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Standaardformulier 
publicatieplicht 
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Nummer Kamer 
van Koophandel (*)

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

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

RSIN (**)

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*) 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
Naam bestuurslid Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

Bestuurslid 3

Bestuurslid 4

Bestuurslid 5

Overige informatie 
bestuur (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

Stichting Maritieme Arbeidstraining en Educatie (MATE) 

5 9 4 3 4 7 2 4

Maasboulevard 268

0108928800

michel.noordervliet@horizon.eu

https://www.stichtingmate.nl/

8 5 3 4 8 2 8 8 3

Onderwijs en wetenschap 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Nederland

1

P.A. Wassenaar Voorzitter

J.J. du Prie Secretaris

H.W. ten Katen Penningmeester

L.P.D. Hoek Algemeen

-
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

MATE heeft ten doel om een bijdrage te leveren bij het entameren van diverse 
projecten op het gebied van de scheepvaart, waarbij minder kansrijke jongeren onder 
begeleiding (beter) in staat worden gesteld een (vaste) baan (bij voorkeur binnen de 
scheepvaartbranche) te verkrijgen en te behouden.

MATE tracht genoemde doelstelling te bereiken door één of meerdere door haar in 
eigendom verkregen schip ter beschikking te stellen aan instellingen en/of organisaties 
die als doel hebben het scheppen van een pedagogische omgeving waarbij minder 
kansrijke jongeren in staat worden gesteld om als normaal (jonge) volwassenen te 
kunnen functioneren. De genoemde doelstelling zal dus worden bereikt door het in 
eigendom verwerven, houden, onderhouden en beheren van een of meerdere 
(binnenvaart)schepen.

Het project zal zich richten op normaal begaafde jongeren en jongvolwassenen van 15 
tot 23 jaar, woonachtig in de regio Zuid-Holland, Brabant en Zeeland. De deelnemers 
aan het project hebben geen werk, hebben geen startkwalificatie, ervaren grote 
problemen op school en/of gaan niet naar school, er is een pedagogische onmacht in 
de thuissituatie en/of een dreigende uithuisplaatsing.

Met Stichting iHuB onderwijs heeft Stichting Mate een langdurige huurovereenkomst 
voor het ter beschikking stellen van het opleidingsschip MATE. De huuropbrengsten 
dienen ter dekking van de scheepsexploitatie.
Daarnaast ontvangt de stichting eenmalige donaties van derden die gebruikt worden 
ter vergroening en verbetering/onderhoud van het schip.
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).

De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan strikt noodzakelijk is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de stichting. In de financiële 
verantwoording (jaarrekening) wordt de besteding van de stichting gedetailleerd 
uiteengezet. De meest recente jaarrekening is terug te vinden op de website.
De activiteiten van de stichting hebben geen winstoogmerk.

Het liquide vermogen van de stichting, zover bestaande uit liquide middelen, wordt 
aangehouden op een Nederlandse bankrekening. Er is geen sprake van beleggen in 
effecten of andere risicovolle waardepapieren. Daarnaast bezit de stichting het 
opleidingsschip MATE ten behoeve van de uitvoering van het doel van de stichting.

https://www.stichtingmate.nl/wp-content/uploads/Beleidsplan-Stichting-MAT
E-2014.pdf

Open

Stichting Maritieme Arbeidstraining en Educatie (MATE) heeft geen directie. Het 
personeel van de stichting wordt marktconform beloond.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

Zie separaat document op website.

https://www.stichtingmate.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-Stichting-Mat
e-2021.pdf

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.3 1 1 2 2 0 2 1

31-12-2021 31-12-2020 (*) 31-12-2021 31-12-2020 (*)

0 0

179.074 207.783

0 0

179.074 207.783

0 0

3.844 16.557

0 0

168.392 150.794

172.236 167.351

351.310 375.134

0 0

175.000 0

0 0

89.444 295.200

264.444 295.200

0 0

80.000 60.000

0 0

6.866 19.934

351.310 375.134

https://www.stichtingmate.nl/wp-content/uploads/Mate-Jaarrekening-OZW-2021.pdf
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

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

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van alle baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

2021 2020 (*)

0 0

0 0

0 0

0 0

34.000 29.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

122.033 142.400

0 0

0 0

156.033 171.400

0 0

0 0

0 0

0 0

75.869 81.614

0 0

46.269 43.105

323 134

64.328 51.587

186.789 176.440

-30.756 -5.040



06 van 06

3 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://www.stichtingmate.nl/wp-content/uploads/Mate-Jaarrekening-OZW-2021.pdf

https://www.stichtingmate.nl/wp-content/uploads/Mate-Jaarrekening-OZW-
2021.pdf

Open


