computersysteem en de aangezegde verhuizing van de kantoorruimte in Zaanstad.

Het totale vermogen is in 2022 uitgekomen op € 198.812. Hiermee heeft de organisatie een continuïteitsfactor (verhouding opbrengsten/totale vermogen) van 20%. De komende jaren is het beleid erop gericht de continuïteitsfactor minimaal de consolideren.

De bestemde middelen worden aangehouden op spaarrekeningen bij Nederlandse banken.
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