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ACCOUNTANTSRAPPORT



Stichting Toekomst voor de Buurtjeugd  
Cannenburg 36  
1081 HA Amsterdam  

 
 

Kenmerk 38317
Behandeld door PW
Datum 30 augustus 2021

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1  Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Toekomst voor de Buurtjeugd te Amsterdam is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020, de winst-
en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2020 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Toekomst voor de
Buurtjeugd. 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.



2  Algemeen

2.1  Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Toekomst voor de Buurtjeugd bestaan voornamelijk uit het zorgen voor innovatie
op het gebied van jeugdvraagstukken in de moderne samenleving.

2.2  Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door R.H. Veenbaas, J.B. Westra en A.J. van der Wal.

3  Resultaat

€

2020

% €

2019

%

Netto-omzet 1.058.123 100,0 622.801 100,0

Kosten

Kosten van uitbesteed werk en andere
externe kosten 1.053.638 99,6 627.667 100,8
Algemene kosten 3.398 0,3 1.250 0,2

 1.057.036 99,9 628.917 101,0

Bedrijfsresultaat 1.087 0,1 -6.116 -1,0

Financiële baten en lasten -421 - -119 -

Resultaat 666 0,1 -6.235 -1,0

Belastingen - - - -

Resultaat na belastingen 666 0,1 -6.235 -1,0
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4  Financiële positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020 

€ €

31-12-2019

€ €

 Beschikbaar op lange termijn:

Ondernemingsvermogen -3.636 -4.302

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 15.045 -
Liquide middelen 1.289.184 283.952

1.304.229 283.952

Af: kortlopende schulden 1.307.865 288.254

Werkkapitaal -3.636 -4.302

5  Fiscale positie

De activiteiten van de stichting zijn vrijgesteld van Vennootschapsbelasting.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Acade Accountants B.V.

P.C.J. van der Werf 
Accountant-Administratieconsulent 
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1 JAARVERSLAG VAN BESTUUR

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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1  BALANS  PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

 Vlottende activa

 Vorderingen  (1)

Overige vorderingen en overlopende
activa 15.045 -

 Liquide middelen  (2)

ING Bank N.V. 1.164.184 158.952
Deposito's 125.000 125.000

1.289.184 283.952

TOTAAL ACTIVA 1.304.229 283.952

PASSIVA

 Eigen vermogen  (3)

Overige reserves -3.636 -4.302

 Kortlopende schulden  (4)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 33.653 -
Overlopende passiva 1.274.212 288.254

1.307.865 288.254

TOTAAL PASSIVA 1.304.229 283.952
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Samenstellingsverklaring afgegeven



2  WINST-EN-VERLIESREKENING  OVER 2020

2020

€

2019

€

Netto-omzet  (5) 1.058.123 622.801

 KOSTEN

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten  (6) 1.053.638 627.667
Overige bedrijfskosten  (7) 3.398 1.250

1.057.036 628.917

Bedrijfsresultaat 1.087 -6.116

Financiële baten en lasten  (8) -421 -119

Resultaat 666 -6.235
Belastingen - -

Resultaat 666 -6.235
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Samenstellingsverklaring afgegeven



3  KASSTROOMOVERZICHT  2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.087
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -15.045
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende
schulden) 1.019.611

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.005.653

Rentelasten -421

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.005.232

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 283.952

Mutatie liquide middelen 1.005.232

Geldmiddelen per 31 december 1.289.184
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Samenstellingsverklaring afgegeven



4  GRONDSLAGEN  VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

 Activiteiten

De activiteiten van Stichting Toekomst voor de Buurtjeugd, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan
voornamelijk uit het zorgen voor innovatie op het gebied van jeugdvraagstukken in de moderne samenleving.

 Vestigingsadres

Stichting Toekomst voor de Buurtjeugd (geregistreerd onder KvK-nummer 55697461) is feitelijk gevestigd op
Cannenburg 36 te Amsterdam.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

 Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Toekomst voor de Buurtjeugd zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat
het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
betreffende jaarrekeningposten.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

 Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Samenstellingsverklaring afgegeven



 Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

 Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

 Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen.

 Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en
-lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten.
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
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Samenstellingsverklaring afgegeven



5  TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1.  Vorderingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

 Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 15.045 -

 Overlopende activa

Nog te factureren omzet 2.124 -
Te ontvangen creditfacturen 12.921 -

15.045 -

2.  Liquide middelen

ING Bank N.V. 1.164.184 158.952
Deposito's 125.000 125.000

1.289.184 283.952

PASSIVA

3.  Eigen vermogen

2020

€

2019

€

 Overige reserves

Stand per 1 januari -4.302 1.933
Resultaatbestemming boekjaar 666 -6.235
Mutatie - -

Stand per 31 december -3.636 -4.302

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 666.
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Samenstellingsverklaring afgegeven



4.  Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 33.653 -

 Overige schulden en overlopende passiva

 Overlopende passiva

Accountantskosten 2.640 1.890
Advieskosten - 3.500
Nog te besteden subsidiebedrag 1.271.572 282.864

1.274.212 288.254

In het boekjaar heeft de stichting van ZonMW en de gemeente Zaanstreek subsidies ontvangen. Van het
ontvangen bedrag is in 2020 € 1.271.572 nog niet besteed aan het project; het niet bestede bedrag is als
toekomstige verplichting onder de kortlopende schulden opgenomen.
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Samenstellingsverklaring afgegeven



6  TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

5.  Netto-omzet

In 2018 heeft de stichting van ZonMW een toezegging voor een bedrag van € 988.540 ontvangen voor een
subsidie in het kader van het project Young Leaders Uit de Buurt/Experimenteren met maatschappelijke
dienstbaarheid voor de buurtjeugd. De projectperiode eindigde per 15 maart 2020 en is zonder overschrijding
van het budget afgerond.

In 2020 is van de Gemeente Zaanstreek een bijdrage ontvangen van € 493.293 (2019: € 235.575) ontvangen
in het kader van het project Local Heroes. De stichting is mede-uitvoerder van het project in de Zaanstreek. De
hieraan bestede bedragen zijn vermeld onder de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. De
projectperiode eindigt per 17-10-2021.

In 2020 heeft de stichting van ZonMW een toezegging voor een bedrag van € 1.429.574 ontvangen voor een
subsidie in het kader van het project Meer Young Leaders op de Kaart. De projectperiode eindigt in mei 2022.
Het in 2020 ontvangen voorschot is € 874.980. Voor dit project zijn nog geen uitgaven gedaan.

In 2020 heeft de stichting van ZonMW een toezegging voor een bedrag van € 1.457.581 ontvangen voor een
subsidie in het kader van het project Young Leaders door het Hele Land. De projectperiode eindigt uiterlijk
december 2022. Het in 2020 ontvangen voorschot is € 655.915. 

De overige bijdragen zijn kleine deelprojecten, waarvoor door derden bijdragen zijn ontvangen.

De aan de projecten bestede bedragen zijn onder de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten
vermeld.

Project Young Leaders Uit de Buurt (MDT-1) 295.130 502.269
Jonge Mantelzorgers onder Buurtjeugd 38.000 70.000
Local Heroes gemeente Zaanstreek (MDT-3) 382.932 50.532
Meer Young Leaders op de Kaart (MDT-4A) 299.938 -
Samen Eén Young Leader 42.123 -

1.058.123 622.801

6.  Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

 Uitbestede werkzaamheden

Project Young Leaders Uit de Buurt (MDT-1) 299.547 500.635
Jonge Mantelzorgers onder Buurtjeugd 29.500 76.500
Local Heroes gemeente Zaanstreek (MDT-3) 382.530 50.532
Meer Young Leaders op de Kaart (MDT-4A) 299.938 -
Samen Eén Young Leader 42.123 -

1.053.638 627.667

 Personeelsleden

Bij de onderneming waren in 2020 geen werknemers werkzaam.

7.  Overige bedrijfskosten

 Algemene kosten

Accountantskosten 2.908 1.250
Bestuurskosten 490 -

3.398 1.250
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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