Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting NewBees
6 5 4 4 3 1 0 1

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

Chris Lebeaustraat 4, 1062DC, Amsterdam
0 6 1 2 1 9 0 6 2 0

E-mailadres

info@new-bees.org

Website (*)

www.new-bees.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 6 1 1 4 4 6 7

Welzijn - Inclusiviteit en toegankelijkheid
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

4 0

Aantal vrijwilligers (*)

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

Hanna Zwietering

Secretaris

Mireille Goos

Penningmeester

Andrew Trythall

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
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 en nastreven van het algemeen belang, en
meer in het bijzonder een groeiende en effectieve organisatie te zijn die de integratie
in de samenleving en toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt wil vergroten voor groepen
die hiertoe afstand hebben. In eerste instantie in, maar niet gelimiteerd tot Nederland,
specifiek gericht op vluchtelingen en migranten, maar niet gelimiteerd tot deze groep,
en het bewaken van de sociale missie en het borgen van de (continuiteit van de)
sociale impact van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
NewBees Inclusion Solutions B.V., statutair gevest igd te Amsterdam, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72917059 ("
NewBees Inclusion Solutions") en het verrichten van al hetgeen met vorenstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

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?

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
1. het bevorderen van contact tussen vragende en aanbiedende partijen van
(vrijwilligers)werk;
2. het ondersteunen van vluchtelingen en aanbieders van (vrijwilligers)werk bij het
vinden van een positie als vrager/aanbieder van (vrijwilligers)werk;
3. het ondersteunen van aanbiedende partijen van (vrijwilligers)werk bij het
aannemen van vrijwilligers (specifiek die niet uit Nederland komen);
4. de professionele ontwikkeling en training van mensen;
5. het bijeenbrengen van gelden om projecten te initieren en te ondersteunen;
6. het bijeenbrengen en beheren van vermogen;
7. het op enigerlei wijze beschikbaar stellen van geld of goederen; en
8. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het
samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het 9doen) financieren
van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting NewBees werft inkomsten door fondsenwerving bij vermogenfondsen en
organisaties en overheden.
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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).

Inkomsten worden besteed aan de doelstelling in samenwerking met NewBees
Inclusion Solutions B.V. die in de uitvoering van de missie van NewBees een vaste
partner is. NewBees matcht nieuwkomers naar traineeships (werkervaringsplaatsen,
stages en vrijwilligerswerk) bij Nederlandse organisaties ter bevordering van
arbeidsparticipatie en een inlcusieve arbeidsmarkt. Het beleidsplanis opgesteld in
samenwerking met NewBees Inclusion Solutions B.V.

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

www.new-bees.org/onze-organisatie

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

Het bestuur van Stichting NewBees is onbezoldigd. De Stichting heeft geen personeel.
In het geval dat er personeel wordt aangetrokken volgt de Stichting de CAO Sociaal
Werk.

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.

In 2021 maakten wij het verschil voor meer dan 550 deelnemers in heel Nederland. Op
tien locaties in het land werkten zo’n 50 fantastische medewerkers, afkomstig uit onder
andere Syrië, Eritrea, Nederland, Irak, Israël, België, Turkije, en China, aan het maken
van matches die echt ertoe doen, die het talent van nieuwkomers inzetten voor de
maatschappij. Online en offline.
2021 was ook het jaar dat Nederlandse gemeenten, en NewBees, zich voorbereidden
op de nieuwe Wet Inburgering 2021. Deze werd op 1 januari 2022 van kracht.
Gemeenten gingen op zoek naar aanbieders van taalles en participatie voor
nieuwkomers. Wij breidden ons aanbod uit naar verschillende modulaire
participatieactiviteiten, die naadloos aansluiten bij het onderwijs van onze taalpartner
NLtraining. Samen schreven wij in op aanbestedingen en kregen zeven contracten in
45 gemeenten gegund. Vanaf 1 januari 2022 biedt NewBees daar, en in een aantal
andere gemeenten, de participatiecomponent van de nieuwe inburgering aan. In
Amersfoort, Utrecht en Friesland hebben we ervoor gekozen ons werk niet voort te
zetten omdat we daar geen kansen zagen om ons werk te verduurzamen. Eind 2021
hebben wij hier afscheid genomen van de laatste deelnemers, en hen geholpen met
een vervolgstap. In Nijmegen gingen we juist van start aan het einde van het jaar.
Sinds oktober 2021 is een team actief om Nijmeegse nieuwkomers traineeships te
bieden in de buurt.

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

https://new-bees.org/jaarverslagen/

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

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

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

1

Herwaarderings
reserve

€

€

€

1

Overige reserves

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

€

1

€

1

€
€

74.982

243.095

€

+

230.959

+
297.860

+

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

€

318.078

www.new-bees.org/onze-organisatie

€

+

3.845

+
€

6.091

3.845

66.901

€

318.077

6.091

€

€

€

Totaal

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

311.987

Totaal

€

318.078

+
€

297.861

€

294.016

€

297.861

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten
Overige baten

€

350

478.504

€

242.859

182.335

€

369.002

+

€
€

660.839

+
611.861

€
€

7.092

+

4.000

€

+

€

4.000

€

€

-52.222

€

€

7.092

+

+

€

667.931

€

563.989

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

663.123

€

610.472

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

2.118

Overige lasten

€

123

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

2.000

€

188

665.364

€

612.660

2.567

€

-48.671

+

+
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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.

Voor een toelichting, zie de jaarrekening 2021 in onderstaande link

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

www.new-bees.org/onze-organisatie

Open

