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Voorwoord
Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2018 van Stichting Vecht voor Jeugd. Onze stichting is
gevestigd in de gemeente Hardenberg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost
Nederland onder nummer 53158857. De stichting is opgericht op 1 juli 2011.
De stichting is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen/jongeren t/m 17 jaar
die in de gemeente Hardenberg wonen. Wij willen deze kinderen een kans geven voor
persoonlijke ontwikkeling op sportief, educatief en/of cultureel gebied.
Nog altijd hebben veel jongeren in de gemeente Hardenberg geen of onvoldoende kans op
een toekomst met perspectief. De redenen hiervoor zijn veelal zeer verschillend, maar
meestal betreft het problemen waar de jongere zelf niet om heeft gevraagd, laat staan dat hij
of zij er iets aan kan veranderen. Daarom willen wij de helpende hand bieden.
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Activiteiten
De stichting vergadert 1x per anderhalve maand in het Steenhuys te Gramsbergen. Met
ingang van november 2018 vergaderen we in het Bestuurscentrum van Chrono, Hardenberg.
Iedereen voert daarna zijn werkafspraken uit.
Activiteiten die onze stichting in 2018 ondernam dan wel mee te maken had waren onder
andere:
-

Regelmatig in gesprek gaan met de mensen van de Voedselbank; de gebruikers
vormen een belangrijke doelgroep voor onze stichting.

-

Het jaarlijks bezoek aan de vergadering van de Rotary om uitleg te geven over het
functioneren van onze stichting.

-

We zijn een aantal keren per jaar in gesprek met de beleidsmedewerker
maatschappelijk domein van de gemeente Hardenberg. Centraal in dit overleg staat
de besteding van de zgn. Klijnsma gelden. Over het gebruik van deze gelden is
inmiddels door ons ook verantwoording afgelegd. Ook schuiven de heer Harry
Claessen en de heer Marc Nij Bijvank hierbij aan. Met hen zijn we in gesprek over
Stichting Leergeld.

-

Ook gaan we regelmatig in overleg met de gemeente in het kader van het
armoedebeleid.

-

Er is contact tussen onze ambassadeurs en HHC.

-

Vecht voor Jeugd ontving een uitnodiging namens de gemeente voor de
MeeDoenDag in de brandweerkazerne op 10 november. Hier konden de bezoekers
kennismaken met de gezichten achter Vecht voor Jeugd. Een zinvolle dag.

-

Er is een gesprek geweest met iemand van de diaconie van de PKN kerk.

-

We hebben een aanvraag gedaan bij Unicef voor de Paul van Vliet Award. Helaas is
deze aanvraag niet gehonoreerd.

-

Stappenplan is opgemaakt en vastgesteld..

-

We buigen ons over de Privacywet m.b.t. Vecht voor Jeugd.

-

Overleg gehad met Jorinde Brink over een artikel van Vecht voor Jeugd in De Toren
en De Stentor. Ook hebben we gezorgd dat dit stuk op de wekelijkse nieuwsbrieven
van de basisscholen terecht is gekomen.

-

Wij werden uitgenodigd bij Indupac om een cheque in ontvangst te nemen.
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-

Er waren het afgelopen jaar deelnemers aan de Carbagerun die reden voor Vecht
voor Jeugd. We zijn bij hun geweest om een mooi bedrag in ontvangst te nemen.

-

De Rotary heeft in december weer een wijnactie voor ons gehouden.

-

Kascontrole is uitgevoerd.

-

De opbrengst van de Mosselparty van de Lions is overhandigd aan Vecht voor
Jeugd.

-

De nieuwe contactpersoon van Jeugdfonds Sport en Cultuur is Arjan Breukelman.

Publiciteit
Publiciteit is belangrijk om de bekendheid van de stichting te vergroten, dit hebben wij
gedaan d.m.v. contact te hebben met:
-

scholen, zowel basis- als voortgezet onderwijs
speciaal onderwijs
maatschappelijk werk
de gemeente
voedselbank
kerken
er is een positief redactioneel artikel in De Stentor en De Toren geplaatst

Externe contacten
Onze externe contacten zijn:
- Rotary Hardenberg
- Gemeente Hardenberg
- Maatschappelijk werk
- De Lions
- Samen Doen teams
- Basisscholen
- Speciaal onderwijs
- Voortgezet onderwijs
- Vluchtelingenwerk Oost Nederland
- Voedselbank
- HHC
- De Kern
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- Huisartsen
- Samendoen Noord
- De Stuw, Raad en Recht
- Carinova
- Voetbalclub Gramsbergen
- Jeugdfonds Sport en Cultuur
- Fysiotherapie
- Kerken
- Carinova
- Trias groep
- Fikara bewindvoering
- Alfa college
- Jeugdzorg
- BB en F Salland b.v.
- Rijwielhandel Slot
- Prins Sport
- Fixittall computers en services
- Rots en Water

Interne organisatie
Onze stichting bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester)
aangevuld met 2 bestuursledenleden (waarvan 1 lid contactpersoon is van de Rotary). Ook
hebben wij een extra contactpersoon/intermediair ingezet richting de Voedselbank in de
naam van Hermien Bakhuis. En natuurlijk onze twee ambassadeurs Piet-Cees van der Wel
en Mark van Lenthe.
In het afgelopen jaar heeft onze vaste contactpersoon bij de Rotary Wim Bosman, Jante
Oosting bereidt gevonden om hem op te volgen. Andy de Vos wordt sinds kort vervangen
door Djimmer Bosman. Henk Brink, onze voorzitter, heeft inmiddels een opvolger gevonden
in de persoon van Karin Oldehinkel-Kotterink. Henk zal per september 2019 aftreden.
In verband met deze wisselingen is er ook een nieuw rooster van aftreden gemaakt.

Financiën
Periode 01-01-2018 t/m 31-12-2018
Activiteiten
De Stichting heeft ten doel het bieden van mogelijkheden op het gebied van sport,
hobby, recreatie en educatie aan minderjarigen in de gemeente Hardenberg die door
sociale of maatschappelijke omstandigheden of door hun gezondheids- of
gezinssituatie in problemen dreigen te raken.
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Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Toelichting:
Algemene Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening:
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld zijnde activa en passiva opgenomen tegen de
nominale waarde.
Liquide Middelen
De Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Donaties
Donaties en giften worden verwerkt in het jaar van ontvangst.
Financiële Baten en Lasten
Deze worden berekend op basis van historische bedragen.
TOELICHTING OP DE BALANS:
Liquide middelen
Rabobank Spaarrekening
Rabobank rekening courant

31-12-2017
€ 41.081,00
€ 12.530,00

31-12-2018
€ 41.089,00
€ 26.434,00

€ 53.611,00
===========

€ 67.523,00
===========

TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BATEN EN LASTEN:
Lasten
Bijdragen volgens de doelstellingen (61 keer)
overige kosten

€ 13.369,00
€
440,00
€ 13.809,00
===========

De stichting kan bogen op een gezond financieel fundament. Voor 2018 betekende
dat het bestuur alle aanvragen die voldeden aan de criteria kon honoreren.
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Conclusie
Dit jaarverslag is met uiterste zorg samengesteld, maar mochten bepaalde aspecten niet
duidelijk zijn of heeft u aanbevelingen voor het volgende jaarverslag dan kunt u deze
schriftelijk richten aan de secretaris.
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