Informa)e ten behoeve van ANBI
S"ch"ng Mentorproject is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een donatie aan Stichting Mentorproject of aan
één van de projecten van deze stichting fiscaal aftrekbaar is.
Hieronder vindt u diverse gegevens inzake onze ANBI status:
Algemene informa)e
Naam:
S"ch"ng Mentorproject
Adres:
Scheepmakershaven 58, 3011VD te RoGerdam
Telefoonnummer:
06 147 63 635
Email:
info@s"ch"ngmentorproject.nl
KvK:
6384 13 20
RSIN-Nummer:
855 42 36 26
Bankrekening:
NL 41 TRIO 0379482894
Bestuur
Het bestuur van S"ch"ng Mentorproject is samengesteld uit 4 personen, die gezamenlijk
bevoegd zijn. De bestuursleden zijn:
VoorziGer:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:

BJBM van Grieken-de Jong
PL de Koning
JC Werkman
MJ Bleekrode

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun func"e gemaakt onkosten.
Doelstelling
S"ch"ng Mentorproject stelt zich met diverse projecten, waaronder het belangrijkste de
‘RoGerdamse Douwers’, ten doel om risicojongeren in de stad RoGerdam perspec"ef te
bieden door de mate van zelfredzaamheid te verhogen, ul"em gericht op duurzame arbeid
door middel van begeleiding door RoGerdamse Douwers. Risicojongeren zijn kwetsbare en of
overbelaste jongeren in de lee_ijd van 18 tot en met 27 jaar.
Werkwijze
Het inzeGen van mentoren uit het bedrijfsleven om jongeren en mensen die weer ac"ef
willen worden op de arbeidsmarkt te coachen, ondersteunen en te begeleiden in hun
persoonlijke ontwikkeling. De uitdaging van de mentoren is het bieden van inspira"e en het
mo"veren waardoor jongeren en mensen die weer ac"ef willen worden op de arbeidsmarkt
beter worden voorbereid en begeleid in het maken van hun keuzes m.b.t. hun latere of
verdere carrière en posi"e op de arbeidsmarkt.
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Mentoren zijn mensen met werk- en levenservaring, veelal ondernemers, die het leuk vinden
om iemand verder op weg te helpen. Zij maken daarbij niet alleen gebruik van hun kennis en
(levens)ervaring, maar ook van hun uitgebreide netwerk.
Het vermogen van de s"ch"ng wordt gevormd door gi_en en subsidies van
overheidsorganen en onadankelijke goede doelen organisa"es, zoals het Oranjefonds en
S"ch"ng Boschuysen.
Het vermogen van de s"ch"ng wordt beheerd door de Penningmeester, onder toezicht van
de overige leden van het s"ch"ngsbestuur. Iedere 2 maanden vinden bestuursvergaderingen
plaats, waar o.a. besluiten genomen worden over het vermogen van de s"ch"ng.
De besteding van het vermogen komt ten goede aan projecten. Hierbij streven wij naar het
onderhouden van langdurige rela"es met de door ons gesteunde projecten. Voor het vinden
van nieuwe projecten wordt gebruik gemaakt van de goede rela"es die wij inmiddels hebben
opgebouwd.
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