Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Peter Faber Stichting

Nummer Kamer van
Koophandel

3 4 3 8 7 1 8 7

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

Dr Jan van Breemenstraat 1A, 1056 AB, Amsterdam

Telefoonnummer

0 6 1 9 9 7 7 1 6 9

E-mailadres

info@peterfaberstichting.nl

Website (*)

www.peterfaberstichting.nl

RSIN (**)

8 2 2 2 2 8 3 0 0

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, Bonaire

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

H.M. Punt

Secretaris

F.T.H. Gimbrère

Penningmeester

S. van Doorn-Hoogervorst

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?

Het vergroten van de maatschappelijke kansen van met name jongeren in een
achterstandspositie, met name door het in aanraking brengen van hen met theater en
mede daardoor het bevorderen van hun persoonlijkheidsontwikkeling.

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 Peter Faber Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het
uitvoeren van op maat gemaakte projecten gericht op verschillende doelgroepen. Elk
jaar wordt een projectplan opgesteld waarin drie hoofdprojecten zijn opgenomen. De
PFS is een projecten stichting zonder winstoogmerk en ontvangt geen structurele
subsidie. Er bestaan samenwerkingsverbanden met verschillende partners zoals de
Politie, de gemeente Amsterdam, de Rechtspraak en het ministerie van Justitie en
Veiligheid waarmee we onze projecten uitvoeren. De projecten worden georganiseerd
vanuit concrete vragen uit de maatschappij, er wordt geanticipeerd op behoeften die
bestaan bij instanties zoals: scholen, politie en de rechtspraak. De werkzaamheden
worden uitgevoerd zodra er voldoende fondsen zijn geworven.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Primair worden inkomsten gegenereerd door de bijdragen van diverse fondsen.
Daarnaast zijn er inkomsten uit het geven van workshops en lessen op scholen.
Tevens worden er bepaalde projecten uitgevoerd met steun van de hierboven
omschreven projectpartners. De stichting ontvangt geen structurele subsidies.
Er wordt gewerkt met een jaarlijks projectplan waarin minimaal 3 sub-projecten zijn
opgenomen. Middels fondsenwervende activiteiten worden diverse (sociale) fondsen
aangeschreven voor een bijdrage. Om de projecten te realiseren werft de Stichting
fondsen en giften. Het vermogen van de stichting is beperkt. De stichting houdt niet
meer vermogen aan dan voor het uitvoeren van de activiteiten redelijkerwijs nodig is.
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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).

De Peter Faber Stichting is een projecten stichting en besteedt de inkomsten aan de
projecten die jaarlijks worden gerealiseerd. De hoofdprojecten zijn: Educatief
Programma Jongeren, een educatieproject op scholen gericht op misdaadpreventie.
Hangen of Leven in de bajes, een gevangenisproject gericht op gedetineerden die zich
voorbereiden op hun terugkeer naar de maatschappij. Talentgroep Peter Faber
Stichting, gericht op talentontwikkeling onder risicojongeren. Indien er een positief
financieel resultaat wordt behaald worden deze gelden ingezet om onderzoek en
ontwikkeling te doen en pilotprojecten te lanceren die aansluiten bij de doelstelling van
de Peter Faber Stichting.

Open

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de uitvoering van haar taken en er zijn
geen mensen in dienst van de stichting.

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.

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

Open
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Balans

Balansdatum

3 1

– 1 2

Activa

31-12-2021

– 2 0 2 1

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

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

3.010

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

20.000

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
0

€
€

8.027

157.185

+
€

121.349

+
€

165.212

Totaal

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

165.212

€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

142.202

Totaal

€

165.212

+
€

+
€

23.010

2.204

133.211

+
€

€

€
11.862

2.204

133.211

€

131.007

€

133.211

+

+

Er is door het bestuur besloten een bestemmingsreserve aan te leggen waarin het eventuele positieve resultaat van de Stichting wordt ondergebracht.
Deze reserve wordt uitsluitend gebruikt voor het ontwikkelen en realiseren van projecten waarin de doelstelling van de stichting tot uiting komt. Concreet
gaat het om vervolgtrajecten en spin-offs van de lopende projecten zoals het EPJO dat verder ontwikkeld wordt voor bredere doelgroepen en de projecten
in gevangenis waar naast de Top 600 ook langgestraften en stelselmatige daders (ISD) worden bereikt. Tot slot worden met de bestemmingsreserve pilot
projecten gerealiseerd die gericht zijn op kleinschalige interventies voor risicojongeren.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

11.700

€

19.875

Subsidies van overheden

€

57.680

€

30.690

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

331.358

€

286.140

Overige subsidies

€

€

850

Baten van subsidies

€

€

317.680

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+
389.038

€
€

22.420

+

€
€

22.420

+
0

+

+

€

423.158

€

337.555

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

394.195

€

320.975

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

149

Overige lasten

€

8.008

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

+

€

130

€

4.876

402.352

€

325.981

20.806

€

11.574

+

+
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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://peterfaberstichting.nl/assets/files/PFS_Jaarrekening_2021
_getekend.pdf

Open

