Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

De Stichting LevensvormendJongerenwerk Noord-Oost Tilburg; werknaam De Mandala
1 8 0 5 7 3 0 0

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

Spoorlaan 392-43

Telefoonnummer

0 1 3 5 4 2 3 3 0 4

E-mailadres

baalenwh@wxs.nl

Website (*)

www.demandalatilburg.nl

RSIN (**)

8 0 8 2 8 7 2 6 6

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

8

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Rob Waijers

Secretaris

Henk van Galen

Penningmeester

Wim van Baalen

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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 wil jeugd en jongeren tussen ongeveer 10 en 18/20 jaar een open, veilige
en uitdagende plek bieden waar ze zich thuis voelen en kracht opdoen aan elkaar, aan
de begeleiders en middels projecten en activiteiten. Daarbij staan drie doelstellingen
centraal. De jongeren op een ontspannen manier regelmatig samen laten komen
waarbij hun leven met al z’n ups en downs centraal staat. Direct of indirect wordt
aandacht gegeven aan het bewustzijn en de vorming van waarden en normen.1. Zorg
dragen dat de jongeren met heel hun hebben en houden, in het licht van hun
ontwikkeling en visie, positief onder de aandacht worden gebracht bij elkaar, bij
personen en organisaties in de binnen- en buitenwereld. Met daarbij de nadruk op het
bewustzijn dat ieder mens iets eigens en extra’s te bieden heeft aan mens en
maatschappij, vooral in de directe leefomgeving. 2. Te trachten om gezinnen te
stimuleren, te ondersteunen en aan te vullen in de opvoeding van jongeren door het
aanbieden van passende activiteiten. Door zich medeverantwoordelijk te maken voor
de kwaliteit van de toekomstige volwassenen, én voor het leefklimaat van nu in de
wijken van Tilburg Oud-Noord. Kernwoorden zijn kleinschaligheid en laagdrempelighei

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 naam ‘Mandala’ betekent: ‘met jezelf bezig zijn’. De jongeren worden geactiveerd
om veel met zichzelf bezig te zijn. De gekozen mandala heeft een gesloten cirkel,
waarbij de jongere zelf het middelpunt is. De Mandala heeft vier punten, die staan voor
de taken waarmee we samen in gesprek gaan, zoals: ouders, school en maatschappij,
eigen wijken, cultuur en religie, etc. De gekozen ‘zon-mandala’ staat voor de zon die
elke dag voor jongeren zou mogen schijnen, symbool van een onbezorgde jeugd. Wij
willen met de jongeren mede verantwoordelijkheid dragen voor hun kijk op de wereld
en hun besef om zorg te willen dragen voor zichzelf en elkaar.
Elke groep telt gemiddeld 6 tot 9 deelnemers die meestal elke twee weken bij elkaar
komen onder leiding van 1 of 2 vrijwilligers en/of de jongerenwerkster. Op dit moment
zijn er 50 deelnemers, 8 vrijwilligers en is er 1 parttime betaalde zzp-jongerenwerkster.
Momenteel zijn er 2 groepen met 10-12 jarigen, 1 groep met 13-14 jarigen, 1 groep met
15-16 jarigen, en 4 groepen met 16-plussers. Daarnaast betaalt elke jongere,
afhankelijk van de groep, een eigen bijdrage van gemiddeld € 35,--per jaar.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De baten bestaan hoofdzakelijk uit algemene donaties van particuliere fondsen voor de
activiteiten van de Mandala.
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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).

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

De bestedingen van De Mandala bestaan uit huisvestingskosten, onderhoud en
exploitatie van de eigen ruimte aan de Paduastraat 3 in Tilburg, en uit kosten die
verbonden zijn aan de activiteiten zoals de uren van een zzp-er en bijkomende
activiteitkosten zoals materialen, entreegelden etc..

http://demandalatilburg.nl/voorbeeld-pagina/

Open

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

De Manadala heeft momenteel geen betaalde medewerker in dienst. De bestuursleden
zijn onbezoldigd en ontvangen ook geen onkostenvergoeding.

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 de website, www.demandalatilburg.nl, wordt hierover op diverse aspecten
uitgeweid.

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

http://demandalatilburg.nl/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

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

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

9.652

€

+
€

0

7.676

+

Totaal

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

9.652

+
€

8.152

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

1.500

Totaal

€

9.652

+
€

7.168

7.168

7.676

+
€

€

+
€

€

9.652

+

€

8.152

7.676

€

508

€

7.676

+

+

De algemene donaties zijn niet structureel van aard zodat het saldo vanbaten en lasten per jaar sterk fluctueert.Vanwege het ontbreken van vaste baten
streeft de stichting er naar dat het eigen vermogen minimaal de omvang heeft om de lasten van het eerst-volgende boekjaar te dekken.
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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

€

€

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

€

+

€
€

0

+
0

€
€

6.900

+

€
€

6.900

10.100

+
10.100

€
€

1.004

989

+

+

€

7.904

€

11.089

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

1.429

€

2.400

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

2.782

€

3.412

Huisvestingskosten

€

2.493

€

6.987

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

-2

Overige lasten

€

216

€

288

Som van de lasten

€

6.920

€

13.085

Saldo van baten en lasten

€

984

€

-1.996

Som van de baten

Lasten

+

+
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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.

De post Inkoopwaarde van geleverde producten heeft betrekking op de activiteitkosten
zoals materialen, entreegelden. De Personeelskosten bestaan uit de kosten van een
parttime zzp-er en diverse vrijwilligersvergoedingen.

Open

