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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

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.

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 (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Mevrouw M.J. de Bock-Smit

De heer A.J.I. de Bock

De heer A.J.I. de Bock

De heer R. de Kok

Nederland

1

5

Welzijn - Overig welzijnswerk

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

De heer H.J. Aerdenburg

Stichting Maria Magdalena

stichtingmariamagdalena.nl

info@stichtingmariamagdalena.nl

5 5 1 3 8 3 3 0

8 5 1 5 8 1 1 8 3
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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?

Ondersteunen van jonge volwassen met een Europees paspoort die een sterke 
binding hebben met Nederland en de wil tonen om zich te ontwikkelen op hun pad 
naar een zelfstandig leven.

Ons doel is om jongeren tussen de 13 en 24 jaar afkomstig uit de regio Alkmaar op 
weg te helpen om hun eigen plekje op onze wereld te creëren. De stichting richt zich 
op het oplossen van problemen en het verwezenlijken van wensen die niet kunnen 
worden opgelost of verwezenlijkt door de jongere zelf, diens ouders en/of onderwijs of 
hulpverleningsinstanties. Stichting Maria Magdalena biedt een algehele ondersteuning, 
Algehele ondersteuning houdt in dat de jongere een vrijwillige coach krijgt die er 
speciaal voor diegene is, de financiën op de rit brengt en houdt, ondersteuning op 
school, werk en stage gebied, het vinden of verschaffen van een veilige woonplek, 
eigenlijk alles wat nodig is om te zorgen dat je weer zelfstandig en zelfredzaam wordt. 

Donaties vanuit bedrijven, bijdrage gemeente en donaties van andere organisaties 
zonder winststreven.
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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).

Het bestuur ontvangt geen beloningen, presentiegelden of andere vergoedingen.

Van de nieuwe aanmeldingen in 2020 zijn er uiteindelijk na een intake en referentie 
check  13 in het bestand opgenomen : drie voor een relatief kort traject en 10 voor 
langere periode. Dit brengt het totaal tot en met 2020 op 150 jongeren. Totaal zijn er 
dus sedert de oprichting van onze stichting ( in 2013) 137 jongeren opgenomen in 
het “begeleiding” bestand. Eind 2020 waren er nog 25 jongeren in dit bestand, 
zodat in de loop der jaren voor in totaal 125 jongeren de begeleiding is beëindigd. Voor 
een aantal jongeren is  de begeleiding beëindigd,  vanwege (succesvolle) afronding, 
maar ook  in een aantal gevallen vanwege het door de jongere niet nakomen van de 
gemaakte afspraken. (ondanks intensief motiveren en stimuleren door de manager 
en/of externe coach).  Dit laatste was ook helaas in 2020 weer het geval : een aantal is 
door ons uit de begeleiding gehaald, vanwege het consequent negeren van de 
afspraken. Zo hebben we ook meerdere malen moeten ingrijpen voor schending van 
afspraken in de door de stichting gehuurde woningen. Soms heeft dat ook geleid tot 
beëindiging van de huisvesting voorziening boor die jongere. De in 2019 met de 
gemeente in opgestarte woonpilot heeft in 2020 vier jongeren aan een eigen woning 
geholpenVoor beide vormen van  huisvesting geldt, dat de stichting de begeleiding van 
de jongere op zich neemt en ook vaak de huur betaalt. Het is hier op zijn plaats om 
specifiek te vermelden, dat de samenwerking met de gemeente Alkmaar inzake 
huisvesting kansarme jongeren prettig is en steeds beter verloopt. Ook zijn wij 
dankbaar voor de substantiële geldelijke bijdrage welke wij van de gemeente mogen 
ontvangen voor de begeleiding van jongeren in het kader van de woonpilot.
In de prakijk zijn alle opties voor huisvesting jongeren het gehele jaar 90% of meer 
bezet. 

De verkregen donaties wordt conform de doelstelling minimaal voor 70% besteed voor 
ondersteuning van de jongeren en het restant aan organisatiekosten.

Open

Open
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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.

75.000

45.000

80.000

4.104 3.885

183.742

129.638 273.2560

258.742 277.141

258.742

254.638 273.256

258.742

50.000

227.141

0

277.141

277.141

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
0 0

30.000 50.000

26.551 30.000

14.992 12.490

71.543 92.490

4.500 4.250

76.043 96.740

2020 2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

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

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.

27.659

94.536

5.635

-125

30.775

98.193

8.735

-211

66.877

66.877

67.418

67.418

2020 2019 (*)

Open

-18.618 -1.664


