Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

stichting De Muren hebben Oren

Nummer Kamer van
Koophandel

6 6 3 9 9 3 9 4

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

Texel 15, 3524 AR Utrecht

Telefoonnummer

0 6 2 4 2 3 9 5 3 1

E-mailadres

info@demurenhebbenoren.nl

Website (*)

www.demurenhebbenoren.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
7

Aantal medewerkers (*)

1 5

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

C.C. Wesselink

Secretaris

W. v.d. Kolk

Penningmeester

W. Vrins

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 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 heeft ten doel middels lessen en ontmoetingen basisschoolleerlingen
kennis bij te brengen van de meerlagige stadsgeschiedenis en haar
bewonerssamenstelling, middels educatieve programma's ontmoetingen tussen
stadsbewoners tot stand te brengen, middels ontmoetingen tussen verschillende
generaties, van verschillende culturele afkomst, wederzijds begrip te doen ontstaan,
middels ontmoetingen en begrip de gevolgen van de hoge segregatiegaad in de stad
tegen te gaan.

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 stichting verzorgt educatieve programma's aan de bovenbouw van basisscholen in
Nederlandse steden, waarin twee klassen met verschillende sociaal-culturele
achtergronden aan elkaar worden gekoppeld. Zij krijgen samen les over de gedeelde
stadsgeschiedenis en de totstandkoming van de bewonerssamenstelling. Zij
interviewen een stadsgenoot en/of een familielid van de andere klas. Thema's zijn de
Tweede Wereldoorlog en naoorlogse migratiestromen als gevolg van de dekolonisatie,
arbeidsmigratie en de komst van vluchtelingen. Door het volgen van dit project worden
de (statutaire) doelstellingen bereikt.
Een project duurt per school zes tot acht weken en deze worden gedurende het gehele
schooljaar uitgevoerd, op meerdere scholen in meerdere steden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting is afhankelijk van donaties van fondsen en gemeenten. Scholen betalen
ook een bijdrage.
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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).

Per schooljaar wordt een begroting met dekkingsplan opgesteld. De dekking wordt
gevormd door donaties van fondsen en gemeenten, en de bijdragen van scholen.
De begroting is ieder schooljaar dekkend. Er blijkt na een schooljaar geen vermogen
over.

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

https://www.demurenhebbenoren.nl/cms/wp-content/uploads/2
021/06/Beleidsplan-2021-2022.pdf

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

Het bestuur is onbezoldigd. Alle medewerkers zijn ZZP'ers.

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.

de stichting is sinds 2016 actief. Sinds de oprichting tot heden (d.d.voorjaar 2021)
wordt het project De Muren hebben Oren per schooljaar in circa 20 klassen verdeeld
over drie steden uitgevoerd. Een project per klas staat onder leiding van een vaste
medewerker van de stichting, ondersteund door vrijwilligers. Ieder schooljaar zijn de
verwachtingen zoals geschetst in de projectplannen behaald. Sinds de oprichting tot
heden hebben circa 6000 leerlingen project De Muren hebben Oren uitgevoerd,
waarbij circa 1500 interviews zijn afgenomen met stadsgenoten en/of familieleden van
de leerlingen.
Ieder kalenderjaar is een jaarrekening opgesteld door de accountant.

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

https://www.demurenhebbenoren.nl/cms/wp-content/uploads/2
021/06/Activiteitenverslag-2021-2022.pdf

Open

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

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

350

€

+
€

68.394

+

Totaal

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

85.103

+
€

36.604

34.672

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

48.499

Totaal

€

85.103

73.914

+
€

34.672

5.520

€

85.103

€

+
€

€
84.753

36.604

+
€

73.914

€

39.242

€

73.914

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

115.601

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€
€

0

+
0

€

120.000

115.601

€

120.000

11.608

€

14.812

+

+
127.209

€
€

+

+
134.812

06 van 06

3

Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

114.867

126.770

Anders, namelijk (vul hier in)

Algemene kosten

€

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

10.410

Som van de lasten

€

125.277

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

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.

+

€
€

114.867

+
126.770

€

+

€

13.082

€

139.852

€
1.932

€

-5.040

https://www.demurenhebbenoren.nl/over-ons/anbi/

https://www.demurenhebbenoren.nl/over-ons/anbi/

Open

+

