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Voorwoord 
Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2017 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. 
Iedereen voert daarna zijn werkafspraken uit. 
 
Activiteiten di onze stichting in 2017 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 de stichting. 
 

 
- de beleidsmedewerker maatschappelijk domein van de gemeente Hardenberg 

is aangeschoven tijden 1 van de bestuursvergaderingen. Centraal in dit 
overleg stonden kennismaking en de besteding van de zgn. Klijnsma gelden. 
  

 
- Ook regelmatig wordt door onze vaste man een vergadering bezocht bij de 

gemeente i.v.m. het armoedebeleid.  
 

- de vertegenwoordiger van Stavast Coaching is bij een vergadering van ons 
geweest op eigen verzoek. 

 
- ook hebben wij een vaste persoon namens Vecht voor Jeugd als intermediair 

bij het Jeugdsportfonds. 
 

- Er is contact tussen onze ambassadeurs en HHC. 
 

- In oktober hebben we ons aangemeld voor een Specsaveractie.  
 

- Vecht voor Jeugd ontving een uitnodiging namens de gemeente voor de 
MeeDoenDag in de brandweerkazerne op 11 november. Hier konden de 
bezoekers kennis maken met de gezichten achter Vecht voor Jeugd. Een 
zinvolle dag. 

 
- De Rotary heeft in december weer een wijnactie voor ons gehouden. 
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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 geweest met: 
 
- Rotary Hardenberg 
- Gemeente Hardenberg  
- Maatschappelijk werk 
- Basisscholen 
- Speciaal onderwijs 
- Voortgezet onderwijs 
- Vluchtelingenwerk Oost Nederland  
- Voedselbank 
- HHC 
- De Kern 
- Deltion College Zwolle 
- Huisartsen 
- Samendoen Noord 
- De Stuw, Raad en Recht 
- Visio Haren 
- Carinova 
- Turnvereniging Hardenberg 
- Voetbalclub Gramsbergen 
- SGJ Pleegzorg 
- Ambiq Hardenberg 
- Fysiotherapie 
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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 is Max Bakhuis, onze penningmeester, afgetreden. Dit geheel 
volgens rooster van aftreden. Henk Odink is nu zijn opvolger. 
 
 
 
 
 

Financiën 
Periode 01-01-2017 t/m 31-12-2017  

 

Algemeen 

De stichting kan bogen op een gezond financieel fundament. Voor 2017 betekende 
dat het bestuur alle aanvragen die voldeden aan de criteria kon honoreren. 
Daarnaast is het bestuur ook in 2017 kritisch omgegaan met het maken van 
algemene – indirecte – kosten, waardoor het inkomende geld ook daadwerkelijk aan 
de doelgroep besteed kan worden. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 
december. 

Balans per 31-12-2017

eindsaldo beginsaldo eindsaldo beginsaldo
A C T I V A P A S S I V A

LIQUIDE MIDDELEN EIGEN VERMOGEN
- Bank 53611,18 45455,02 - Eigen vermogen 51861,18 45455,02

KORT VREEMD VERMOGEN
- Overige Verplichtingen 1750,00

---------------- ------------ ---------------- ----------------
Totaal Activa 53611,18 45455,02 Totaal Passiva 53611,18 45455,02

=========================== ===========================
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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 

       31-12-2016   31-12-2017 

Rabobank Spaarrekening          41.081              41.008 

Rabobank rekening courant         12.530                 4.447  

             53.611                   45.455 
            ======                  ====== 

Staat van Baten en Lasten over 2017

L A S T E N B A T E N
2017 2017

Sponsoren 12572,77
schappelijke bijdragen 16312,49 Giften 10356,97

Algemene Kosten 210,59

Toevoeging aan
Bestemmingsreserve 6406,18

-------------- --------------

totaal Lasten 22929,26 22929,74

Financiële- of maat
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TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

Lasten 

Bijdragen volgens de doelstellingen            16.312 

overige kosten           211 

                 16.523  

          ========= 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


