Rapport Penningmeester:
Algemeen:
De Stichting Zwerfjongeren heeft dit jaar de ANBI status gekregen en beschikt over een zelfstandige
zakelijke bankrekening. Er heeft één bestuursvergadering plaatsgevonden.
De kosten in 2017:
De stichting heeft in 2017 een rekening geopend op naam van de Stichting. Tot dan toe werd een subrekening van de voorzitter gebruikt. Dit is verre van optimaal en zeker gezien de groei van de stichting
was het nodig een eigen rekening te openen. Naast deze reguliere bankkosten zijn kosten gemaakt om
de statuten te wijzigen. Dit was nodig omdat de statuten niet voldeden aan de eisen voor het verkrijgen
van een ANBI status. Deze status was nodig omdat een stichting met een vergelijkbaar doel ophield te
bestaan en haar boedel (in de vorm van een financiële gift) wilde overdragen aan Stichting
Zwerfjongeren Apeldoorn onder de voorwaarde van het hebben van de ANBI status.
De totale kosten bedragen 412,62, waarvan 396,28 voor het wijzigen van de statuten.
De bestedingen in 2017:
Er zijn 11 jongeren voor in totaal 330 euro ingeschreven bij "Woonkeus Stedendriehoek". Inschrijving
vergroot hun kansen op een huurwoning.
Er is een bingo-avond bezocht, wat tot veel prijzen heeft geleid, welke vaak goed van pas kwamen.
Daarnaast is met een grote groep jongeren een visuitje georganiseerd. Deze dagactiviteit is nagenoeg
geheel gesponsord door Administratiekantoor Verseput uit Apeldoorn.
Ook wil de Stichting jongeren ondersteunen bij het inrichten van hun eerste eigen woning. De Stichting
ondersteunt door bij te dragen aan de kosten van verf, behang, vloerbedekking en dergelijke. In 2017 is
de eerste jongere hiermee op weg geholpen.
Verder hebben enkele jongeren een individuele activiteit ontvangen in de vorm van een etentje en een
boxclinic.
Maar waar dit jaar heel veel energie, tijd en geld in is gestoken is het hardloopproject. Vanaf september
is er een groep van 25 jongeren aan het trainen geslagen voor het lopen van de midwintermarathon in
februari. Dit alles onder de bezielende leiding van Marco. De jongeren worden begeleid door twee
trainers, en hebben ook een keer gasttraining gekregen van Andrea Deelstra en

Gert-Jan Wassink.

Hardloopschoenen en kleding worden tegen inkoopprijs geleverd door Runnersworld. Slagerij De Groene
Weg sponsort door de groep een geheel verzorgde BBQ avond aan te bieden. We zijn nog bezig een
sponsor te zoeken voor de overige gemaakte kosten, maar dat is nog niet zeker. Naar verwachting gaan
15 jongeren daadwerkelijk meedoen aan de Midwintermarathon.
En net als de voorgaande twee jaren is er weer gezorgd voor een kerstpakket voor dit jaar 25 jongeren.
Totaal is 2.634,67 euro besteed aan het doel van de stichting.
De inkomsten in 2017:
Ook dit jaar zijn er veel particulieren en enkele bedrijven die onze Stichting ondersteunen met een al
dan niet maandelijkse financiële bijdrage. Ook de sponsoring van en bij activiteiten zien we groeien.
Daarnaast is de Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn in beeld gekomen bij een stichting met een
vergelijkbaar doel, welke ophoudt te bestaan en moet haar overschot overdragen aan stichtingen met
vergelijkbare doelen als de hare. Wij zijn er één van en ontvangen 10.000 euro.
Verder mocht de stichting een keer het onderwerp zijn van de collecte van de KPN Kerken van
Apeldoorn, waarmee 1038,78 is opgehaald.
En dit jaar heeft de stichting een benefietavond georganiseerd. De avond bestond uit het bijwonen van
een drietal lezingen over en door de doelgroep, waarbij na afloop men kon genieten van een buffet. 60
mensen hebben deelgenomen aan deze benefietavond, welke 800 euro heeft opgebracht.
Totaal is 14.429,05 ontvangen.

2017 is daarmee geëindigd met een positief saldo van 15.146,20
(beginsaldo 3.764,44 -/- 412,62 -/- 2.634,67 + 14.429,05)
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