Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Biography Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 2 6 6 7 0 6

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

Herengracht 346e

Telefoonnummer

0 6 5 3 2 9 6 2 7 7

E-mailadres

andreplatteel@gmail.com

Website (*)

www.yourlab.nl

RSIN (**)

8 1 7 5 9 4 1 2 7

Actief in sector (*)

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
2

Aantal medewerkers (*)

1 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

Ruigrok, Jeroen Bram

Secretaris

de Bie, Anna Margaretha Francina

Penningmeester

Slagboom - van der Ven, Céline Anne Marthe

Algemeen bestuurslid

van den Bergh, Wilhelminus Theodorus Alphons Albertus Gerardus Maria

Algemeen bestuurslid

Ritfeld, Natascha Rachel

Overige informatie
bestuur (*)

Nog een algemeen bestuurslid: Erja, Karim

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?

Initieren en begeleiden van projecten, producten en diensten die het bewustzijn
ontwikkelen van jongeren met verschillende culturele achtergronden zodat ze mentaal,
fysiek en spiritueel ervaren dat ze niet los van anderen staan, maar daar onlosmakelijk
mee verbonden zijn.

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?

Trainen van ex-gedetineerden en slachtoffers van criminaliteit, en zij die dat mileu
persoonlijk kennen (uit families komen waarin geweld en criminaliteit aan de orde van
de dag was/ is), om als informele leiders in hun wijken anderen te behoeden in de
criminaliteit te gaan of hen te inspireren uit de criminanliteit te stappen.
We brengen mensen met verschillende achtergronden bij elkaar, die eraan bijdragen
dat wijken en daarmee ook steden veiliger worden. Jongeren die kansarm zijn en
daardoor vatbaar zijn voor criminaliteit, krijgen zo toch kansen en mogelijkheden
geboden zodat zij een constructief pad kunnen inslaan.
We brengen ook ‘de straat’ en ‘het systeem’ bij elkaar door nauw samen te werken met
politie, justitie, openbaar ministerie, reclassering, maar ook criminologen, sociologen,
psychologen en gemeentes, waaronder de gemeente Amsterdam.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Gemeente Amsterdam
Donaties van stichtingen
Bijdrage in de vorm van donaties van deelnemers die wel draagkrachtig zijn
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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).

Het vermogen komt geheel ten goede van het trainen van zogenaamde Credible
Messengers; ervaringsdeskundigen in de diverse wijken.

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

https://www.yourlab.nl/media/pages/achtergrond/
1203d3efa9-1624976687/beleidsplan-your-lab.pdf

Open

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

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.

Het afgelopen jaar hebben we:
Onderzoek gedaan naar jeugdcriminaliteit en het ontwikkelen van een andere optiek:
van repressief (straffen en opsluiten) naar het genereren van kansen en
mogelijkheden;
We hebben de regisseurs van de Top1000 getraind; de Top1000 is een Amsterdams
programma waarin personen die high impact crimes plegen gemonitord worden door
regisseurs, mensen afkomstig van orhgansiaties als politie, OM, reclassering en
jeugdzorg. We hebben de regisseurs uitgerust met nieuwe interventiemethodieken.
We hebben bestaande ervaringsdeskundigen in de verschillende wijken van
Amsterdam in kaart gebracht en daar een netwerk van gecreeërd; zodat er
professionalseireing en intervisie ontstaat en de slagkracht om jeugdcrimaliteit tegen te
gaan vergroot wordt.
We hebben een eerste lichting Credible Messengers opgeleid, 15 personen, die als
informeel leider in de diverse Amsterdamse wijken aan de slag gaan om
jeugdcriminaiteit tegen te gaan.

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

https://www.yourlab.nl/media/pages/achtergrond/
5d75cb1279-1624971000/activiteiten-your-lab.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 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

5.108

€

+
€

33.377

+

Totaal

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

125.285

+
€

66.597

61.148

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

58.688

Totaal

€

125.285

64.833

+
€

61.148

31.456

€

125.285

€

+
€

€
120.177

66.597

+
€

64.833

€

3.685

€

64.833

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

75.525

€

26.400

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

99.000

€

177.866

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

174.525

+

204.266

€
€

0

+

+
0

+

+

€

174.525

€

204.266

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

61.841

€

108.231

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

3.114

€

6.525

Personeelskosten

€

94.825

€

72.040

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

406

Overige lasten

€

9.240

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

463

€

5.491

169.426

€

192.750

5.099

€

11.516

+

+
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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.

Open

