Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting 2bfree

Nummer Kamer van
Koophandel

5 9 4 4 6 7 0 6

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

Coloniastraat 25, 3024 TA Rotterdam

Telefoonnummer

0 6 3 0 4 0 8 9 3 8

E-mailadres

info@2bfree.org

Website (*)

www.2bfree.org

RSIN (**)

8 5 3 4 9 1 0 9 4

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
Welzijn - Verzorging en opvang
Welzijn - Overig welzijnswerk

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

3 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

Mevr. G. Bouwman

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn: dhr. J. Berkman (voorzitter), dhr. J.W. de
Jong, mevr. C. Steenkamp en dhr. R. v.d. Keur.

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?

Stichting 2bfree is opgericht om professionele en betrokken hulp te bieden aan mensen
aan wie onrecht is aangedaan (in het bijzonder, maar niet beperkt tot slachtoffers van
mensenhandel).
Stichting 2bfree is een ISO 9001 gecertificeerde organisatie en voldoet aan de
Governancecode Zorg met:
• Een Raad van Toezicht die controleert en aanstuurt op grote lijnen.
• Een Bestuur dat wordt gevormd door de directeur die verantwoordelijk is voor de
aansturing en uitwerking van het beleid.
• Een Kernteam wat betrokken is bij de aansturing en de uitwerking van het beleid.
• Een Team van medewerkers die bij de uitvoering betrokken 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?

RELATIONSHIPS
Relaties vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid, waarbij ieder zichzelf mag zijn en
van elkaar geleerd wordt.
(Maatjestrajecten, Hightea met kledingmarkt en workshops, 2bfree Community)
CARE
Hulpverlening die aansluit bij persoonlijke doelen en eigen kracht.
(Opvang, psychosociale ondersteuning, maatschappelijke-, diaconale- en juridische
hulp)
EMPOWERMENT
Empowerment waarbij persoonlijke talenten en doelen het uitgangspunt zijn.
(Taalles, sport, fairtrade, microkredieten, scholingstrajecten, ondersteuning bij
eventuele terugkeer naar het thuisland)

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Nadrukkelijk heeft de Stichting op geen enkele wijze een winstoogmerk als doel.
De activiteiten van Stichting 2bfree zijn uitsluitend gericht op hulp in de breedste zin
aan mensen die zwaar onrecht is aangedaan, met name aan slachtoffers van
mensenhandel.
Inkomsten vanuit WMO en door middel van giften of fondsen zullen ingezet worden ten
gunste van dit doel.
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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.

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.

RELATIONSHIPS
(Maatjestrajecten, Hightea met kledingmarkt en workshops, 2bfree Community)
CARE
(Opvang, psychosociale ondersteuning, maatschappelijke-, diaconale- en juridische
hulp)
EMPOWERMENT
(Taalles, sport, fairtrade, microkredieten, scholingstrajecten, ondersteuning bij
eventuele terugkeer naar het thuisland)

https://2bfree.org/wie-zijn-wij/jaarverslagen/

Open

Stichting 2bfree werkt met vrijwilligers en ZZP-ers, en heeft niemand in loondienst.
Bij structurele of substantiële inzet kunnen de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding
ontvangen, conform de richtlijnen van de Rijksoverheid. Daarnaast kunnen de
vrijwilligers en ZZP-ers hun onkosten declareren.
De leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun
bestuurswerkzaamheden.

In 2021 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
RELATIONSHIPS
Maatjestrajecten, Hightea met kledingmarkt en workshops, daarnaast zijn
tweedehands smartphones doorgegeven ten behoeve van persoonlijke- en community
contacten via de app en telefoon (vanwege covid).
CARE
Opvang, psychosociale ondersteuning, maatschappelijke-, diaconale- en juridische
hulp.
EMPOWERMENT
Taalles, sport, fairtrade, microkredieten, scholingstrajecten, ondersteuning bij
eventuele terugkeer naar het thuisland.
CIJFERS
3 Vrouwen hebben gebruik gemaakt van de opvang;
17 vrouwen hebben de maandelijkse activiteiten bezocht;
14 Vrouwen hebben een buddy kregen;
9 vrouwen zijn geholpen een volgende stap in hun leven te maken;
13 vrouwen hebben we kunnen helpen met een microkrediet, fiets, naaimachine etc.

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 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

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€

€
12.130

€

+
€

6.928

+
€

13.300

Totaal

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

13.300

€

2.931

€
10.369

€

+

1.695

+
€

13.300

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

0

Totaal

€

13.300

+
€

2.931

4.626

6.928

+
€

€

€

€

1.170

31-12-2020 (*)

6.928

€

2.302

€

6.928

+

+
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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

€

18.090

Baten van subsidies

€

101.806

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€
€

83.716

41.994

€

+

€

14.972

€

56.966

€
€

23.210

+

€
€

23.210

11.700

+
11.700

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

125.016

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

98.319

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

18.023

68.666

13.124

€
€

64.127

116.342

€

77.251

8.674

€

-8.585

+

+
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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.

https://2bfree.org/wie-zijn-wij/jaarverslagen/

Open

