Rapport Penningmeester:
Algemeen:
2020 is een heel bijzonder jaar geweest voor iedereen en zeker ook voor de stichting.
We zouden we dit jaar ons eerste lustrum vieren, en ook wij moesten concessies doen ten aanzien van
het corona-virus dat heel de wereld in zijn ban hield en houdt. Onze plannen hebben we in de ijskast
gezet en gaan we zeker ten uitvoer brengen wanneer het weer mag EN we het zelf ook verantwoord
vinden.
Ondanks de pandemie hebben we toch veel als mogelijk en eigenlijk zelfs meer dan andere jaren
gedaan waar we voor staan.
In 2020 zijn er 4 bestuursvergaderingen geweest, die ook wij digitaal hebben uitgevoerd.
De kosten in 2020:
Naast de reguliere kosten voor de bank, website en marketing zijn er dit jaar beperkte kosten
uitgegeven ten behoeve van het eerste lustrum van de stichting en is er een virtual reality-bril
aangeschaft ten behoeve van de Stichting Vagebond. Deze stichting verzorgt met onze doelgroep
rondleidingen in Apeldoorn. De totale kosten in 2020 bedragen € 876,07.
De bestedingen in 2020:
Er zijn 16 jongeren voor in totaal € 480,00 ingeschreven bij "Woonkeus Stedendriehoek". Inschrijving
vergroot hun kansen op een huurwoning. Ook ondersteunt de Stichting jongeren bij het starten van het
op zichzelf gaan wonen. De ondersteuning vindt plaats in de vorm van noodzakelijke meubilering, verf en
behang, maar ook als dat nodig is de borg en de eerste maand huur. In 2020 zijn zeventien jongeren
hiermee op weg geholpen voor een totaal bedrag van € 6.664,51.
Ook dit jaar hebben we weer een aantal jongeren in de vorm van een individuele activiteit kunnen
ondersteunen (dinerbon, kleding, fiets, maar ook kosten voor een id-kaart of treinkaartje of iets
dergelijks). In totaal is hieraan € 1.887,76 uitgegeven. Daarnaast is er weer voor € 1.800 aan
sheltersuits gekocht en uitgereikt, nadat we daarvoor een specifieke gift hadden ontvangen.
In verband met Corona zijn er geen groepsactiviteiten georganiseerd, maar hebben we ons juist vanwege
alle Corona-perikelen sterk gemaakt om met enige regelmaat en masse cadeaubonnen voor
boodschappen, kleding en verzorging aan te schaffen en deze aan de doelgroep uit te reiken. In totaal
hebben we € 23.135 aan cadeaubonnen uitgereikt.
Op het gebied van opleidingen, workshops en materiaal hebben we in 2020 € 2.820,95 uitgegeven aan
de jongeren.
Totaal is € 36.788,22 besteed aan het doel van de stichting.
De inkomsten in 2020:
Ook dit jaar hebben we giften mogen ontvangen van diverse particulieren, enkele bedrijven en via
andere acties voor in totaal € 56.991.91.
Aan rente is 11,76 ontvangen.
Totaal is € 57.003,67 ontvangen.
Toevoeging aan bestemmingsreserve
In 2020 hebben we ten behoeve van het financieel ondersteunen van 2 jongeren bij hun HBO-opleiding
€ 20.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
2020 is daarmee geëindigd met een positief saldo van € 9.134,98
(beginsaldo € 9.795,60 -/- 876,07 -/- 36.788,22 + 57.003,67 -/- 20.000)
De continuïteitsreserve bedraagt € 20.000
De bestemmingsreserve bedraagt € 25.000
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