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Aan het bestuur van
Stichting Youth for Christ Gorinchem
Burgstraat 37
4201 AB  Gorinchem

Gorinchem, 28 juni 2022 

Geacht bestuur,

OPDRACHT 

De samenstellingswerkzaamheden zijn nog niet afgerond en er is geen accountantscontrole uitgevoerd.
Deze concept jaarrekening is uitsluitend voor intern gebruik en mag niet zonder onze toestemming aan
derden ter beschikking worden gesteld. Het is mogelijk dat bij de afronding nog materiële aanpassingen
worden aangebracht, zodat de uitkomsten in belangrijke mate kunnen afwijken van deze concept
jaarrekening.

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Youth for Christ Gorinchem te
Gorinchem beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met RJ 650, C2 Kleine
fondsenwervend organisaties. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
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Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling
zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de
verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan
die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Youth for Christ
Gorinchem per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021.
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Stichting Youth for Christ Gorinchem
Gorinchem

ALGEMEEN

Oprichting Stichting

De Stichting is opgericht op 19 februari 1976, statutair gevestigd te Gorinchem en ingeschreven in het
stichtingsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden Nederland onder nummer 40478504.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Youth for Christ Gorinchem, statutair gevestigd te Gorinchem bestaan
voornamelijk uit: 

De Stichting stelt zich, vanuit haar Christelijke grondslag en identiteit, tot doel het verrichten van
activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van jongeren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur,
opleiding of anderszins.
De Stichting voert deze activiteiten voor een deel uit via de aan haar verbonden landelijk werkende
organisatie Stichting Youth for Christ Nederland, maar ondersteunt tevens actief de uitvoering van
bedoelde activiteiten door aan haar gelieerde decentrale organisaties.
De Stichting werkt waar mogelijk samen met andere organisaties die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.

De Stichting is vrijgesteld van Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting.

Bestuur

Per 31 december 2021 het bestuur van de Stichting als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer P. van Wijngaarden
Secretaris: de heer M. van der Lee
Penningmeester: de heer M. van de Hoek
Bestuurslid: de heer A. Groeneveld
Bestuurslid: mevrouw B.H. Huijben-Borren

De werkzaamheden van het bestuur zijn onbezoldigd. Onkosten worden in uitzonderlijke gevallen
vergoed.

Begroting 2021

In de staat van baten en lasten over 2021 is als vergelijkend cijfer de begroting van 2021 opgenomen.
Deze begroting is op 12 april 2021 definitief vastgesteld door het bestuur van de Stichting. 

ANBI

De Stichting is opgenomen in het Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) register met ingang van 1
januari 2008 onder RSIN 4228807.
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Stichting Youth for Christ Gorinchem
Gorinchem

RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

2021  2021 2020
€

€
€

Baten 123.915 102.529 115.435

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 61.915 83.322 74.340
Kosten van fondswerving, beheer en administratie 29.287 12.774 28.714
Overige kosten besteed aan doelstelling 16.859 31.798 8.304

Totaal van som der kosten 108.061 127.894 111.358

Totaal van bedrijfsresultaat 15.854 -25.365 4.077
Financiële baten en lasten -410 -400 -506

Totaal van netto resultaat 15.444 -25.765 3.571

Het percentage van de kosten besteed aan doelstelling ten opzichte van de totale baten in 2021 is
63,6% (2020: 71,6%).

Gorinchem, 28 juni 2022

Visser & Visser Audit & Assurance B.V.

Was getekend

H.R. de Haan AA RB FFP
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Stichting Youth for Christ Gorinchem
Gorinchem

BESTUURSVERSLAG

De activiteiten

Ook in 2021 zijn we weer verrast en verheugd door een aanzienlijk bedrag aan donaties, die het
mogelijk hebben gemaakt om jongeren op te zoeken, hen te helpen groeien en hoop te bieden. Dat is de
kern van ons werk, zoals we dat vanaf 1976 uitvoeren.

Wij richten ons daarbij specifiek op de meest kwetsbare jongeren in Gorinchem en omstreken in de
leeftijd van 10-23 jaar, ongeacht hun kleur, gender, seksualiteit, geloof, opleidingsniveau, of anderszins.
Wij willen hen daar waar nodig ondersteunen en zo een bijdrage leveren aan de Gorinchemse
samenleving. Wij houden altijd hoop voor jongeren. Als de jongere of diens omgeving zelf denkt ‘het
wordt niets meer met mij’, blijven wij in hem geloven. Ons voorbeeld is Jezus Christus. Hij is onze
inspiratiebron als het gaat om naastenliefde, barmhartigheid en omzien naar de ander.

Wij zijn in 1976 ontstaan vanuit een initiatief van lokale christenen en zijn daarmee een autonome
stichting. Daarnaast zijn we vanaf onze start in naam en werkwijze verbonden met de landelijke
organisatie Youth for Christ Nederland.  

Precies 45 jaar later, in 2021, was het jongerenwerk extra uitdagend. We hadden namelijk te maken met
beperkingen en risico’s omtrent de coronapandemie. Tegelijkertijd was het jongerenwerk misschien wel
belangrijker dan ooit. Vanwege de kennis- en ontwikkelachterstand die jongeren opliepen wordt soms al
gesproken over een verloren generatie. Wij vinden het vooral zaak dat jongeren zichzelf niet verliezen.
Tijdens de lockdownperiodes waren vooral de jongeren over wie al zorgen bestonden extra kwetsbaar.
We zijn daarom dankbaar dat we naast ons meidenwerk, en het openstellen van onze locatie aan de
Burgstraat en de jongereninloop in de Haarwijk, ook een aantal activiteiten hebben kunnen initiëren om
jongeren te reactiveren na de coronapandemie. We hebben jongeren (thuis) opgezocht en hen
uitgenodigd deel te nemen aan de skateschool, kookworkshops en een voetbaltoernooi. Het mooie is dat
deze activiteiten zijn georganiseerd mét een groot aantal jongeren en vrijwilligers en met behulp van
subsidies van de Rijksoverheid en de gemeente Gorinchem.

In 2021 hebben we gewerkt aan een plan waarmee we – in een aanbestedingsprocedure – weer eerste
uitvoerder zijn geworden van het jongerenwerk in de gemeente Gorinchem. We hebben de keuze om in
te schrijven op de aanbesteding zeer bewust genomen. Met het team en in het bestuur concludeerden
we dat we dankbaar zijn voor alle donaties die we hebben ontvangen van kerken, bedrijven en
particulieren, waardoor we aanwezig konden blijven onder de Gorinchemse jeugd. We concludeerden
echter ook dat we nog meer impact kunnen hebben onder de jongeren in onze stad, wanneer we
intensiever met de gemeente kunnen optrekken. Onze werkzaamheden in 2021 hebben ervoor gezorgd
dat het percentage van de kosten besteed aan de doelstelling ten opzichte van de totale baten in 2021
iets lager uitvalt dan in 2020, namelijk 63,6% (2020: 71,6%).

Doordat de opdracht ons is gegund, is de continuïteit van onze stichting gegarandeerd in de komende
jaren. In 2019 tot en met 2021 hebben we onze organisatie namelijk moeten minimaliseren om zoveel
mogelijk kosten te besparen. Daardoor sluiten we in 2021 ons boekjaar positief af. De verwachting is dat
we ook in 2022 weer kunnen afsluiten met een batig saldo. Hierdoor kunnen we in de jaren 2023 extra
investeren in verduurzamen, bestendigen en professionaliseren van onze organisatie. 
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Stichting Youth for Christ Gorinchem
Gorinchem

Op onze website www.mallgorinchem.nl is meer informatie te vinden over ons werk en jaarverslagen van
de voorgaande jaren. Deze informatie bieden we aan onze donateurs om inzicht te geven en om te
voldoen aan de regels voor ANBI.

Gorinchem, 28 juni 2022

P. van Wijngaarden
Voorzitter 
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Stichting Youth for Christ Gorinchem
Gorinchem

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel batig saldoverdeling)

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1 
Direct beschikbaar voor doelstelling 81.608 81.608
Niet direct beschikbaar voor doelstelling 20.402 20.402

102.010 102.010

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Overlopende activa 2 - 12.716

Liquide middelen 3 235.722 202.739

337.732 317.465
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Stichting Youth for Christ Gorinchem
Gorinchem

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen 4 
Continuïteitsreserve 112.564 102.558
Bestemmingsreserves 5 185.740 180.302

298.304 282.860

Langlopende schulden
Langlopende overige schulden 6 3.595 3.595

Kortlopende schulden
Kortlopende overige schulden en overlo-
pende passiva

7 
35.833 31.010

337.732 317.465
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Stichting Youth for Christ Gorinchem
Gorinchem

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021  2021 2020
€ € €

Baten 8 123.915 102.529 115.435

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 9 61.915 83.322 74.340
Kosten van fondswerving, beheer en administratie 10 29.287 12.774 28.714
Overige kosten besteed aan doelstelling 11 16.859 31.798 8.304

Totaal van som der kosten 108.061 127.894 111.358

Totaal van bedrijfsresultaat 15.854 -25.365 4.077

Rentelasten en soortgelijke kosten 12 -410 -400 -506

Totaal van netto resultaat 15.444 -25.765 3.571

De eerste kolom betreft de gerealiseerde cijfers van 2021. De tweede kolom betreft de door het bestuur
goedgekeurde begroting van 2021.

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve 10.006 -2.170
Reserve vervanging personeel bij ziekte 1.688 1.991
Reserve verbouwing en aanpassingen pand 250 250
Reserve vervanging inventaris 3.500 3.500

15.444 3.571
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Stichting Youth for Christ Gorinchem
Gorinchem

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Youth for Christ Gorinchem is feitelijk en statutair gevestigd op Burgstraat 37, 4201 AB te
Gorinchem en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41118795.

Algemene toelichting

Informatieverschaffing over continuïteit

COVID-19 ligt achter ons. Veel activiteiten konden weer worden opgepakt en weer meer jongeren
konden bereikt worden.
Daarnaast is het bestuur verheugd te melden dat zij de aanbesteding van het jongerenwerk voor de
Gemeente Gorinchem voor de periode 2022- 2025 hebben ontvangen. Dit heeft een positieve invloed op
de doelstelling en continuïteit van de stichting. De begroting 2022 vertoont dan ook een positief
exploitatiesaldo. 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.  

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Nederlandse regelgeving voor de
jaarverslaggeving, in overeenstemming met RJ 650, C2 Kleine fondsenwervende organisaties, zoals
opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, opgenomen tegen de nominale waarde. In de
jaarrekening worden historische prijzen toegepast. 

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vlottende activa

Onder vlottende activa worden vorderingen opgenomen die naar hun aard een looptijd hebben van niet
langer dan een jaar. Op de vorderingen worden zonodig voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
in mindering gebracht. 
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Stichting Youth for Christ Gorinchem
Gorinchem

Bestemmingsreserves

De continuïteitsreserve en bestemmingsreserves worden gevormd op basis van goedgekeurd beleid van
het bestuur. Zij worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Kortlopende schulden

Schulden die binnen een jaar vervallen worden aangemerkt als kortlopend. 

De bepaling van het resultaat

Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld. Kosten die nodig zijn om baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last
gepresenteerd.

Baten

Baten in de vorm van subsidies worden toegewezen aan de periode waarop de subsidie betrekking heeft.
Dit betreffen hoofdzakelijk subsidies van lokale overheid. Baten waarvoor een speciale bestemming is
aangewezen, worden als zodanig geregistreerd. De baten uit eigen fondswerving en overige baten
worden verantwoord op het moment van ontvangst en toegewezen aan de periode van ontvangst, tenzij
specifiek is aangegeven aan welke periode of jaar de donatie toekomt. Dit betreffen bijdragen van
bedrijven, kerken, giften via Stichting Youth for Christ Nederland, particulieren en sponsorbijdragen.

Lasten

Kosten worden bepaald met inachtneming van de grondslagen van waardering en toegerekend aan het
jaar waarop deze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.
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Stichting Youth for Christ Gorinchem
Gorinchem

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Direct
beschikbaar

voor
doelstelling

Niet direct
beschikbaar

voor
doelstelling

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2021

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 92.571 23.143 115.714
Cumulatieve afschrijvingen -10.963 -2.741 -13.704

Boekwaarde per 1 januari 2021 81.608 20.402 102.010

Mutaties 

Saldo mutaties - - -

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 92.571 23.143 115.714
Cumulatieve afschrijvingen -10.963 -2.741 -13.704

Boekwaarde per
31 december 2021 81.608 20.402 102.010

Het pand aan de Burgstraat 37 te Gorinchem is in gebruik voor de activiteiten onder de jongeren; op de
benedenverdieping en de tussenverdieping is The Mall gevestigd. De bovenverdieping was tot 1 juli 2019
in gebruik als vergader- en kantoorruimte voor de medewerkers van de Stichting. Vanaf 1 juli 2019
wordt dit verhuurd als appartement.

Op het pand wordt niet meer afgeschreven, aangezien de werkelijke waarde van het pand hoger ligt dan
de boekwaarde. De WOZ-waarde 2021 bedraagt € 151.000 (2020: € 151.000).
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Stichting Youth for Christ Gorinchem
Gorinchem

Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen subsidies/donaties - 12.699
Diverse - 17

- 12.716

3  Liquide middelen

Kassen 97 97
Rabobank, Zakelijke rekening NL37RABO0153421282 53.605 65.632
Rabobank, BedrijfsSpaarRekening NL40RABO1335764801 182.020 137.010

235.722 202.739

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. 
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Stichting Youth for Christ Gorinchem
Gorinchem

PASSIVA 

4  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven:

Continuïteitsr
eserve

Bestem-
mingsreser-

ves

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2021 102.558 180.302 282.860
Mutatie uit resultaatverdeling 10.006 5.438 15.444

Stand per 31 december 2021 112.564 185.740 298.304

2021 2020
€ €

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 102.558 104.728
Resultaatverdeling 10.006 -2.170

Stand per 31 december 112.564 102.558

Om te waarborgen dat de Stichting op langere termijn, ook bij tegenvallende of teruglopende
inkomsten, aan haar verplichtingen kan blijven voldoen en bij teruglopende inkomsten de tijd heeft de
kosten naar een lager peil om te buigen, is een continuïteitsreserve gevormd. Als minimumgrens
hanteert het bestuur van de Stichting een bedrag van 25% van de jaarlijkse personeelskosten plus
100% van de jaarlijkse vaste kosten. Per 31 december 2021 bedraagt de minimale grens € 49.026
(2020: € 39.786).

31-12-2021 31-12-2020
€ €

5  Bestemmingsreserves

Reserve financiering materiële vaste activa 102.010 102.010
Reserve vervanging personeel bij ziekte 29.425 27.737
Reserve verbouwing en aanpassingen pand 36.500 36.250
Reserve vervanging inventaris 17.805 14.305

185.740 180.302
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Stichting Youth for Christ Gorinchem
Gorinchem

2021 2020
€ €

Reserve financiering materiële vaste activa

Stand per 1 januari 102.010 102.010
Mutaties - -

Stand per 31 december 102.010 102.010

Deze bestemmingsreserve is gevormd omdat middelen zijn aangewend om het pand te financieren dat
voor de doelstelling wordt gebruikt. Op het pand is in 2021 niet afgeschreven. 

2021 2020
€ €

Reserve vervanging personeel bij ziekte

Stand per 1 januari 27.737 25.746
Resultaatverdeling 1.688 1.991

Stand per 31 december 29.425 27.737

Betreft een reserve voor ziekte van het personeel. Stichting Youth for Christ Gorinchem is
verantwoordelijk voor de betaling van loonkosten van de eerste 2 maanden van ziekte. De reservering
wordt met 2% van de totale bruto loonsom van het betreffende boekjaar gedoteerd.

2021 2020
€ €

Reserve verbouwing en aanpassingen pand

Stand per 1 januari 36.250 36.000
Resultaatverdeling 250 250

Stand per 31 december 36.500 36.250

Betreft een reserve voor toekomstige investeringen cq. verbouwingen aan het pand. De reservering
wordt met € 250 per jaar gedoteerd (tot en met 2019 € 3.000).

2021 2020
€ €

Reserve vervanging inventaris

Stand per 1 januari 14.305 10.805
Resultaatverdeling 3.500 3.500

Stand per 31 december 17.805 14.305

Betreft een reserve voor toekomstige vervanging van inventaris.
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Stichting Youth for Christ Gorinchem
Gorinchem

Langlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

6  Langlopende overige schulden

Overige langlopende schuld 3.595 3.595

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige langlopende schuld
Lening t.b.v. Pannakooi 3.000 3.000
Ontvangen waarborgsom verhuur appartement 595 595

3.595 3.595

De looptijd van de lening t.b.v. Pannakooi is 10 jaar en loopt van 2013 tot 2023. Er is geen
aflossingsschema overeengekomen. De lening is renteloos. Er zijn geen zekerheden gesteld.

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

7  Kortlopende overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 4.900 4.659
St. Youth for Christ Nederland afrekening loonkosten 16.633 18.140
Declaraties en vergoedingen - 311
Vooruitontvangen subsidie Online meidenplatform 14.300 7.900

35.833 31.010

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Het appartement dat zich bevindt in het pand aan de Burgstraat 37 te Gorinchem wordt voor onbepaalde
tijd verhuurd aan derden voor € 7.800 (kale huur) per jaar, welke jaarlijks wordt geïndexeerd. Dit
appartement is daarmee niet direct beschikbaar voor de doelstelling van de stichting. 
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Stichting Youth for Christ Gorinchem
Gorinchem

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020
€ €

8  Baten

Subsidies lokale overheid 63.407 13.238
Fondsen en bestemmingsgiften 7.900 21.750
Baten uit eigen fondsenwerving 51.141 71.366
Verhuuropbrengsten pand - 2.380
Overige baten 1.467 6.701

123.915 115.435

Subsidies lokale overheid

Subsidie (eenmalig) Reactivate Youth COVID-19 33.916 -
Subsidie mediawijs Gemeente Gorinchem 26.191 13.238
Subsidie ouderenwerk 3.300 -

63.407 13.238

Fondsen en bestemmingsgiften

Fondsbijdrage meidenwerk 7.900 21.750

Baten uit eigen fondsenwerving

Giften bedrijven 9.016 8.950
Giften kerken 13.738 17.727
Giften via St. Youth for Christ Nederland - 2.000
Giften particulieren 27.973 40.201
Sponsoracties en sponsorkortingen 414 2.488

51.141 71.366

Verhuuropbrengsten pand

Verhuur zalen/materiaal - 2.380

Overige baten

Verzorgde gastlessen en andere activiteiten 1.467 5.936
Overige - 765

1.467 6.701

19



Stichting Youth for Christ Gorinchem
Gorinchem

2021 2020
€ €

9  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Overige personeelsbeloningen 61.915 74.340

Overige personeelsbeloningen

Doorbelaste salariskosten jongerenwerkers YFC NL 75.968 90.377
YFC NL Module 1: training en toerusting 1.514 1.515
YFC NL Module 3: personeel en detachering 6.929 7.654
Training personeel 165 165
Overige personeelskosten 1.417 749

85.993 100.460
Af: loonkosten niet besteed aan doelstelling (2021: 28%, 2020: 26%) -24.078 -26.120

61.915 74.340

10  Kosten van fondswerving, beheer en administratie

Loonkosten niet besteed aan doelstelling 24.078 26.120
Fondswerving (sponsoracties, nieuwsbrief, website- en kopieerkosten) 3.061 2.521
Accountantskosten (assurance) 5.669 4.797
Overige verzekeringen 1.336 1.384
Telefoon- en internetkosten, kantoorbenodigdheden en porti 522 376
Huisvestingskosten niet besteed aan doelstelling -5.753 -6.621
ICT en software onderhoud 374 137

29.287 28.714

11  Overige kosten besteed aan doelstelling

Huisvestingskosten lokaal jongerenwerk 6.265 4.128
Kosten fondswerving - 514
Beheer en administratie - 1
Kosten vrijwilligers 678 473
Kosten activiteiten voor doelgroep 9.916 3.188

16.859 8.304
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2021 2020
€ €

Huisvestingskosten lokaal jongerenwerk

Huur locaties 1.375 1.015
Energiekosten en water 828 1.591
Onroerende zaakbelasting 1.704 1.574
Onderhoud gebouwen 3.240 138
Assurantiepremie onroerende zaak 524 524
Overige huisvestingskosten 401 64

8.072 4.906
Af: huisvestingskosten niet besteed aan doelstelling -1.807 -778

6.265 4.128

2021 2020
€ €

Kosten fondswerving

Promotiekosten - 514

Kosten vrijwilligers

Vrijwilligersvergoedingen 25 246
Overige kosten vrijwilligers (attenties, reiskosten enz.) 653 227

678 473

Kosten activiteiten voor doelgroep

Kosten club-activiteiten 2.545 749
Kosten project social media 2.626 121
Barinkopen 228 -
Kosten sport-, spel- en computermateriaal 4.517 2.318

9.916 3.188

12  Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 410 506
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Gorinchem, 28 juni 2022

P. van Wijngaarden M. van de Hoek M. van der Lee
Voorzitter Penningmeester Secretaris

A. Groeneveld B.H. Huijben-Borren
Bestuurslid Bestuurslid
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OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst

In de statuten is geen regeling opgenomen inzake de resultaatbestemming. Het bestuur besluit over de
resultaatbestemming overeenkomstig zoals deze is verwerkt in de jaarrekening. Het bestuur heeft
besloten om van het positieve resultaat van € 15.444 een bedrag van € 10.006 toe te voegen aan de
continuïteitsreserve en het restant van € 5.438 toe te voegen aan de bestemmingsreserves, zoals
aangegeven staat in de staat van baten en lasten.
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