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___________________________________________________________________________
____________________________________
Na enkele jaren ervaring met het werken als Beschermjassenpoli hebben we de keuze
gemaakt om een en ander vorm te geven middels een stichting.Dit werd op 22 januari 2015
afgerond bij de notaris.
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidies was het van belang om te voldoen aan de
criteria die er zijn voor een ANBI-status.
Op 14 augustus 2015 kregen we deze status (met terugwerkende kracht tot 22-01-2015 ).
We hebben dit allemaal feestelijk aandacht gegeven tijdens een bijeenkomst samen met ouddeelnemers op 19 september waarbij we de stichting feestelijk hebben geopend.
De afgelopen periode hebben we helaas afscheid moeten nemen van een aantal mensen die
o.a. vanwege ander werk, verhuizing, enz. niet langer konden deelnemen.Wel blijven we hen
de mogelijkheid geven om tussentijds “aan te schuiven” als de gelegenheid zich voordoet.
Gemiddeld kwamen we een keer per maand bij elkaar.
Onze werkwijze is grotendeels onveranderd met de nadruk op het bieden van een
“beschermjas”.Waar nodig vullen we dit aan met een meer systeemgerichte benadering.
De afgelopen periode hadden we 10 “vraagstellers” waarbij de vragen zeer uiteenlopend
waren variërend van “wat moet ik met het gedrag van mijn kind” ,”hoe kan ik iets doen aan
de spanningen in mijn gezin/familie”, tot “waar liggen knelpunten uit mijn
migratieachtergrond en wat kan ik hieraan doen”.Alle vragen kregen een
“antwoord” ,hetgeen vaak leidde tot een plotseling veel beter inzicht in de werkelijke
oorzaken en wat vaak ook leidde tot een veranderingsproces.
De reacties van de vraagstellers waren altijd positief.We blijven ernaar streven om ook na te
gaan of de veranderingen een blijvend effect hebben gehad over iets langere termijn.
we hebben 1x een subsidie-aanvraag gedaan, die echter niet werd gehonoreerd.
Om meer bekendheid te krijgen hebben we onszelf als stichting gepresenteerd op 15
december 2015 tijdens een themabijeenkomst van het Kennisnetwerk Multicultureel
Groningen over “effectieve integratie van vluchtelingen”.
Tenslotte brengt elke deelnemer in zijn/haar werk of netwerk de Beschermjassenpoli Noord
Nederland onder de aandacht.
Ook volgend jaar zullen er meer subsidieaanvragen worden gedaan en zullen we blijven
streven naar het werven van meer vrijwilligers vanuit een zo divers mogelijke achtergrond
qua cultuur, werk en ervaring.
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Financieel verslag 2015 en begroting 2016
—————————————————I.
Begin 2015 zijn wij als BeschermJassenPoli Noord Nederland officieel een stichting
geworden en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De officiële naam luidt: Stichting BeschermJassen Poli Noord Nederland, gevestigd in
Groningen met RSIN inschrijvingesnummer 854840990, opgericht 22 januari 2015.
Vanaf 2015 hebben we van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen waardoor bijdragen
aan onze activiteiten Fiscaal aftrekbaar zijn.En hoewel wij als groep vrijwilligers alle
voorkomende werkzaamheden en activiteiten samen organiseren en uitvoeren is t.b.v. de
praktische bestuurbaarheid gekozen voor een klein bestuur, ingeschreven in het
handelsregister.

In 2015 is een bankrekening geopend bij Triodos bank, nr: NL82TRIO 0198144148 .
Dankzij diverse giften en bijdragen konden de lopende kosten worden betaald en staat er een
bescheiden positief saldo bij de bank.
II.
Het verloop van de financiën in 2015 en de begroting voor 2016
ziet er als volgt uit:
2015
Banksaldo 1/1 ONTVANGSTEN
Donaties 12.000
Schenkingen 1.120
_______
13.120
UITGAVEN
Notaris/KvK/oprichting 383
Bankkosten 25
Oprichtingsfeest 120
Onvoorziene kosten —
Overige kosten —
Kosten vrijwilligers 12.000
______
12.528
_______
Banksaldo 31/12 € 592
_____________________________________________________
Begroting 2016
Banksaldo 1/1 € 592
ONTVANGSTEN
Donaties 15.000
Schenkingen 2.000
_______
17.592
UITGAVEN
Notaris/KvK —
Bankkosten 100
Opr.feest —
Onvoorz.kosten 1.000
Overige kosten 400
kost.vrijw. 15.000
16.500
________
Banksaldo 31/12 € 1.092
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