
ANBI publicatie Stichting Yworks 
A. Algemene gegevens 
Naam	 	 	 : Stichting Yworks

RSIN/Fiscaal nummer	: 854359898


Adresgegevens	 : Zilverlaan 97

	 	 	 : 9743 RE Groningen


E-mail	 	 	 : info@yworks.org

Website	 	 : www.yworks.org


B. Samenstelling bestuur 
Het bestuur van Stichting Yworks bestaat uit	 : 


	 voorzitter	 	 Fré Riepma

	 secretaris	 	 Wubbo de Vries

	 penningmeester 	 Harmen Stamhuis

	 operatie en missie	 Patrick Bos Kessen


Het bestuur heeft tot taak bewaken hoe invulling gegeven wordt aan het bereiken van de 
doelstelling, beheer van het opgebouwde vermogen, het verwerven van middelen en de 
doelmatige aanwending daarvan, een en ander ten bate van de doelstelling.


C. Doelstelling/visie  
Stichting Yworks is een rechtspersoon en wordt gedragen door individuen en verschillende 
kerkgemeenten van verschillende gezindten.

 

Stichting Yworks is een rechtspersoon welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Rechtspersonen worden geregeerd door 
hun eigen statuut. Voor Stichting Yworks gelden hiervoor de oprichtingsstatuten. 


Christus Jezus zegt in Johannes 13:34 (Bijbel): “Ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief” en 
dat vatten wij op als de opdracht om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te 
wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor 
bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

  

https://yworks.org/wp-content/uploads/2017/11/Beleidsplan-Stichting-Yworks.pdf


mailto:info@yworks.org
http://www.yworks.org
https://yworks.org/wp-content/uploads/2017/11/Beleidsplan-Stichting-Yworks.pdf


D. Beleidsplan  
Voor wat betreft het beleid van Stichting Yworks wordt verwezen naar het beleidsplan, te vinden 
op www.yworks.org/anbi 


E. Beloningsbeleid  
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel 
hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. Op dit 
recht is tot op heden geen aanspraak gemaakt.


F. Verslag Activiteiten  
Stichting Yworks richt zich op het ondersteunen van minderbedeelden in de samenleving, 
concreet “Het verbeteren van de positie van ongehuwd zwangere vrouwen en alleenstaande 
moeders in Sri Lanka” zodat kinderen niet in weeshuizen eindigen maar opgroeien bij een sterke 
moeder met een kansrijke toekomst.


G. Voorgenomen bestedingen  
De verwachte bestedingen (begroting) is gebaseerd op ambitie die past bij de doelstelling en 
vertoont geen continuïteit maar naar verwachting groei. In de kolom begroting in het overzicht 
onder H. is deze ambitie cijfermatig in beeld gebracht. 


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting  
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote 
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht 
in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen 
voor het komende jaar zullen sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar 
wat past bij de ambitie om het aantal ondersteunde minderbedeelden sterk te laten groeien.




Baten en Lasten Stichting Yworks


Toelichting 
S"ch"ng Yworks zorgt zelf voor benodigde inkomsten voor haar ac"viteiten dmv fondswerving.  

S"ch"ng Yworks kan vermogen in de vorm van zaken, woningen, landerijen of geldmiddelen 
bezi<en. Dit kan aan S"ch"ng Yworks overgedragen of nagelaten worden met een specifieke 
bestemming die overeenkoms"g met de doelstelling is en dat vermogen of de opbrengsten 
daarvan worden aangewend voor het werk van S"ch"ng Yworks. 

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het de doelstelling van S"ch"ng 
Yworks, in de vorm van ondersteuning van ac"viteiten en projecten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook aan de kosten van de eigen organisa"e (vrijwilligers, eventueel overig 
personeel) Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administra"e en beheer van 
de beziEngen.

Jaarrekening 2021 Begroting 2022

Baten

Inkomsten uit vermogen € 0,00 € 0,00

Inkomsten van activiteiten € 10.016,79 € 25.000,00

Overige inkomsten € 0,00 € 0,00

Totaal baten € 10.016,79 € 25.000,00

Lasten

Kosten van vermogen € 0,00 € 0,00

Kosten van beheer € 896,88 € 1.000,00

Dienst aan de samenleving € 10.100,00 € 24.000,00

Totaal lasten € 10.996,88 € 25.000,00

Resultaat (baten-lasten) -€ 980,09 € 0,00
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