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Stichting ZorgSaam voor Jeugd

Datum:

Betreft:

Referentie:

welke gerelateerd zijn aan jongeren in de knel in de regio Midden-Brabant.

De stichting is ontstaan na een fusie op 8 juni 2005 van de Stichting ter ondersteuning van de Jeugdhulp-

verlening en de stichting ZorgSaam. De akte van fusie is opgemaakt ten overstaan van notaris Heufke

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18079259. 

1.2 Werknemers

De stichting heeft geen werknemers in dienst.
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van Heufke & De Kerf Notarissen te Tilburg.

Het bestuur van de

Stichting ZorgSaam voor Jeugd

Postbus 10139

5000 JC Tilburg

19 februari 2018

Jaarstukken 2017

1.1 Gegevens van de stichting

De activiteiten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit de financiële ondersteuning van projecten

10690-DvdG

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

1. Algemeen



Frans Bonants

Jan van Boxtel

Lukas Koppens

Mynke Warnink

Jan van Eijck

Marc Hendriks

Nelly Knip

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding van de stichting. Wel kunnen reële onkosten onder overlegging

van de nodige bescheiden gedeclareerd worden. Het bestuur heeft zich tot taak gesteld zeer terughoudend

Binnen veertien dagen na de bestuursvergadering wordt de aanvrager op de hoogte gesteld van de beslissing

2.2 Werkwijze

wordt via direct telefonisch of mailcontact tussen de bestuursleden een beslissing genomen.

1. hulp geven aan jeugd en jongeren in de knel in de regio Midden-Brabant;

2. innovatieve projecten stimuleren;

3. bijzondere aandacht schenken aan projecten van Sterk Huis en Jeugdbescherming Brabant.

Het bestuur heeft in 2017 vijf maal vergaderd. Notulen zijn via het secretariaat beschikbaar. Eenmaal per jaar

wordt de directeur van Sterk Huis uitgenodigd om bij te praten over de ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening.

Stichting ZorgSaam voor Jeugd
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Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid

Lid (in Augustus 2017 opgevolgd door Sanne Wuisman)

Lid

De bestuursleden zijn niet in loondienst en vervullen geen managementfunctie bij Sterk Huis of Jeugdbescher-

ming Brabant.

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. Eén bestuurslid mag worden voorgedragen door

Sterk Huis (voorheen stichting Kompaan en De Bocht), één door Jeugdbescherming Brabant. Bestuursleden wor-

bestond in 2017 uit onderstaande personen:

Ook wordt normaliter eenmaal per jaar met de vestigingsmanager van Jeugdbescherming Brabant gesproken.

Door een wisseling heeft dat echter in 2017 niet plaatsgevonden.

Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het secretariaat, voorzien van de nodige ondersteunende

bescheiden. De aanvraag wordt behandeld op de eerstvolgende bestuursvergadering; bij urgente aanvragen

Lid

met bestuurskosten om te gaan. De bestuurskosten waren in 2017 bijzonder laag.

2. Bestuur

2.1 Bestuurssamenstelling

van het bestuur.

den benoemd voor een periode van vier jaar. Men kan maximaal tweemaal herbenoemd worden. Het bestuur

Met de financiële ondersteuning van activiteiten wil de Stichting ZorgSaam voor Jeugd 

2.3 Doelstelling
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niet geheel voldoet aan de criteria. Het is een aanmoedigingsprijs voor projecten die nieuwe vormen van 

hulpverlening zoeken. Het zijn altijd projecten voor jongeren, maar soms niet in de regio Midden-Brabant.

b. voorwaardelijke gift;

c. garantstelling;

2.4.2 De toekenningen

AbnAmro over de verantwoording en voortgang.

Naast de toekenningen op aanvraag, kent de stichting de zogenaamde kerstgift. Op het eind van ieder jaar

mag ieder bestuurslid maximaal € 1.000 toekennen aan een project dat op zijn pad gekomen is, maar formeel

Bij sommige aanvragen worden verschillende modaliteiten gecombineerd.

In 2017 zijn er 38 aanvragen toegekend. Het totale bedrag aan toekenningen is € 48.455. Op pagina 14 staat

een gedetailleerd overzicht van alle toekenningen in 2017.

relatie. Het bestuur heeft gekozen voor een matig defensief beleid. Periodiek vond overleg plaats met 

Jaarlijks stelt het bestuur het besteedbaar budget voor het komende jaar vast. Aanvullend hanteert het

bestuur twee uitgangspunten:

a. als een aanvraag er aanleiding toe geeft (vallend onder de criteria, inhoudelijk en financieel een goed 

project) zal het bestuur niet schromen het besteedbaar budget te overschrijden;

b. als er onvoldoende aanvragen zijn die aan de inhoudelijke en kwaliteitscriteria voldoen, zal het bestuur

De toekenningen kennen verschillende modaliteiten:

a. gift à fonds perdu;

voor dat jaar niet het gehele beschikbare budget besteden.

In het beleggingsbeleid wordt de stichting bijgestaan door AbnAmro Bank middels een vermogensbeheer

2.4.1 Het besteedbaar budget

Statutair is de stichting werkzaam voor de regio Midden-Brabant. Wel merkt het bestuur op dat de naamsbe-

ming Brabant, de laatste jaren vergroot is. Meer instellingen weten de weg naar ZorgSaam voor Jeugd te 

Daarnaast is de stichting aangesloten bij het Regionaal Fondsen Overleg en is aangesloten bij het platform

kendheid van de stichting, die voorheen voornamelijk actief was ten behoeve van Sterk Huis en Jeugdbescher-

vinden. Het opzetten van de website www.zorgsaamvoorjeugd.nl heeft hiertoe zeker een bijdrage geleverd.

fondsenzoeken.nl. In 2017 is een aanvang gemaak met een update van de statuten. Dit is begin 2018 afgerond.

2.4 Financieel beleid

Stichting ZorgSaam voor Jeugd

De aanvragers blijven zelf verantwoordelijk voor de exploitatiekosten. De financiële hulp kan nieuwe vormen van 

van begeleiding betreffen, maar ook rechtstreeks de leefsituatie van jeugdigen en hun ouders en/of verzorgers.



Tilburg, 19 februari 2018

Namens het bestuur:

2.4.4 Resultaat 2017

Over het kalenderjaar 2017 is een negatief resultaat behaald van € 6.025.

Anders dan bij het 'reguliere' beleid kan deze kerstgift een bijdrage zijn in de exploitatiekosten, ook al is ex-

ploitatiekosten voor deze projecten een duur woord voor 'het hoofd boven water houden'. In 2017 is voor

een laatste maal de mogelijkheid geboden tot het geven van een kerstgift. Het voltallige bestuur heeft in

2017 besloten deze werkwijze te beëindigen.

2.4.3 Bureauondersteuning

Een extern bureau verzorgt sinds 2016 de financiële administratie en verslaglegging. Het secretariaat wordt

Stichting ZorgSaam voor Jeugd
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Frans Bonants, voorzitter

verzorgd door Sterk Huis. Over beide vormen van ondersteuning is het bestuur van ZorgSaam voor Jeugd

zeer tevreden en brengt dank uit voor de plezierige en professionele samenwerking.



3. Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij  de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting ZorgSaam

zake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW 5.

ledigheid van de aan ons ter beschikking gestelde informatie en de verantwoordelijkheid ten opzichte van de ge-

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking

tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvat-

ten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze

Stichting ZorgSaam voor Jeugd

zijn wij steeds bereid.
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Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen

de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding

Werkzaamheden

van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te

Tilburg, 19 februari 2018

D.A.W. van de Gevel

voor Jeugd te Tilburg samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor

Voorts merken wij op dat de leiding van de huishouding verantwoordelijk is voor zowel de juistheid als de vol-

inrichting van een toereikende administratie en maatregelen van interne beheersing alsmede tot de keuze en

worden toegelicht en indien wij nodig achten in ons samenstellingsrapport tot uitdrukking worden gebracht.

niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountants-

verklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

bruikers van de door ons samengestelde informatie draagt. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot de

het toepassen van juiste waarderingsgrondslagen. Onze opdracht is niet gericht op het ontdekken van fraude of

onjuistheden of onwettig handelen. Niettemin zullen wij u informeren indien wij dergelijke zaken constateren.

De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen voor de finan-

ciële verslaglegging. Alle ons bekend geworden afwijkingen van deze grondslagen zullen in de jaarrekening

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in 

Bevestiging

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging en met de wettelijke bepalingen in-

verstrekken.



Stichting ZorgSaam voor Jeugd

Balans per 31 december 2017

(na resultaatverwerking)

31.12.17 31.12.16

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

Effecten 1.560.855 1.732.257

Bankrekeningen 469.748 334.565

Leningen 10.060 11.126

2.040.663 2.077.948

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Dividendbelasting 3.742 2.986

Overige vorderingen en overlopende activa 1.542 3.283

5.284 6.269

Liquide middelen

AbnAmro Bank 18.443 1.143

2.064.390 2.085.360

PASSIVA

Eigen vermogen 2.026.312 2.032.337

Kortlopende schulden

Verplichting beschikbaar gestelde middelen 34.870 50.881

Overige schulden en overlopende passiva 3.208 2.142

38.078 53.023

2.064.390 2.085.360
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Stichting ZorgSaam voor Jeugd

Staat van Baten en Lasten over 2017

2017 2016

€ €

Baten 

Opbrengst beleggingen 40.338 40.185

Koersresultaat 23.220 57.043

Rente bank 1.623 3.487

65.181 100.715

Lasten

Beschikbaar gestelde middelen 48.455 86.159

Kosten effecten 15.689 14.007

Organisatiekosten 7.062 6.169

71.206 106.335

Exploitatiesaldo -6.025 -5.620
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Stichting ZorgSaam voor Jeugd

basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders

Toelichting op de balans 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is, behoudens de onder de financiële vaste activa opgenomen effecten, opgesteld op

Positieve resultaten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico's worden in acht genomen, zodra zij kunnen worden geconstateerd met uitzondering

is aangegeven.

van de koerswinsten en -verliezen van de effecten.

Indien activa en passiva luiden in vreemde valuta heeft omrekening plaatsgevonden tegen de koersen

per balansdatum. Valutaverschillen worden als koersresultaat verwerkt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat

Financiële vaste activa

De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde en de nog niet gerealiseerde koerswinsten en 

koersverliezen zijn verwerkt als koersresultaat.

Vorderingen en kortlopende schulden

De vorderingen en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde; indien noodzakelijk wordt voor

oninbaarheid van vorderingen een voorziening getroffen.

Algemeen

De opbrengsten hebben betrekking op de in 2017 verrichte prestaties. De kosten zijn toegerekend aan

het jaar waarop zij betrekking hebben. Op grond hiervan werd het resultaat bepaald als het verschil

tussen de opbrengsten en de op bovenstaande wijze toegerekende kosten.
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BALANS

Effecten 31.12.17 31.12.16

€ €

Specificatie:

Aandelen 694.430 831.079

Obligaties 669.345 621.822

Alternatieve beleggingen 197.080 279.356

1.560.855 1.732.257

Bankrekeningen 31.12.17 31.12.16

€ €

Specificatie:

AbnAmro Vermogensbeheer rekening 411.973 291.293

AbnAmro PB Beleggingsrekening 57.775 43.272

469.748 334.565

Leningen u/g

Fam.van L. Fam.van H. Totaal

€ € €

Saldo per 1 januari 2017 1.440 9.500 10.940

Af: aflossingen 380 500 880

Saldo per 31 december 2017 1.060 9.000 10.060

Oorspronkelijk leningen (2009) 5.000 14.000 19.000

Af: aflossingen t/m 2017 3.940 5.000 8.940

Saldo per 31 december 2017 1.060 9.000 10.060

Aflossing per jaar 600 500 1.100

Naast deze 2 leningen was een kortlopende lening verstrekt die ultimo 2016 een saldo had van € 186. Deze

lening is in Januari 2017 afgelost.
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De leningen zijn renteloos en er zijn geen zekerheden gesteld.

Financiële vaste activa

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en de staat van baten en lasten

Stichting ZorgSaam voor Jeugd



Dividendbelasting 31.12.17 31.12.16

€ €

Specificatie:

Dividendbelasting 2016 - 2.986

Dividendbelasting 2017 3.742 -

3.742 2.986

Overige vorderingen en overlopende activa 31.12.17 31.12.16

€ €

Rente bank AbnAmro 362 580

Rente obligaties 1.180 2.161

Dividend - 542

1.542 3.283

Liquide middelen 31.12.17 31.12.16

€ €

AbnAmro Bestuurrekening 17.549 251

AbnAmro Direct Kwartaal Sparen 87 87

AbnAmro Vermogensspaarrekening 140 139

AbnAmro Charitas Spaarrekening 667 666

18.443 1.143

Eigen vermogen €

Saldo per 1 januari 2017 2.032.337

Af: resultaat 2017 -6.025

Saldo per 31 december 2017 2.026.312

Het eigen vermogen is vrij besteedbaar.

Kortlopende schulden

Verplichting beschikbaar gestelde middelen 31.12.17 31.12.16

€ €

Specificatie:

Sterk Huis 30.000 42.650

Overigen 4.870 8.231

34.870 50.881

Stichting ZorgSaam voor Jeugd
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Vorderingen



Overige schulden en overlopende passiva 31.12.17 31.12.16

€ €

Specificatie:

Accountantskosten 1.660 1.500

Administratiekosten 236 261

Secretariële kosten 1.000 361

Vooruitontvangen dividend 292 -

Bankkosten 20 20

3.208 2.142
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Stichting ZorgSaam voor Jeugd

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 2016

€ €

BATEN

Opbrengst beleggingen

Opbrengst dividend 23.516 22.385

Opbrengst rente obligaties 7.734 13.834

Opbrengst alternatieve beleggingen 9.088 3.966

40.338 40.185

Koersresultaat

Aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen 23.220 57.043

Rente bank

AbnAmro PB Beleggingsrekening 60 443

AbnAmro Vermogensbeheerrekening 1.562 3.040

AbnAmro Vermogensspaarrekening - 1

AbnAmro Charitas Spaarrekening 1 3

1.623 3.487

LASTEN

Beschikbaar gestelde middelen

Sterk Huis 32.788 44.545

Jeugdbescherming Brabant 7.464 6.123

Stichting Humanitas 3.000 6.000

ASVZ 2.000 3.750

Stichting Papoeajeugd - 1.000

Stichting Leergeld - 9.995

Projectteam Kindcentra Tilburg - 3.746

Siza Kinderen en Jongeren De Schans - 978

Kinderdagverblijf 't Dijkje - 4.977

Stichting Voedselbank 400 -

Mytylschool Tilburg 1.764 -

Instituut Maatschappelijk Werk 200 -

Gemeente Tilburg 689 -

Overige giften 150 5.045

48.455 86.159
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2017 2016

€ €

Kosten effecten

AbnAmro Bank 15.689 14.007

Organisatiekosten

Administratiekosten 1.957 3.351

Secretariaatskosten 2.093 1.878

Bestuurskosten 15 115

Accountantskosten 1.844 -255

Assurantiekosten 669 669

Contributies en abonnementen 214 135

Bankkosten 240 237

Diverse lasten 30 39

7.062 6.169

Namens het bestuur:
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Tilburg, 19 februari 2018

Frans Bonants, voorzitter

Stichting ZorgSaam voor Jeugd
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Overige gegevens

besteedbaar vermogen.
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Resultaatverwerking

Het bestuur stelt voor om het negatief saldo over 2017 ad € 6.025 in mindering te brengen op het vrij

In de statuten van Stichting ZorgSaam voor Jeugd is geen artikel opgenomen omtrent winstbestemming.


