JAARVERSLAG 2020

ELK KIND
VERDIEND EEN KANS

VOORWOORD
Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2020 van Stichting Vecht voor Jeugd. Een bijzonder jaar door
Covid-19 perikelen. Als stichting hebben wij ons werk zo goed mogelijk geprobeerd voort te zetten en
ons doel ‘Elk kind verdient een kans’ is juist in deze moeilijk periode van onschatbare waarde.
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
Gedurende het geheel jaar vergadert de stichting circa 6x per jaar. Tijdens de vergadering worden
lopende activiteiten besproken en vanuit deze lopende activiteiten worden afspraken gemaakt.
Activiteiten die Stichting Vecht Voor Jeugd in 2020 heeft ondernomen
- Contacten onderhouden met de gemeente over de stand van zaken en ontwikkeling van Sam&
voor alle kinderen. Hierin is met name gesproken over het toekennen van de gelden en de rol
van Vecht voor Jeugd binnen Sam&.
- Er is gezocht naar een persoon die de kascontrole uit kan voeren.
- Website is, voor zover mogelijk, geactualiseerd.
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PUBLICITEIT EN EXTERNE CONTACTEN
Het is belangrijk dat de stichting zijn bekendheid vergroot. Dit zowel bij partijen die in aanraking komen
met kinderen die ons nodig hebben. Maar ook bij partijen die geld kunnen doneren.
Wij hebben op diverse manier contacten, met diverse partij.
In 2020 hebben wij op deze wijze diverse contacten gehad
. Gemeente Hardenberg over het toekennen van de gelden en de visie van Vecht voor Jeugd hierin.
. Sam& over onze rol binnen deze organisatie.
We onderhouden contacten met diverse externe partijen. Partijen waar we de afgelopen jaren
contacten mee hebben zijn:
- Gemeente Hardenberg
- Sam&
- Samen Doen
- Primair onderwijs
- Voortgezet onderwijs
- Voedselbank
- Vluchtelingenwerk
- Huisartsen
- De Stuw
- Raad & Recht
- Kerken
- Carinova
- Bewindvoerders
- Rotary Hardenberg
- De Lions
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INTERNE ORGANISATIE
Stichting Vecht voor Jeugd heeft een bestuur die bestaat uit personen die vanuit verschillende
achtergronden hun kennis en expertise beschikbaar stellen. Zij delen de maatschappelijk
betrokkenheid.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid (behandelaar aanvragen)

Karin Oldehinkel – Kotterink
José Westerman
Henk Odink
Djimmer Bosman
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FINANCIEN
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.
Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Balans per 31-12-2020
ACTIVA
Liquide Middelen
PASSIVA
Eigen Vermogen

31-12-2020

31-12-2019

€ 65.342,00
===========

€ 67.235 ,00
===========

€ 65.342,00
===========

€ 67.235,00
===========

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.
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TOELICHTING OP DE BALANS:
Liquide middelen
Rabobank Spaarrekening
Rabobank rekening courant

31-12-2020 31-12-2019
€ 24.244,00 € 26.141 ,00
€ 41.098,00 € 41.094,00
€ 65.342,00 € 67.235,00
=========== ===========

TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BATEN EN LASTEN:
Lasten
Bijdragen volgens de doelstellingen ( 17 keer)
Overige kosten

€ 2.807,00
€
594,00
€ 3.401,00
===========
De stichting kan bogen op een gezond financieel fundament. Voor 2020 betekende dat het
bestuur alle aanvragen die voldeden aan de criteria kon honoreren. Het aantal aanvragen
werd vooral door de Corona pandemie negatief beïnvloed.

8

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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