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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! 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-Challenged

W. Haveman

www.eventhands.nl

Cliffordstraat 38

Nederland

3 4 3 7 6 5 0 3

2

1 2

8 2 1 8 6 2 8 9 3

0 6 3 4 1 0 7 2 3 3

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Raad van Toezichtmodel

info@eventhands.nl
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! 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?

Activiteiten om jongeren in de leeftijd van zestien jaar en ouder te ontwikkelen tot

volwaardige, ondernemend ingestelde, proactieve en zelfstandige individuen met een 

sterke eigen identiteit binnen de samenleving.

Empoweren van jongeren door middel van talentontwikkeling, context 
evenementen.Gedurende het hele jaar worden trainingen en groepsactiviteiten 
aangeboden en worden jongeren individueel begeleid in het realiseren van persoonlijke 
doelen.Op deze manier worden jongeren gefaciliteerd in hun ontwikkeling tot  
volwaardige, ondernemend ingestelde, proactieve en zelfstandige individuen met een 

sterke eigen identiteit binnen de samenleving.

Subsidie, fondsen, giften en deels eigen exploitatie
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! 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).

Directeur/bestuurder ontvangt een max. gage per jaar, afhankelijk van de 
exploitatieresultaten. Deze is nooit hoger dan de Balkenende-norm, conform de 
Governance Code

RvT neemt onbezoldigd zitting.

Door projecten te innoveren en te ontwikkelen tot programma’s en trainingen waarmee 
weer nieuwe inkomsten gegenereerd kunnen worden waarmee weer nieuwe projecten  
opgezet en  progamma’s ontwikkeld kunnen worden die aansluiten op de actuele 
behoefte van de doellgroep die bediend wordt. Zo blijft de organisatie behouden wat 
goed is en bijstellen wat aanpassing behoeft ten bate van de te bedienen en te 
empoweren doelgroep.
Positieve resultaten worden bijgevoegd in de algemene reserves en op de 
spaarrekening gezet.

https://www.eventhands.nl/anbi/

https://www.eventhands.nl/anbi/

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans
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+
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Balansdatum

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende$activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

–
–

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
%

%

%

%
%

%

%
%

%

%
%

%

%
%

%

%
%

%

%
%%%

%

%
%%%

%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

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

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

110.306
330.797

36.6531

36.464
35.430

108.610

-1.506
-168

0

145.264
366.059

145.264

-1.506
-168

145.264

36.0951

329.963

0

366.059

366.059

3
1

1
2

2
0

2
1

31-12-2021
31-12-2020 (*)

31-12-2021
31-12-2020 (*)
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# 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

22.372 110.159

183.241 77.529

205.613 187.688

6.800

6.800 0

17.000

2021 2020 (*)

212.413 204.688

170.789

18.008

160.192

11.645

-1.338 -8.215

24.954

213.751

41.066

212.903
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# 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.

Stichting B-Challenged is een projectstichting zonder vast personeel. Alle lasten

zijn projectlasten. Onder inkoopwaarde van de geleverde producten zijn de personele

en materiële activiteitenlasten geboekt. 

Open


