Jaarverslag 2018

“Ik ben heel tevreden over het contact met mijn JobHulpMaatje. Dit sluit mooi bij mij aan. Eerder had
ik deelgenomen aan de JobGroups. Veel aan gehad, maar ik had nog niet een baan gevonden die bij
mij past. De intake bij JobHulpMaatje wordt zorgvuldig gedaan (uitspreken waarbij ik denk hulp nodig
te hebben en wederzijds verwachtingen uit te spreken.) Mijn maatje en ik zijn allebei heel direct in
taalgebruik en dat scheelt een hoop ruis in de communicatie. Door deze gesprekken krijg ik een beter
beeld over wat ik wil en absoluut niet wil. Mijn tijdelijke job die ik had gevonden, was toch niet wat ik
gehoopt had. Ook toen was het maatje er voor mij. Zij brengt mij op nieuwe ideeën en helpt mij een
andere richting in te kijken dan de getreden paden die ik al zoveel heb gelopen. Fijn dat het er is,
tegen anderen wil ik zeggen: maak er ook gebruik van.”

Werkzoekende (vrouw, 55 jaar)
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Voorwoord
Voorzitter
Als bestuur zijn we dankbaar en verheugd dat op steeds meer plekken in de Nederlandse
samenleving is gestart met het opzetten van een lokaal JobHulpMaatje project. Ondanks het
economische herstel zijn er nog veel Nederlanders die aan de zijlijn van de samenleving staan en om
diverse redenen niet (meer) mee kunnen doen. Vaak zijn financiële schulden, eenzaamheid, gebrek
aan eigenwaarde of het ontbreken van een eigen netwerk het gevolg.

De complexiteit van onze samenleving maakt het bijna onmogelijk voor deze mensen om zonder hulp
van buitenaf deze negatieve spiraal te doorbreken. Cijfers maken pijnlijk duidelijk dat veel mensen in
nood niet bereikt worden door de professionele hulpverlening.

Laagdrempelig
Door de inzet van onze opgeleide en gekwalificeerde vrijwilligers, kunnen we op steeds meer locaties
op een laagdrempelige wijze in contact komen met deze hulpvragers. Door naast hen te gaan staan,
een helpende hand te bieden en samen op te lopen, kunnen we werken aan nieuwe motivatie,
voldoende eigenwaarde en perspectief voor onze hulpvragers.

We zijn alle betrokken vrijwilligers in welke rol dan ook, dankbaar voor alle tijd, geduld en energie die
genomen is om dit resultaat mogelijk te maken.

Toekomst
Voor de nabije toekomst hopen we ons concept verder te kunnen door ontwikkelen met het
bedrijfsleven, met als doel om de duurzame (arbeids)participatie van onze deelnemers verder te
vergroten. Daarnaast blijven we ons inspannen om het landelijke netwerk van JobHulpMaatje-locaties
verder te laten toenemen.

Martin Suithoff
Voorzitter Stichting JobHulpMaatje Nederland
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1. JobHulpMaatje Nederland
Bestuur
JobHulpMaatje is een initiatief van stichting JobHulpMaatje Nederland) en werkt nauw samen met de
JobHulpMaatje-locaties, de lokale overheid, professionals en Vereniging SchuldHulpMaatje
Nederland. De landelijke medewerkers werken vanuit kantoor Zwolle.
De samenstelling van het bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter:

de heer M. Suithoff (benoemd per 2 oktober 2017)

Penningmeester:

de heer A.B van Grasstek (benoemd per 1 juli 2018)

Secretaris:

de heer P.W.A Veld (benoemd per 17 september 2018)

Bezoldiging bestuur
Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Uitsluitend een reiskostenvergoeding
wordt verstrekt als dit van toepassing is.

Stuurgroep
Het bestuur maakt dankbaar gebruik van externe (vrijwillige) adviseurs. Op dit moment zijn betrokken:
De heer Ewout Suithoff (Wethouder Zeewolde)
De heer Peter Rijsdijk (Directeur SchuldHulpMaatje Nederland)
De heer Hendrik-Jan Graber (adviseur financiële verduurzaming)
Mevrouw Carla van der Vlist (Penningmeester HiP Nederland)
Organisatie
JobHulpMaatje Nederland richt zich volledig op het uitvoeren van de activiteiten rondom het
ondersteunen en helpen van werkzoekenden naar het vinden van een passend werk.

Landelijk Servicepunt
Gerard van Barneveld is vanaf augustus 2017
projectleider van Stichting JobHulpMaatje
Nederland. Per 1 oktober 2018 is Gerard
verantwoordelijk voor het GAK project in
samenwerking met 4 JHM locaties.
Daarnaast is Gea Wolters verantwoordelijk als
landelijk coördinator voor de ondersteuning
richting de JHM-Locaties en voor het plannen,
coördineren van de trainingen en het
certificeren van de vrijwilligers.
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2. Missie, visie en beleid
Missie
We geloven dat iedereen in deze samenleving van waarde is. We worden gedreven door/met respect
voor naastenliefde en de (Bijbelse) motivatie en opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen.
Iedereen mag zich geliefd weten en voelen op basis van zijn eigen persoon, talent en mogelijkheden.

Visie
We steunen kwetsbare groepen die werkzoekend zijn en helpen ze op weg naar (vrijwilligers)werk.
Hierdoor helpen we de bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. We werken aanvullend op
en in samenwerking met bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten voor werkzoekenden,
mens- en doelgericht bij te staan.

Strategie
We leiden daarom coördinatoren, maatjes en JobGroupLeiders op, zodat zij werkzoekenden kunnen
ondersteunen die meer tijd en aandacht nodig hebben. De maatschappelijke betrokkenheid op lokaal
en regionaal niveau wordt hierdoor vergroot. Bovendien worden kosten van gemeentelijke diensten en
werkgevers verlaagd.

Doelstellingen


JobHulpMaatje begeleidt een werkzoekende en neemt deze mee in de basisprincipes van hoe
je jezelf in de markt zet.



JobHulpMaatje helpt en wijst de werkzoekende op wegen waarlangs netwerken een bijdrage
leveren en om uiteindelijk duurzaam (vrijwilligers)werk te verkrijgen. Tegelijkertijd wordt de
maatschappelijke cohesie op lokaal niveau vergroot.



JobHulpMaatje versterkt het probleemoplossend vermogen van mensen in hun directe
omgeving. Hulpvragers én vrijwilligers geven vorm aan hulp- en dienstverlening. Daarbij
moedigen zij leidinggevenden en mensen uit hun omgeving aan om, individueel en collectief,
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen welzijn en dat van hun stads- en buurtbewoners.



JobHulpMaatje ondersteunt kerken en organisaties in hun streven om een bijdrage te leveren
aan het oplossen van maatschappelijke problemen die zijn gerelateerd aan financiën, opleiding
en werk.



JobHulpMaatje heeft geen winstdoelstelling. Ze ontvangt giften van individuen en organisaties
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3. Fondsen en financieel beleid
Fondsen en subsidies
Ook dit jaar hebben we door onderstaande fondsen mogen groeien. We zijn afhankelijk van
organisaties die ons willen steunen en zijn dankbaar dat we mede daardoor ook weer mocht groeien.
Dankzij deze fondsen hebben we de kans gekregen om een stevig fundament te leggen voor het jaar
dat weer voor ons ligt.

Om een financieel gezond beleid te voeren, worden er doorlopend fondsen en subsidies
aangeschreven. We gaan uitsluitend verplichtingen aan als toezeggingen binnen zijn.

Huisvestingsbeleid
We zijn gevestigd in Zwolle (bedrijfsverzamelgebouw). Hier hebben de inhuurkrachten en overige
betrokkenen, plaats om te werken en is ruimte voor overleg zowel individuele als met groepen. Er is
een samenwerkingsverband met een aantal bedrijven waardoor de huurlasten gedeeld kunnen
worden met meerdere partijen en waardoor de ruimtes efficiënt en effectief benut worden. Er zijn geen
lange termijn verplichtingen aangegaan rondom huisvesting. De opzegtermijn is 3 maanden.

Beleggingsbeleid
We beleggen geen inkomsten. Inkomsten die we niet direct uitgeven, worden op een spaarrekening
gereserveerd.

8

4. Landelijke dag
Op zaterdag 3 november 2018 heeft in het Kruispunt in Amersfoort, de tweede landelijke
JobHulpMaatje-dag plaatsgevonden. Bestuurders, coördinatoren, maatjes en andere vrijwilligers uit
het hele land waren voor deze dag uitgenodigd.
De landelijke dag bestond uit inspirerende workshops en ontmoeting met elkaar, maar stond vooral in
het teken van het thema ‘verbinden voor de toekomst’. “Het was goed om onderling te verbinden en
te ontdekken dat locaties vlak bij elkaar kunnen liggen. Op die manier kunnen we ook samenwerken,”
vertelt een deelnemer.

Het was een mooie en hartverwarmende dag. Gerard
van Barneveld, projectleider JobHulpMaatje
Nederland, bevestigt dit ook: “Het voelt als een
familie die zich voor en met elkaar inzet om naasten
te zijn voor kwetsbare mensen op zoek naar werk.
Zowel bestuurders, maatjes, JobGroupLeiders en
andere vrijwilligers zetten zich in om deze
hulpvragers te helpen, om zo beter bemiddelbaar te
worden voor de arbeidsmarkt.”

JobHulpMaatje Nederland heeft als doel om komend jaar te groeien in locaties en maatjes, maar ze
wil ook werkgevers en ondernemers betrekken om de hulpvragers te voorzien van stage en/of werkleerplekken. Als presentje kreeg iedereen een plantje mee, met als boodschap: “Door jouw inzet is er
groei en door groei kan er weer gedeeld worden.”

Samen werkt het!
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5. Nieuw materiaal
JobGroup
Er is nieuw materiaal ontwikkeld voor de JobGroups. Het oude materiaal is herschreven en
aangepast. Op een aantal plaatsen is een pilot gedraaid met het nieuwe materiaal. Vanuit dit punt
gaat er nog geëvalueerd worden en zal het materiaal nog verder worden ontwikkeld.
Er is een extern online testomgeving (LDC) geïntroduceerd die zal worden ingezet tijdens de
JobGroups maar ook in een individueel maatjes traject. Dit bied heel veel kansen en verdieping voor
een hulpvrager op weg naar een nieuwe baan.

Maatjes
Ook is er nieuw materiaal in ontwikkeling voor de maatjestraining. Deze zal gaan aansluiten op de
JobGroup training. De zeven stappen die daar worden doorlopen zullen ook in dezelfde thema s
doorlopen worden in het een op een contact. Het heeft een vertrouwde overloop in elkaar.

Statushouders
Verder is een pilot in Enschede gestart met materiaal voor statushouders. We merken een grote
behoefte in het land naar een vangnet voor deze doelgroep. Deze pilot is geëvalueerde en als zeer
waardevol ervaren. We hopen dat uit deze pilot een groei zal kunnen ontstaan die we naast de
reguliere JobGroups kunnen gaan draaien. Dit zal verder vorm gaan krijgen in 2019.
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6. Vandaag en morgen
JobHulpMaatje-concept
Het JobHulpMaatje-concept bestaat uit de volgende onderdelen:


JobGroups
Creatieve ontmoetingsplekken van en voor werkzoekenden die elkaar steunen en op weg
helpen om een baan te vinden. De groep (maximaal 15 personen) wordt tijdens 7
bijeenkomsten begeleid door een professionele trainer of speciaal opgeleide JobGroupLeider
om aan de hand van prikkelende vragen en opdrachten ervaringen, do’s en don’ts uit te
wisselen over het vinden van werk. Ook worden er vacatures, sollicitatie ervaringen en tips
uitgewisseld. Aan het eind van de 7 bijeenkomsten, is elke deelnemer in staat een goede
elevatorpitch te houden.



Maatje
Soms is een groepsbijeenkomst niet voldoende maar hebben werkzoekenden behoefte aan één
op één begeleiding. Daar kan een maatje zeker bij helpen. Een maatje is een getrainde
vrijwilliger die gedurende een deel van ontdekkingstocht naar een passende baan met een
werkzoekende meeloopt, hem of haar motiveert, begeleidt en ondersteunt in zijn/haar zoektocht
naar (on)betaald werk.



Ontmoetingsplekken
Ontmoetingsplekken zijn er voor werkzoekenden. In veel gemeenten is er een plek waar
werkzoekenden elkaar kunnen ontmoeten.
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7. Resultaten en locaties
Locaties
De locaties die in 2018 al draaiden of zijn gestart worden weer gegeven in onderstaand overzicht.
Ook de locaties waarmee we in gesprek zijn, zijn hierin opgenomen. Op deze manier willen we een
helder beeld geven van de interesse in JobHulpMaatje landelijk.

Actief
Geïnteresseerd

1. Leiden e.o.
2. Culemborg

Intentie -verklaring

3. Lansingerland

1. Drachten
2. Hoogeveen

4. Oss

1. Enschede

3. Gouda

5. Zoetermeer

2. Apeldoorn

4. Westerkwartier

6. Zeewolde

3. Amersfoort

5. Bernheze

7. Zwolle

4. Nijkerk

6. Lelystad

8. Tiel

5. Rhenen

7. Zutphen

9. Staphorst

6. Utrecht

10. Den Haag

Helaas hebben we in december 2018 afscheid moeten nemen van de locaties Tiel en Culemborg.

Kengetalen 2018
Onderstaand een aantal grafieken die het afgelopen jaar weerspiegelen:
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9. Risicoanalyse en beheersing
Doelstelling, strategie en visie
Het bestuur houdt regelmatig vergaderingen, waarin de koers van JobHulpMaatje Nederland
besproken en gemonitord wordt. Ook wordt jaarlijks het functioneren van de medewerkers, de maatjes
en de organisatie besproken. Op deze manier wordt het risico op vervreemding van doelstelling,
strategie en visie voorkomen.

Partners en projecten
Omdat onze partners een belangrijke rol vervullen in het functioneren van JobHulpMaatje Nederland,
investeren we in een goede band met hen. JobHulpMaatje Nederland plant bezoeken, trainingen en
een landelijke JobHulpMaatjes-dag, welke ook in de jaarplanning worden opgenomen. JobHulpMaatje
Nederland overlegt regelmatig met de partners over de onderlinge samenwerking, evalueren deze en
stellen deze – indien nodig – bij. Toezeggingen voor financiële steun door partners, leggen we vast in
ondertekende overeenkomsten. Op deze manier wordt praktische en financiële samenwerking met
partners gewaarborgd en een groter draagvlak bereikt, waardoor kwetsbaarheid afneemt.

Fondsenwerving en communicatie
JobHulpMaatje Nederland wordt in 2018 ondersteund door een
subsidie van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(MSZW) en donateurs. De lokale JobHulpMaatje-organisaties zijn
kwetsbaar omdat de bijdrage van fondsen en donateurs veelal
tijdelijk is. Daarom wordt er landelijk geïnvesteerd in de achterban.
De achterban van de JobHulpMaatje-locaties bestaat uit een mix
van grote gevers en kleine gevers, fondsen en kerken, zodat het
financiële risico maximaal gespreid is. We zijn transparant en informeren de achterban, via onze
website, sociale media en in de vorm van een nieuwsbrief. Daarnaast werven we jaarlijks fondsen bij
overheid, bedrijven en overige organisaties en particulieren.
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10. Bedrijfsvoering
Inhuur en personeelsbeleid
Bij JobHulpMaatje Nederland worden er uitsluitend externe professionals ingehuurd op projectbasis.
De formatie bestond uit: Projectleider locatiebouw en relatiebeheer, projectmedewerker
fondsenwerving, projectadviseurs locatiebouwers, medewerker financiële verduurzaming, marketing
en communicatieadviseur, financiële administrateur, en landelijke trainingscoördinator. De functies zijn
gewaardeerd aan de hand van overheidsschalen.

Inhuur personeel en vrijwilligersbeleid
Het vrijwilligersbeleid van JobHulpMaatje Nederland wordt op verschillende manieren uitgevoerd. Er
wordt training geboden aan zowel inhuurkrachten als vrijwilligers, om kwaliteit en bekwaamheid te
waarborgen. Vrijwilligers maken gebruik van een handboek, waarin hun taken worden afgebakend en
hen zo duidelijkheid en veiligheid wordt geboden. Wij vinden het belangrijk dat ons personeel
betrokken en gezond kan functioneren. Dit willen we waarborgen door zowel formele en informele
gesprekken, overleggen binnen de stichting en vrijwilligersmomenten.

Begroting 2019
Kosten:
Personeelskosten

Algemeen:
163.200

Projectkosten
Educatiekosten

Project GAK

Geconsolideerd
163.200

81.000

81.000

15.000

15.000

Kantoor & org. kosten

6.000

6.000

Algemene kosten

1.500

1.500

Totaal LASTEN

185.700

81.000

266.700

Baten:
Bijdrage locaties

65.000

65.000

Projectbijdragen
locaties en fondsen

31.000

31.000

Instituut GAK

50.000

50.000

Fondsen

120.700

Totaal BATEN

185.700

120.700
81.000

266.700
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11. Financiën
Activiteiten
De activiteiten van Stichting JobHulpMaatje Nederland, statutair gevestigd te Zwolle, kantoor
houdende te Zwolle, bestaan voornamelijk uit Kerken en organisaties ondersteunen in hun streven om
een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen gerelateerd aan financiën,
opleiding en werk.

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving
zoals opgenomen in Richtlijn C1 voor kleine organisaties zonder winststreven. De materiële vaste
activa, benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen,
met in achtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van de
verkrijgingsprijs.

Grondslagen van waardering
Algemene grondslagen van waardering. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva
opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering, worden
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur
bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen
bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen
de geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Reserves
Onze continuïteitsreserve is bedoeld om toekomstige financiële tegenvallers te kunnen opvangen
en/of bij het staken van de stichtingsactiviteiten van de stichting alle verplichtingen te kunnen voldoen.
Daarmee in deze gemaximaliseerd tot max. 50.000 euro.
De bestemmingsreserve aansluiten 17 locaties kan worden ingezet door het bestuur door het netwerk
van JHM-locaties te bevorderen en te laten toenemen. Deze zal niet verder groeien in omvang.
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Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.

Saldo baten en lasten
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn
verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten welke hun oorsprong in het boekjaar zijn in
aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen en lasten
Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende ¬rente¬opbrengsten en rentelasten. Gelden geworven voor een specifieke bestemming worden besteed
binnen het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Middelen met een algemene bestemming worden
aangewend binnen de budgettaire kaders van de stichting.

Vrijwilligersbeleid
Stichting JobHulpMaatje Nederland maakt gebruik van vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben geen
recht op beloning. In overleg kan er met instemming van het bestuur, een vergoeding worden verstrekt
voor gemaakte kosten.
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2.1

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

€

€

31.489
1.673
403

22.467
27.822

33.565
---------------

50.289
---------------

9.463

22.469

43.028

72.758

Vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activa

2.7.1

2.7.2

18

PASSIVA

Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve aansluiten 17 locaties
Bestemmingsreserve Stichting Encour

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden

Totaal passiva

31-12-2018

31-12-2017

€

€

2.7.3
4.363
5.000
-

3.467
5.000
-

9.363
---------------

8.467
---------------

30.697
2.968

29.261
7.446
27.584

33.665
--------------43.028

64.291
--------------72.758

2.7.4

19

2.2

Staat van baten en lasten
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

BATEN
Baten
Overige baten

2.8.1
2.8.2

Totaal baten

220.040
-

252.623
-

330.617
10

220.040

252.623

330.627

32.768
138.824
6.634
40.438
480

15.000
195.000
6.000
16.900
12.500
3.429

19.251
235.349
511
35.047
5.033
2.353

219.144

248.829

297.544

896

3.794

33.083

LASTEN
Kosten projecten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6

20

2.3

Resultaatbestemming
Realisatie
2018
€

Realisatie
2017
€

Resultaatbestemming reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve aansluiten 17 locaties
Bestemmingsreserve Stichting Encour

896
-

59.959
5.000
-31.876

Totaal

896

33.083
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2.4

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar
zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar.

Totaal baten
Totaal lasten
Exploitatieresultaat
Cash-flow

Mutaties in:
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden
Splitsing Stichting Encour

Totale kasstroom

Saldo liquide middelen begin
Totale kasstroom
Saldo liquide middelen eind

2018

2017

€

€

220.040
-219.143

330.627
-297.544

896

33.083

896
---------------

33.083
---------------

18.397
-32.299
-

3.975
-1.978
16.048
-56.492

-13.902
---------------13.006

-38.447
---------------5.364

22.469
-13.006

27.833
-5.364

9.463

22.469
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2.5

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.5.1 Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C1 voor “Kleine organisaties-zonder-winststreven”
van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
2.5.2 Vergelijkende cijfers
De cijfers over 2017 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk
te maken.
Grondslagen van waardering
2.5.3 Algemene grondslagen van waardering
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde
kostprijs.
2.5.4 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
2.5.5 Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of
lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele
beoordeling van de voorraden.
2.5.6 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
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2.5

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat (vervolg)

2.5.7 Reserves en fondsen
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves
worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.
Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor
deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en
andere fondsen.
Grondslagen van resultaatbepaling
2.5.8 Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
2.5.9 Baten
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd.
2.5.10 Lasten
Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.
2.5.11 Personeelsbeloning
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd
zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.
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2.6

Toelichting op de balans per 31 december

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2018

31-12-2017

€

€

31.489

22.467

1.674

-

403

22.822
5.000

403

27.822

35
9.427
1

3.167
19.302
-

9.463

22.469

2.6.1 Vorderingen
Debiteuren
Debiteuren

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Overige vorderingen
Subsidie Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Overige vorderingen

2.6.2 Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V., 45.61.66.645
ABN AMRO Bank N.V., 53.77.78.853
ABN AMRO Bank N.V., 59.48.13.492

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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2.6

Toelichting op de balans per 31 december (vervolg)
2018

2017

€

€

PASSIVA
2.6.3 Reserves
Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming
Splitsing Stichting Encour

3.467
896
-

59.959
-56.492

Saldo per 31 december

4.363

3.467

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

5.000
-

5.000

Saldo per 31 december

5.000

5.000

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

-

31.876
-31.876

Saldo per 31 december

-

-

Bestemmingsreserve aansluiten 17 locaties

Bestemmingsreserve Stichting Encour

31-12-2018

31-12-2017

€

€

30.697

29.261

2.6.4 Overige kortlopende schulden
Crediteuren
Crediteuren
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2.6

Toelichting op de balans per 31 december (vervolg)
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

-

7.446

-

7.446

1.990
978

1.902
1.950
23.732

2.968

27.584

Overige schulden
Rekening-courant Stichting Encour
Accountantskosten
Overige schulden
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2.7

Toelichting op de baten
Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

BATEN
2.7.1 Baten
Baten activiteiten
Baten project JobHulpMaatje
Baten project Job Groups
Subsidies landelijke overheid

Trainingen
Fondsen
Licenties
Doorbelaste omzet
Overige giften
Overige baten

47.755
41.529
14.083
116.673

147.000
105.623

103.340
24.133
2.948
200.196

220.040

252.623

330.617

10.165
32.342
5.248

25.000
80.000
30.000
12.000
-

12.149
91.191
-

47.755

147.000

103.340

-

-

10

-

-

10

De subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid inzake het project JobHulpMaatje
over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018
is vastgesteld in 2018 waarna in december 2018 de
afrekening heeft plaatsgevonden.
2.7.2 Overige baten
Financiële baten
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2.8

Toelichting op de lasten
Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

LASTEN
2.8.1 Kosten projecten
Kosten activiteiten
Kosten trainingen JobHulpMaatje en JobGroups

32.768
32.768

6.795
12.456
p.m.

19.251

2.8.2 Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

138.824
138.824

14.268
2.425
959
217.697
p.m.

235.349

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het
boekjaar 2018 bedroeg 0,0 (2017: 0,2).

2.8.3 Huisvestingskosten
Huur

-

511
p.m.

511
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2.8

Toelichting op de lasten (vervolg)
Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

2.8.4 Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Telefoonkosten
Portokosten
Accountants- en administratiekosten
Notariskosten

5
2.259
25
108
4.237
6.634

65
27.958
256
30
4.755
1.983
p.m.

35.047

2.8.5 Verkoopkosten
Websitekosten
Representatiekosten
Verzorging bijeenkomsten
Overige promotiekosten

17.503
5.353
17.582
40.438

585
107
3.540
801
p.m.

5.033

2.8.6 Algemene kosten
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Bankkosten
Overige algemene kosten

70
298
112
480

769
1.310
272
2
p.m.

2.353
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2.9

Ondertekening

Vastgesteld en goedgekeurd te Zwolle, _________________________.

De heer M. Suithoff
Voorzitter

De heer P.W.A. Veld
Secretaris

De heer A.B. van Grasstek
Penningmeester
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Overige gegevens
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ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Stichting JobHulpMaatje Nederland
Postbus 30112
8003 CC ZWOLLE
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van de Stichting JobHulpMaatje Nederland
De jaarrekening van de Stichting JobHulpMaatje Nederland te Zwolle is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de
staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, ‘Samenstellingsopdrachten’. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met Richtlijn C1 voor 'Kleine organisaties-zonder-winststreven' van de Raad voor de
Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
de Stichting JobHulpMaatje Nederland. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking
tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 17 juni 2019.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl
www.withaccountants.nl
@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62
KvK 28112484

Bijlagen
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Begroting 2019
Begroting
2019

Realisatie
2018

€

€

Begroting
2018
€

BATEN
Baten
Overige baten

185.700
-

220.040
-

252.623
-

Totaal baten

185.700

220.040

252.623

Kosten projecten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

15.000
163.200
1.500
1.500
3.000
1.500

32.768
138.824
6.634
40.438
480

Totaal lasten

185.700

219.144

248.829

-

896

3.794

LASTEN

Saldo van baten en lasten
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Meer informatie?
Ga voor meer informatie naar jobhulpmaatje.nl
Contactgegevens
info@jobhulpmaatje.nl

Dr. Stolteweg 23
8025 AV ZWOLLE
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