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Financieel Jaarverslag 2021 stichting Jong & Geliefd  
 
Geachte Lezer,        Maastricht, januari 2022 
 
Voor u heeft u het Financieel Jaarverslag 2021 van stichting Jong & Geliefd. Dit document schaft u 
inzicht in de financiën en de keuzes die wij als stichting in het afgelopen jaar maakten.  
 
Ik wil deze plek gebruiken om alle donateurs, kerken en scholen die financieel hebben bijgedragen te 
bedanken. We vinden het erg fijn om te zien dat er in het afgelopen jaar weer zoveel mensen waren 
die geld over hadden voor ons doel: kinderen een ontspannen week geven tijdens onze 
Avonturenkampen.  
 
Helaas konden wij het Avonturenkamp dit jaar niet door laten gaan. Weet dat al de gedane giften 
gereserveerd zijn voor, hopelijk, een spetterend Avonturenkamp 2022. 
 
 
Dieuwke Haverlach 
Penningmeester stichting Jong & Geliefd  
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Beginbalans 2022 
 
Tabel 1 Beginbalans 2022 

Beginbalans 01-01-2022 

Activa (in €) Passiva (in €) 
 

Vaste activa  €          -       Reserves en fondsen  
 

Vlottende activa  €    150,00        Reserves  €     3225,04   

Liquide middelen       Fondsen  €             -     

 Banksaldo  €   3062,72     Vreemd vermogen  
 

 Kas  €          -        Crediteuren  €     12,28   

 Spaarrekening  €          -          
 

                 

 Totaal Activa  €   577,84     Totaal Passiva   €     577,84   

 
 
Toelichting op de balans 
Liquide middelen 
We hebben een banksaldo van € 3062,72 euro per sluiting boekjaar. We hebben geen 
(rentegevende) spaarrekening of contanten. 
 
Eigen vermogen 
Wij hebben per sluiting boekjaar een eigen vermogen van ruim € 3200. Dit bedrag is door de 
annulering van het Avonturenkamp dit jaar niet uitgegeven en kan nu worden ingezet voor het 
Avonturenkamp 2022 en andere kosten voor Jong & Geliefd. In 2021 is geen fondsengeld 
binnengekomen voor 2022.  
 
Crediteuren 
In januari 2022 worden nog rekeningkosten van december afgeschreven. Dit bedrag zal rond de € 
12,00 liggen.  
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Realisatie 2021 
 

Einde boekjaar is het totale verschil tussen baten en lasten € 3016,20. Het Avonturenkamp is dit jaar 
niet doorgegaan. Hierom hebben we geen fondsengeld binnengekregen en zijn veel begrootte 
uitgaven niet gedaan. Hieronder staat in twee verschillende tabellen weergegeven wat is ontvangen 
(staat van baten) en wat is uitgegeven (staat van lasten) met daaronder een korte toelichting.  
 
Tabel 2 Realisatie Staat van Baten 

 Staat van Baten  

 
  Realisatie 2021   Begroting 2021   Realisatie 2020  

Collecte Kerken  €          725,90   €     5.000,00   €                    -    

Donaties   €         3.123,18   €      2.200,00   €             891,17  

Inkomsten door activiteiten   €                   -     €         330,00   €                    -    
     
Avonturenkampen 

   

 
Fondsen  €                   -     €    10.000,00   €                    -    

     

 
Totaal:  €     3.849,08   €    17.530,00   €            891,17  

 
 
 
Toelichting op de staat van baten  
 
Het grootste aandeel van het geld dat dit jaar is ingestroomd komt van donateurs, mensen die Jong 
& Geliefd financieel een hart onder de riem steken. Daarnaast heeft een aantal kerken één of 
meerdere malen voor ons gecollecteerd en is zelfs op één basisschool het zendingsgeld naar Jong & 
Geliefd gegaan. Hier zijn wij erg blij mee en dankbaar voor.  

Kerken  

Te zien is dat een veel groter bedrag begroot was (€ 5000) dan is gerealiseerd (€ 725). In praktijk 
reageerden kerken bijna niet op onze benadering om te collecteren. De kerken die positief 
reageerden, betroffen twee kerken waar wij zelf aan verbonden zijn, en zij collecteerden vaak vanuit 
intrinsieke motivatie. Dit is logisch aangezien er (wereldwijd) zo veel goede doelen zijn dat kerken 
waarschijnlijk veel eerder collecteren voor een stichting die ze kennen. 

In 2022 willen we mede daarom minder focussen op het vragen van geld van kerken, maar vooral 
kennis maken met kerken en vertellen over ons werk.  

Fondsen  
Een groot deel van het geld wat we nodig hebben om een avonturenkamp mogelijk te maken, komt 
uit de fondsenwerving. Afgelopen jaar hebben we fondsen aangeschreven, maar geen geld 
ontvangen omdat het kamp niet doorging. In 2022 gaan wij dit proces opnieuw beginnen. 
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Tabel 3 Realisatie Staat van Lasten 

 Staat van Lasten 

   Realisatie 2021   Begroting 2021   Realisatie 2020  

Avonturenkampen 
 

 €     17.202,00  
 

 
Promotie  €                 -     €          290,00   €         313,33  

 
Investeringskosten Kamp   €                 -     €        8.412,00   €                 -    

 
Variabele Kampkosten  €                 -     €       6.460,00   €                 -    

 
Voorbereidingsweekend  €                 -     €          350,00   €                 -    

 
Reiskosten  €                 -     €          240,00   €                 -    

 
Diversen  €                 -     €          300,00   €                 -    

 
Verzekering  €                 -     €          200,00   €                 -    

 
Personeelskosten  €        667,69   €          950,00   €                 -    

     
Administratie 

   

 
Promotie 

 
 €                    -     €                 -    

 
Kantoorbenodigdheden  €           74,10   €             60,00   €                 -    

 
Bankkosten  €           91,09   €             79,60   €                 -    

 
Telefoonkosten 

 
 €             20,00   €                 -    

     
Oprichtkosten  

   

 
Oprichtingsakte bij Team Notarissen   €                 -     €                    -     €                 -    

 
Administratiekosten KvK   €                 -     €                    -     €                 -    

     
Overig 

   

 
Belasting  €                 -     €                    -     €                 -    

 
Diversen  €                 -     €           150,00   €                 -    

               
  Totaal:  €       832,88   €       17.511,60   €        313,33  
     

 
Baten-Lasten 

  
 €   3.016,20  

 

 

Toelichting op de staat van Lasten  

Avonturenkamp 

Veel van de begrootte bedragen van de Avonturenkampen zijn niet uitgegeven, logischerwijs omdat 
het Avonturenkamp afgelopen jaar niet is doorgegaan. De voorbereidingsweekenden gingen wel 
door en hier hebben twee professionals trainingen gegeven. Deze workshops waren duurder dan we 
hadden gedacht (zie subbegroting Personeelskosten). Er was namelijk maar € 400 begroot voor 
workshops. Afgelopen jaar werden we vaak stilgezet bij de urgentie om goed getraind te zijn. We 
hebben besloten dat we meer geld willen uitgeven aan training. De begroting voor 2022 zal hier op 
worden aangepast. 
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Tabel 4 Sub Begroting Personeelskosten Avonturenkampen 

    Personeelskosten Avonturenkampen       
        

Functieomschrijving 
aantal 
werknemers 

uren 
per 
project werkplek soort werk Uurloon 

Vergoeding 
van 
reiskosten 

Vergoeding 
per project 

Kernteam Avonturenkampen 8  Stichting vrijwilligerswerk 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Kampteam Avonturenkampen 11  Kamp Vrijwilligerswerk 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Externe Workshopleider op het 
kamp 2 7 Kamp Freelancer 25,00 € 100,00 € 550,00 € 

Training voorbereidingsweekend 2 4 Voorbereidingsweekend Freelancer 25,00 € 100,00 € 400,00 €         

            Totaal 950,00 € 

 

Administratie 

We konden afgelopen jaar een gratis printer overnemen. Hiervoor schaften we inkt en printpapier 
aan. Daarnaast verstuurden we promomateriaal naar kerken en daarvoor kochten we postzegels.  

Bankkosten 

De bankkosten vielen hoger uit dan begroot. Waarschijnlijk zat er een foutje in de berekening. Dit 
wordt in de begroting van 2022 gecorrigeerd.  
 
 

Financiële vooruitblik 2022 

Financieel staan we er goed voor en omdat het Avonturenkamp afgelopen jaar niet doorging, hadden 
we vrijwel geen uitgaven. We ontvingen wel veel giften wat betekent dat we het jaar eindigen met 
een positief saldo. Dit hele bedrag zit in de spaarpot voor het Avonturenkamp 2022.  

In 2022 starten we opnieuw met de fondsenwerving om het grootste gedeelte van de kosten van de 
Avonturenkampen te kunnen dekken.  

We zien voor het aankomende jaar geen reden tot financiële problemen of angsten daarvoor. 
Daarom gaan we met hoop en verwachting het (financiële) jaar 2022 tegemoet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


