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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.

1. Algemeen
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van Heufke & De Kerf Notarissen te Tilburg.

Het bestuur van de

Stichting ZorgSaam voor Jeugd

Postbus 10139
5000 JC Tilburg

29 maart 2021

Jaarstukken 2020

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 2020 met betrekking tot uw stichting.



Frans Bonants

Jan van Boxtel

Lukas Koppens

Jan van Eijck

Sanne Wuisman

Nelly Knip

Eind 2020 heeft Jan van Boxtel afscheid genomen van het bestuur. We zeggen hem hierbij uitermate veel dank

toe voor de inzet en bestuurlijke ondersteuning die hij bijna tien jaar voor ZorgSaam heeft verricht.

Zijn taken worden met ingang van 1 januari 2021 overgenomen door Frans Aarts. De laatste maanden van 2020

heeft Frans zich ingewerkt waardoor een soepele overgang mogelijk is.

Overleg met de ABNAMRO over de vermogensontwikkeling vond eenmaal middels Teams plaats.
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De secretariële ondersteuning is in 2020 op zorgvuldigde wijze gedaan door Liesbeth van Gorp. 

van het bestuur.

Men kan maximaal tweemaal benoemd worden. In 2020 bestond het bestuur uit de onderstaande personen:

Het bestuur heeft in 2020 vijf maal vergaderd.

tweemaal een bilateraal overleg plaats tussen de directeur van Sterk Huis en de voorzitter van ZorgSaam voor

Jeugdbescherming Brabant wordt door het bestuur van ZorgSaam voor Jeugd uitgenodigd wanneer daartoe aan-

(viermaal in 2020) wordt via direct telefonisch- of mailcontact tussen de bestuursleden een beslissing genomen.

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

Lid

leiding is. 

De directeur van Sterk Huis is in 2020 niet aangesloten bij een bestuursvergadering. In plaats daarvan vond 

Stichting ZorgSaam voor Jeugd

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid

Lid

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

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

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

Sterk Huis, één door Jeugdbescherming Brabant. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Jeugd. 

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

overlegging van de nodige bescheiden gedeclareerd worden. Het bestuur heeft zich tot taak gesteld zeer terug-

houdend met bestuurskosten om te gaan.

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

2.2 Werkwijze

2. Bestuur

2.1 Bestuurssamenstelling



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

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:

Stichting ZorgSaam voor Jeugd

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

Ook merkt het bestuur dat in toenemende mate Service Clubs in Tilburg toenadering zoeken voor samenwerking

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. 

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.

2.4 Financieel beleid

in aanvragen. Dat is een goede ontwikkeling. Er wordt vanuit ZorgSaam niet actief gewerkt aan fundraising, maar

door meer bekendheid kan door een samenwerking met Service Clubs invulling worden gegeven aan de doel-

stelling. In 2020 is er een samenwerking geweest met de serviceclub De Kiwanis te Tilburg.

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

2. innovatieve projecten stimuleren;
3. bijzondere aandacht schenken aan projecten van Sterk Huis en Jeugdbescherming Brabant.

2.3 Doelstelling

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

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.

a. gift à fonds perdu;

b. voorwaardelijke gift;

c. garantstelling;

2.4.2 De toekenningen

met AbnAmro over de verantwoording en voortgang.

Bij sommige aanvragen worden verschillende modaliteiten gecombineerd.

In 2020 zijn er 14 aanvragen toegekend. Het totale bedrag aan toekenningen is € 49.201. Op pagina 13 staat
een gedetailleerd overzicht van alle toekenningen in 2020.
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Stichting ZorgSaam voor Jeugd
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Frans Bonants, voorzitter

Tilburg, 29 maart 2021

Namens het bestuur:

2.4.4 Resultaat 2020

Over het kalenderjaar 2020 is door het koersresultaat van de beleggingen het vermogen per ultimo jaar

2.4.3 Bureauondersteuning

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

toegenomen.

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

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



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

verklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

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

passen van juiste waarderingsgrondslagen. Onze opdracht is niet gericht op het ontdekken van fraude of on-

juistheden 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-
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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 het be-

Werkzaamheden

stuur.

Tilburg, 29 maart 2021

D.A.W. van de Gevel

Voorts merken wij op dat het bestuur verantwoordelijk is voor zowel de juistheid als de volledigheid van de 

Stichting ZorgSaam voor Jeugd

3. Samenstellingsverklaring

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij  de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting ZorgSaam

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

aan ons ter beschikking gestelde informatie en de verantwoordelijkheid ten opzichte van de gebruikers van

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

zijn wij steeds bereid.

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

van een toereikende administratie en maatregelen van interne beheersing alsmede tot de keuze en het toe-

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



Stichting ZorgSaam voor Jeugd

Balans per 31 december 2020

(na resultaatverwerking)

31.12.20 31.12.19

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

Effecten 1.951.638 1.826.234

Bankrekeningen 159.894 268.442

Leningen 7.500 8.000

2.119.032 2.102.676

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Dividendbelasting 285 261

Overige vorderingen en overlopende activa 1.381 3.320

1.666 3.581

Liquide middelen

AbnAmro Bank 25.884 6.987

2.146.582 2.113.244

PASSIVA

Eigen vermogen 2.108.758 2.082.723

Kortlopende schulden

Verplichting beschikbaar gestelde middelen 32.500 27.100

Overige schulden en overlopende passiva 5.324 3.421

37.824 30.521

2.146.582 2.113.244

-8-



Stichting ZorgSaam voor Jeugd

Staat van Baten en Lasten over 2020

2020 2019

€ €

Baten 

Opbrengst beleggingen 19.327 15.551

Donaties 5 5.150

Koersresultaat 74.370 212.082

Rente bank 336 769
94.038 233.552

Lasten

Beschikbaar gestelde middelen 49.201 45.812

Kosten effecten 13.306 13.232

Organisatiekosten 5.496 7.344

68.003 66.388

Exploitatiesaldo 26.035 167.164
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Stichting ZorgSaam voor Jeugd
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Algemeen

De opbrengsten hebben betrekking op de in 2020 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.

Vorderingen en kortlopende schulden

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

oninbaarheid van vorderingen een voorziening getroffen.

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.

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.



BALANS

Effecten 31.12.20 31.12.19

€ €

Specificatie:

Aandelen 821.304 762.527

Obligaties 1.029.770 960.607

Alternatieve beleggingen 100.564 103.100

1.951.638 1.826.234

Bankrekeningen 31.12.20 31.12.19

€ €

Specificatie:

AbnAmro Vermogensbeheer rekening 159.894 268.442

Leningen u/g €

Saldo per 1 januari 2020 8.000

Af: aflossingen 500

Saldo per 31 december 2020 7.500

Oorspronkelijk lening (2009) 14.000

Af: aflossingen t/m 2020 6.500

Saldo per 31 december 2020 7.500

Aflossing per jaar 500

Dividendbelasting 31.12.20 31.12.19

€ €

Specificatie:

Dividendbelasting 2020 285 -

Dividendbelasting 2019 - 261

285 261

Financiële vaste activa

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

Stichting ZorgSaam voor Jeugd

De lening is verstrekt aan de familie van H. De lening is renteloos en er zijn geen zekerheden gesteld.
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Overige vorderingen en overlopende activa 31.12.20 31.12.19

€ €

Rente bank AbnAmro 76 108

Rente obligaties 1.305 3.212

1.381 3.320

Liquide middelen 31.12.20 31.12.19

€ €

AbnAmro Bestuurrekening 25.884 6.987

Eigen vermogen €

Saldo per 1 januari 2020 2.082.723

Bij: resultaat 2020 26.035

Saldo per 31 december 2020 2.108.758

Het eigen vermogen is vrij besteedbaar.

Kortlopende schulden

Verplichting beschikbaar gestelde middelen 31.12.20 31.12.19

€ €

Specificatie:

Sterk Huis 32.500 27.000

Overigen - 100

32.500 27.100

Overige schulden en overlopende passiva 31.12.20 31.12.19

€ €

Specificatie:

Accountantskosten 1.560 1.550

Administratiekosten 147 253

Secretariële kosten 3.600 1.600

Bankkosten 17 18

5.324 3.421

Stichting ZorgSaam voor Jeugd
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Stichting ZorgSaam voor Jeugd

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 2019

€ €

BATEN

Opbrengst beleggingen

Opbrengst dividend 16.776 1.735

Opbrengst rente obligaties 2.025 13.816

Opbrengst Fortis claim 526 -

19.327 15.551

Koersresultaat

Aandelen 60.055 176.972

Obligaties 16.852 32.470

Alternatieve beleggingen -2.537 2.640

74.370 212.082

Rente bank

AbnAmro Vermogensbeheerrekening 336 768

AbnAmro Charitas Spaarrekening - 1

336 769

LASTEN

Beschikbaar gestelde middelen

Sterk Huis 40.151 28.768

Jeugdbescherming Brabant 400 1.175

Stichting Weekjeweg 2.000 1.000

Stichting Move Forward 1.250 -

Stichting Samen Doen 1.500 -

Cao Unit Zuid 1.000 -

De Gezinsmanager 450 -

Stichting Buitengewoon leren en werken 750 -

Factorium Podumkunsten 1.000 -

Gemeente Tilburg - 864

Peter Faber Stichting - 3.000

Stichting De Schoolschrijver - 3.000

Stichting Move - 5.000

Stichting Contour de Twern - 2.000

Stichting Scholengemeenschap de Keyzer - 680

Overige giften 700 325

49.201 45.812

Kosten effecten

AbnAmro Bank 13.306 13.232
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2020 2019

€ €

Organisatiekosten

Administratiekosten 1.044 1.489

Secretariaatskosten 2.000 2.853

Bestuurskosten 56 370

Accountantskosten 1.310 1.404

Assurantiekosten 766 669

Internetkosten 11 18

Contributies en abonnementen 106 103

Bankkosten 204 232

Kantoorbenodigdheden - 207

Diverse lasten -1 -1

5.496 7.344

Namens het bestuur:
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Tilburg, 29 maart 2021

Frans Bonants, voorzitter

Stichting ZorgSaam voor Jeugd



Stichting ZorgSaam voor Jeugd

Overige gegevens

vermogen.
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Resultaatverwerking

Het bestuur stelt voor om het positief saldo over 2020 ad € 26.035 toe te voegen aan het vrij besteedbaar

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


