Jaarverslag en rapportage Penningmeester:
Algemeen:
In 2021 zijn er drie bestuursvergaderingen geweest.
Daarnaast heeft een accountant het aanbod gedaan om te ondersteunen bij het opstellen van een
balans en jaarrekening. Hierbij is gebruik gemaakt van het standaard formulier Publicatieplicht ANBI
algemeen van de Belastingdienst. Deze is separaat op onze website te vinden onder de naam “2021
Publicatieplicht ANBI Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn”. Als gevolg daarvan is het eerdere Financieel
jaaroverzicht toegevoegd aan dit Jaarverslag, welke ook een iets andere indeling kent.
De baten in 2021 bedragen € 22.761
Deze baten bestaan uit giften die we hebben mogen ontvangen van diverse particulieren, bedrijven en
via andere acties voor in totaal € 22.761,27 (waarvan € 2.866 in het kader van de sokken en
ondergoedactie). Aan rente is € 0,38 ontvangen.
De lasten in 2021 bedragen € 35.352
De kosten in 2021 betroffen reguliere kosten voor de bank, website en marketing en totaal is hieraan
€ 561,82 uitgegeven.
Aan het doel van de Stichting is in totaal € 34.763,41 uitgegeven.
Dit is als volgt besteed:
- Er zijn 10 jongeren voor in totaal € 310,00 ingeschreven bij "Woonkeus Stedendriehoek". Inschrijving
vergroot hun kansen op een huurwoning.
- Er zijn 9 jongeren ondersteund geholpen voor een totaal bedrag van € 4.198,85 bij het starten van
het op zichzelf gaan wonen. De ondersteuning heeft plaatsgevonden in de vorm van noodzakelijke
meubilering, verf en behang, en soms als dat nodig ondersteund de stichting bij de borgstelling en de
eerste maand huur.
- Ook dit jaar hebben we weer een dertigtal jongeren in de vorm van een individuele activiteit kunnen
ondersteunen. Dit vindt plaats in de vorm van een dinerbon, kleding, fiets, maar kan ook zijn dat we de
kosten voor een id-kaart of treinkaartje of iets dergelijks voor de jongere op ons nemen. In totaal is
hieraan € 2.604,39 uitgegeven.
- Dit jaar heeft het groepsuitje, vissen bij de forellenkwekerij, weer kunnen plaatsvinden. Hieraan is
€ 668,60 uitgegeven.
- In verband met Corona hebben we weer met enige regelmaat cadeaubonnen voor boodschappen,
kleding of verzorging aangeschaft en uitgedeeld aan de doelgroep. In totaal hebben we € 16.999,76
aan cadeaubonnen uitgereikt.
- Daarnaast zijn er twee acties opgezet om voor jongeren sokken en ondergoed aan te schaffen.
Hieraan is € 4.564,88 uitgegeven.
- Op het gebied van opleidingen, workshops en materiaal hebben we in 2021 € 2.663,95 uitgegeven
aan in totaal 7 jongeren.
- Dit jaar hebben we voor € 1.322,50, bijgedragen aan de kerstpakketten-actie welke door Stimenz
wordt uitgevoerd.
-Verder ondersteunen we de stichting Vagebond, waarbij onze doelgroep meewerkt aan de
rondleidingen in Apeldoorn (Vagebond Stadswandeling Apeldoorn | Vagebond (vagenbond.nl) ) en we hebben
bijgedragen aan een theaterproject waarbij zeventien jongeren dans-, zang- en theaterlessen kunnen
volgen onder professionele begeleiding. Beiden zijn gezamenlijk voor € 1.430,48 ondersteund.
Reserves en Fondsen
De Continuïteitsreserve bedraagt € 20.000.
Aan de Bestemmingsreserve voor opleidingen is € 1.175 onttrokken en bedraagt eind 2021 € 23.825.
In 2021 is een donatie van € 3.000 gedaan in de vorm van een opleidingsfonds voor vrouwen.
Uit dit fonds is € 1.489 onttrokken voor opleiding. Eind 2021 bedraagt dit fonds € 1.511.
De Algemene Reserve is eind 2021 geëindigd met een negatief saldo van € 3.765.
De Continuïteitsreserve zal in 2022 grotendeels worden overgedragen naar de Algemene Reserve. De
aard van de stichting plus de bestemmingsreserve maken deze overbodig.
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