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1. Bestuur en directie
Voor u ligt het jaarverslag van 2020. Het is een jaar dat we niet snel zullen  vergeten. Tijdens het schrijven van dit stuk zitten wij midden in de 
2e golf en komt de 3e er ook aan volgens alle geleerden. Het mag duidelijk zijn dat deze pandemie enorme invloed heeft op het dagelijks leven 
van iedereen. En dus ook op die van Stichting Samen is niet alleen. Op dit moment wordt er vanuit de politiek geprobeerd om het aantal dode-
lijke slachtoffers zo laag mogelijk te houden. Volkomen begrijpelijk maar de emotionele en maatschappelijke schade die er nu ontstaat gaan 
wij nog lang blijven voelen. Vanuit ons kantoor, boven de voedselbank, hebben wij het aantal bezoekers daar zien verdubbelen in een jaar. 
Het gaat hier om ZZP-ers, mensen met 0-urencontracten, mensen met een eigen onderneming en ga zo maar door. De crisis raakt iedereen. 

Bij onze projecten zien wij een stijging in 
het aantal aanvragen. In het stuk zal u dui-
delijk worden hoe wij zijn omgegaan met 
corona en wat de impact is geweest op 
onze projecten. Daarnaast zal u ook dui-
delijk worden wat wij voor extra projecten 
hebben gedaan tijdens de 1e golf. 

Er is een 5 jarenplan gemaakt waarin we 
duidelijk beschrijven welke koers wij wil-
len varen. Het is een gegeven dat wij vanaf 
de oprichting elk jaar gegroeid zijn. In het 
plan staat hoe wij dit willen doen zonder 
onze kernwaarden te verliezen. Ook zal de 
groei ervoor zorgen dat wij naast de ge-

meente op zoek zullen gaan naar partijen 
die willen co-financieren. Dit wordt een 
uitdaging maar zeker één die gaat lukken. 

Begin 2019 zijn wij met een nieuwe organi-
satiestructuur van start gegaan. Dit is het 
werk van iedereen ten goede gekomen.  
Waar het vroeger hollen en stilstaan was is 
er nu meer aandacht voor de organisatie, 
de mensen die er werken en ook zeker de 
vrijwilligers en stagiaires. Er is een stevige 
structuur neergezet en dat betaald zich uit 
in een betere en efficiëntere manier van 
werken. Met heel veel blije werknemers. 
Eind 2020 is er besloten dat er onderzocht 

moet worden of er een pensioenregeling 
kan komen. Hoe dat eruit komt te zien zal 
in de loop van 2021 duidelijk worden.  

De uitdaging voor volgend jaar ligt in het 
verstevigen van de organisatie. Zowel fi-
nancieel als bij de projecten, zonder de 
snelle, persoonlijke manier van werken uit 
het oog te verliezen. 

Marius Singels en Jurre van de Kamp
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2. Aanbod van Stichting Samen is niet alleen (SINA)

Luierproject
Dit project is er voor alle klanten van de 
voedselbank lopen in Amsterdam die kin-
deren hebben tot 5 jaar. Deze mensen  
hebben al nauwelijks geld om boodschap-
pen te doen. Luiers zijn een duur product, 
maar wel een product dat mensen met 
kleine kinderen nodig hebben. Via de 13 
uitgiftepunten van de voedselbank Am-
sterdam worden de luiers aangeleverd.
Doel van het project is om alle kinderen 
tussen de 0-4, die zijn aangesloten zijn bij 
de VBA, elke maand te voorzien van een 
pak luiers. In 2020 hebben wij meer dan 
3500 pakken luiers weggegeven.

Sportmaat. 
Bij het project sportmaat fungeren de werknemers van het project als intermediair voor kinderen die graag willen sporten maar dit niet 
kunnen betalen. Dit doen wij in samenwerking met Jeugdfonds Sport en het Jongerencultuurfonds en/of door een beroep te doen op 
particulieren, bedrijven en verenigingen. Wij vragen hun een  kind te sponsoren voor minimaal een jaar zodat hij/zij mee kan doen aan 
buitenschoolse activiteiten of lid kan worden van een sportvereniging. Daarnaast kijken wij of het gezin gebruik maakt van de voorliggen-
de voorzieningen en verwijzen wij ouders door naar interne projecten of externe organisaties. Doel van dit project is om de participatie 
bij buitenschoolse activiteiten te verhogen. 
In 2020 hebben wij voor het project superintermediair:
• 2079 aanvragen gedaan voor sport 
• 1859 aanvragen voor een zwemles
• 552 aanvragen bij het jongerencultuurfonds gedaan
Hiermee hebben wij ruimschoots voldaan aan de doelstelling. 
Voor het project sponsormaatje Zuid hebben wij nog eens;
• 161 aanvragen bij het Jeugdfonds Sport gedaan voor zwemles;
• 241 sportaanvragen;
• 31 bij Jongerencultuurfonds;
• 95 huisbezoeken uitgevoerd; 
• En hebben we 173 ‘andere verzoeken’ gekregen. Denk aan brillen, beugels etc.. 
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Huisbezoeken kwetsbare gezinnen
Bij huisbezoeken kwetsbare gezinnen gaan wij op huisbezoek bij gezinnen die door tekort 
aan geld niet in de basisvoorzieningen voor hun kinderen kunnen voorzien. Denk hierbij 
aan bedden, kasten, bureaus, fietsen, laptops en bijles. Wij gaan langs om te kijken of we 
de gezinnen in aanmerking komen voor een voorziening of dat er meer zaken spelen waar 
we ze bij kunnen helpen. Denk hierbij aan het aanvragen van gemeentelijke voorzienin-
gen, schulden, problemen met huisvesting etc. Wij kijken waar we deze gezinnen zelf bij 
kunnen helpen en waar we ze kunnen doorverwijzen naar andere hulp. Voor dit project 
werken wij samen met het nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Leergeld Amsterdam. 
Doel van dit project is om de schrijnende situaties binnen gezinnen in kaart te brengen, 
deze te verbeteren en extra hulp in te schakelen waar nodig. Voor dit project hebben wij 
984 unieke huisbezoeken afgelegd. Minder dan het aantal van 1200 maar wij zijn dik te-
vreden. Dit is vanwege corona niet helemaal gelukt. Het aantal kinderen dat wij moesten 
bereiken is wel behaald. 

Studentmaat 
Studentmaat is het eerste maatjesproject van Stichting SINA dat al vele jaren met succes 
wordt uitgevoerd  binnen het stadsdeel Zuid. Dit jaar was het 8e jaar en alle hulpinstanties 
binnen Amsterdam Zuid zijn op de hoogte van ons aanbod. Team Activering van Stads-
deel Zuid levert cliënten aan, maar we merken dat er de laatste jaren ook veel cliënten via 
andere maatschappelijke instanties aangemeld worden. De maatjes bieden ondersteu-
ning aan personen die op, onder of nabij de armoedegrens leven en hierdoor een grote 
afstand hebben tot de maatschappij. Vaak is isolatie en eenzaamheid een gevolg van de 
langdurige armoede en is er sprake van problemen op verschillende leefgebieden. Ze 
worden gekoppeld aan studenten Toegepaste Psychologie en Social Work. De studenten 
zullen door middel van  een coaching traject op maat, wekelijks de deelnemers onder-
steunen bij het aanpakken van hun problemen. 

Doel van het project is:
• mensen hun eigenwaarde weer teruggeven
• mensen zelfredzamer te maken
• mensen weer deel uit te laten maken van de participatiemaatschappij
• bieden van stages aan studenten en daarmee bijdragen aan het opleiden 
 van de social worker van de toekomst

Afgelopen jaar zijn er 45  succesvolle matches gemaakt. We hebben niet aan de 50 mat-
ches kunnen komen. Dit omdat er toch veel niet mogelijk was door de corona. 
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Digimaat
Digimaat is een traject waarbij studenten als maatjes worden gekoppeld aan ouderen die niet of weinig di-
gitaal vaardig zijn. Samen stellen zij persoonlijke leerdoelen op en werken vervolgens in een tijdsbestek van 
4 tot 6 maanden aan een verbetering van hun digitale vaardigheden. De tijdsduur is o.a. afhankelijk van het 
persoonlijke leerdoel en het niveau van de deelnemer.

De doelstelling van het traject is: Amsterdammers, met name van 55+ met een laag inkomen, die digitaal 
niet voldoende vaardig zijn, ondersteunen en kennis laten maken met de digitale wereld door middel van 
het stellen van eigen leerdoelen. Dit willen we bereiken door studenten gemiddeld 1 tot 2 uur per week bij 
de deelnemer thuis één op één begeleiding te laten geven en de deelnemer te laten werken aan zijn of haar 
persoonlijke digitale leerdoelen. Afgelopen jaar zijn er 103 succesvolle matches gemaakt. Bij dit project kun-
nen we ook spreken van een geslaagd jaar. 

Zorgmaat en huisbezoeken 
kwetsbare ouderen
Aanvankelijk gestart als twee losse projecten maar omdat ze dermate 
nauw met elkaar verbonden zijn, is er vanaf 2020 ervoor gekozen om 
er één project van te maken.  
Het project Zorgmaat heeft als doelstelling kwetsbare ouderen te be-
geleiden bij het oplossen van zorgen en problemen, zodat zij zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen in hun eigen vertrouwde 
leefomgeving. Om dit te bereiken worden ouderen gekoppeld aan een 
zorgmaatje (student HBO- of MBO Verpleegkunde of Social Work). De 
studenten lopen gedurende 20 weken stage bij zelfstandig wonende 
ouderen. Er wordt dan o.a. een zorgleefplan opgesteld. 
Het doel van de Huisbezoeken is het bereiken van de niet geziene 
kwetsbare bewoners. Door middel van deze huisbezoeken, krijgen we 
inzicht in de hulpvragen die leven bij de bewoners. Denk hierbij aan 
zorgvragen, armoedevraagstukken, eenzaamheid, lichamelijke of psy-
chische klanten, sociaal isolement en gebreken aan de woning. Voor 
laatstgenoemde hulpvraag werken we nauw samen met woningbouw-
verenigingen. Een huisbezoek kan resulteren in een langer durend tra-
ject door er een zorgmaatje aan te koppelen. 
Afgelopen jaar zijn er 43 succesvolle matches gemaakt en zijn er meer 
dan 100 huisbezoeken afgelegd ondanks de coronacrisis.
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Praktijkstage in de wijk
Praktijkstage in Zuid helpt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en in beweging te krijgen. Samen met de par-
ticipatiecoach van het project gaat de deelnemer op zoek naar het hoogst haalbare op het gebied van (arbeids)participatie. Voor de één 
is dat vrijwilligerswerk, voor de ander een werkervaringsplek of betaald werk.
De praktijkstage:

• biedt werkervaringsplekken bij werkgevers, ondernemers en non-profit organisaties voor maximaal 6 maanden
• helpt deelnemers bij het vinden van passend vrijwilligerswerk als blijkt dat de stage nog een stap te ver is
• speelt in op kansen en mogelijkheden bij de deelnemer enerzijds én het sociale gezicht van werkgevers anderzijds
• is laagdrempelig en mede bedoeld om het zelfvertrouwen en eigenwaarde van de deelnemer een ‘boost’ te geven, 
 om vanuit daar verder te bouwen
• biedt in de persoon van een participatiecoach één aanspreekpunt voor deelnemer en werkgever
• biedt een oriëntatie training (8 a 10 workshops met max. 8 deelnemers) bij aanvang van het traject
• biedt sportlessen in een sportschool onder begeleiding van een professionele personal trainer

Het grootste deel van de deelnemers wordt aangemeld door klantmanagers van Team Activering van Stadsdeel Zuid. Dit project is geba-
seerd op persoonlijke aandacht en individueel maatwerk. Het streven is om stap voor stap vooruit te komen om zodoende te onderzoe-
ken tot waar de mogelijkheden van de klant reiken. Wat is de hoogst haalbare participatie voor de klant? 
In 2020 hebben wij 70 Mensen geholpen bij het vinden van een stageplek. Er moesten 100 trajecten behaald worden maar ook hier gooi-
de corona roet in het eten. 

Spaarmaatje
Bij dit project helpen wij mensen die in 
het laatste deel van hun schuldsanering-
traject zitten. Wij helpen mensen met de 
volgende zaken;
• administratie ordenen
• brieven en formulieren 
• voorzieningen aanvragen
• vragen voor de sociaal raadslieden
• het bezoeken van een Financieel Café

Afgelopen jaar hebben wij 65 matches ge-
maakt. Dit is niet het beoogde aantal maar 
met de coronacrisis in het achterhoofd 
zijn wij meer dan tevreden. 
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3. Corona
We kunnen wel spreken van een bijzonder jaar. De coronacrisis heeft het totale leven overhoop gegooid. Hieronder is te lezen welke wij 
activiteiten wij hebben ondernomen. 

Algemeen

In tijden van Corona is Stichting Samen is niet alleen (SINA) anders met haar werkzaamheden omgegaan. Werknemers zijn thuis gaan 
werken en alle overleggen gingen via ZOOM of telefonisch. Er is altijd goed contact geweest tussen de werknemers om te peilen of alle 
werkzaamheden nog goed verliepen en of er werknemers waren die ergens hulp bij nodig hadden. In het begin was het wennen om niet 
naar kantoor te gaan, geen mensen te bezoeken en digitale overleggen te hebben, maar we hebben ons snel aangepast aan de nieuwe 
situatie. De kracht van Stichting SINA is het laagdrempelige en langdurige ondersteunen van mensen aan huis. Zoals één op één begelei-
ding van studenten bij mensen die door langdurige armoede geïsoleerd zijn, het ondersteunen van mensen met schulden aan huis of het 
bezoeken van ouderen met een laag inkomen, die sociaal emotionele hulpvragen hebben. Daarnaast is het afleggen van huisbezoeken 
een groot onderdeel van de stichting, net zoals de begeleiding van mensen naar een stageplek middels contactmomenten op kantoor. 
Dit was ten tijde van de eerste golf niet meer mogelijk en deze werkzaamheden hebben wij dan ook anders moeten inrichten. 

In de eerste 10 weken hebben wij fysiek 
contact met deelnemers vermeden. Alle 
mensen die een maatje van ons hadden op 
het moment dat de Coronamaatregelen in 
Nederland bekend werden, hebben wij te-
lefonisch ‘bezocht’. Dit gold voor Studen-
tenmaat, Digimaat, Zorgmaat en Spaar-
maat. Zij werden (twee)wekelijks gebeld 

en er werd doorgenomen wat er goed en 
minder goed ging. Hieruit bleek al snel dat 
mensen door het gemis van fysiek contact 
steeds eenzamer werden. Ook financieel 
werd het voor sommige mensen in deze 
periode nog zwaarder dan dat het al was. 
In deze periode hebben ook een aantal 
dingen gedaan die afwijken van onze nor-

male werkzaamheden om mensen extra 
te ondersteunen of om een hart onder de 
riem te steken. Alle acties die wij hebben 
ondernomen in deze periode zijn volgens 
de regels van het RIVM uitgevoerd.

- Voedselpakketten
Al snel na de intrede van de Corona-
maatregelen in Nederland werd ons nog 
duidelijker hoe kwetsbaar de doelgroep 
is waar wij mee werken. Deze mensen 
hebben weinig buffer en bij het weg-
vallen van een baan met een klein in-
komen zitten zij al snel aan de grond.                                                        
Vanuit verschillende gezinnen, maar ook 
alleenstaanden kwamen vragen binnen 
over het aanmelden bij de Voedselbank. 
Ze hadden een tekort aan eten door een 
gebrek aan geld, waardoor ook snel schul-
den ontstonden. Wij hebben, dankzij een 
donor, een grote lading houdbaar voedsel 
gekregen. Daar hebben wij pakketten van 
gemaakt en deze hebben wij stads breed 
naar mensen die acuut in de problemen 
kwamen, gebracht. Tevens hebben wij 
deze mensen doorgestuurd naar de Voed-
selbank in hun stadsdeel. In totaal hebben 
wij ruim 200 pakketten weggegeven. 

- Bloemetjes
Dankzij Dennis, onze grote bloemendonateur van de kerstmarkt, hebben wij 300 bewo-
ners van de flats in Buitenveldert, waar wij huisbezoeken hebben gedaan, een bloemetje 
kunnen aanbieden. Op 20 mei hebben wij met het hele SINA-team de bosjes bloemen 
persoonlijk bij de bewoners, met gepaste afstand, langsgebracht.  Bij elk bosje bloemen 
zat een briefje met onze contactgegevens, zodat de bewoners met hulpvragen ons weten 
te bereiken. Het gaat hierbij om kwetsbare mensen die vaak eenzaam zijn. 
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- Thuis naar school 
Meteen na de mededeling dat de scholen 
zouden gaan sluiten, kregen wij veel ver-
ontrustende vragen van ouders. Zij waren 
bang dat hun kinderen een achterstand 
zouden oplopen doordat zij zelf geen 
steun konden bieden bij het maken van 
het thuiswerk, of omdat zijn geen laptop 
tot hun beschikking hadden. Wij zijn toen 
direct opzoek gegaan naar een oplossing. 
We hebben een aantal laptops geschon-
ken aan kinderen uit minimahuishou-
dens en gelukkig kwam de gemeente niet 
veel later met 6000 laptops die kinderen 
via school in bruikleen konden krijgen.                                                                         
Daarnaast hebben wij ‘Thuis naar school’ 
aangeboden. Van 23 maart tot de opening 
van de basisscholen hebben maar liefst 
274 kinderen gebruik kunnen maken van 
‘Thuis naar school’; Een aanbod van een 
online school waar kinderen ’s ochtend 
om 9 uur in hun digitale klas konden gaan 
zitten en ze tot 12 uur les hadden van ge-
diplomeerde juffen en meesters, inclusief 
gym, BEVO, muziekles en natuurlijk reke-
nen, lezen en schrijven. De kinderen kon-
den actief deelnemen met hun eigen huis-
werk van school. 

2e golf
Tijdens de 2e golf hebben we onze werk-
zaamheden zoveel mogelijk door laten 
gaan. Wij kregen verwijten dat we afwe-
zig waren bij mensen, op het moment dat 
ze ons het hardst nodig hadden. Met de 
voorschriften van de RIVM hebben wij ons 
werk gewoon kunnen uitvoeren. 

4. Toekomst
Voor de periode van 2021-2026 is een nieuw 5 jarenplan geschreven. Met dit beleidsplan willen wij onze koers voor de komende vijf jaar 
laten zien. Hierin kunnen wij medewerkers, bestuursleden, belangstellende en samenwerkingspartners  laten zien wat onze ambities zijn 
en hoe wij de plannen voor de komende jaren willen realiseren. Stichting Samen is niet alleen zet zich in voor individuen en gezinnen die 
leven met een laag inkomen en hierdoor niet volledig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Onze focus zal de komende tijd liggen op 
gerichte persoonlijke hulp op maat. Het toekomstig beleid geeft ruimte voor het opzetten van nieuwe projecten en het verbeteren van 
bestaande projecten. Stichting SINA wil betekenisvol en onderscheidend blijven in het werk dat wij doen. Onze kernwaarden blijven hulp 
op maat, laagdrempelig en werken op basis van vertrouwen

De volgende punten worden besproken in het 5 jarenplan. Het 5 jarenplan is te vinden op de website. www.stichtingsina.nl

• Doestelling van SINA en de afzonderlijke projecten
• Missie en visie
• Beschrijving van alle projecten binnen de stichting
• SWOT analyse
• Ambities
• Financiële ambitie
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5. Organisatie

Bestuur

Voorzitter:   Marius Singels
Penningmeester: Nel Mocking
Secretaris:   Judith Scheepers-Remeijers
Bestuurslid:  Gijsbert Brunt
Bestuurslid:  Julie Teeken-Ostendorf

Er zijn in 2020 geen veranderingen geweest in 
het bestuur. Het bestuur is onbezoldigd. 

Werknemers

In 2020 waren er 20 werknemers in dienst. Ge-
zamenlijk waren zij goed voor 13,54FTE. Daar-
naast zijn er 8 ZZP’ers betrokken de stichting. 
Zij geven trainingen en doen huisbezoeken. 
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6. Vrienden van Stichting Samen is niet alleen (SINA)
Gemeente Amsterdam
Stichting Nationaal fonds Kinderhulp
Jeugdfondsport
Jongerencultuurfonds
Stichting Leergeld
Jeugdeducatiefonds
Voedselbank Amsterdam Zuid
Voedselbank Amsterdam
Flowtraders foundation
Kansfonds
Stichting Hulp na onderzoek
Rotary Amsterdam Zuid-as

Stichting Betrokken stedelijke vernieu-
wing
Papohol BV
Waterland invest
PONs automobiel handel
Leefkringhuis
Hebben en Houwen
Sociale kruidenier
Gemeentelijke kredietbank
Ymere 
Rochdale
Eigenhaard

Cybersoek
Digisurfer
Rotary Blauw
Tony Chocolonely
Rituals
Ouder Kindteams Amsterdam

Anonieme helpers. 

Er zijn 2 grote helpers die anoniem willen blijven. Hun bijdrage is van onschatbare waarde 
en zij geven de stichting de ruimte om vol voor hun doel te gaan. Heel veel dank!!!
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7. Jaarrekening 



te Monnickendam

Jaarrekening 2020

Stichting Samen is niet Alleen



JAARREKENING 2020
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4.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

2020 2019

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa: 13.046 6.985

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa 22.250 54.321

Liquide middelen 597.837 148.530

633.133 209.836

ACTIVA
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2020 2019

STICHTINGSVERMOGEN 72.940 49.177

Bestemmingsfonds 8.100 0

Bestemmingsreserve 6.578 0

87.618 49.177

VOORZIENINGEN

Reorganisatievoorziening 0 6.578

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 11.797 1.051

Belastingen 9.708 21.170

Overige schulden en overlopende passiva 524.010 131.860

545.515 154.081

633.133 209.836

PASSIVA
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4.2 EXPLOITATIEREKENING OVER 2020

2020 2019

Opbrengsten 1.332.314 975.897

Directe kosten 403.498 275.981

Brutowinst 928.816 699.916

Personeelskosten 818.903 657.494

Afschrijvingen 3.224 1.409

Overige bedrijfskosten 74.831 50.958

896.958 709.861

Bedrijfsresultaat 31.858 -9.945

Financiële baten en lasten 5 -462

Resultaat 31.863 -10.407

Mutatie resultaat in stichtingsvermogen

Overige reserve 23.763 -5.307

Bestemmingsfonds 8.100 -5.100

31.863 -10.407
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4.3 TOELICHTINGEN

Activiteiten

Algemeen

Continuïteit

Stichting Samen is niet Alleen is statutair gevestigd te Monnickendam en geregistreerd bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 58922466.

Schattingen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van Titel 9 

Boek 2 B.W. en RJ 640. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Deelnemers hun gevoel van eigenwaarde teruggeven en in contact brengen met andere deelnemers en 

instanties, om ervoor te zorgen dat deze mensen weer volledig deel gaan uitmaken van de 

maatschappij en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De activiteiten van Stichting Samen is niet Alleen bestaan uit:

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het 'Corona-virus'. Tijdens de 

eerste lockdown hebben de medewerkers thuis gezeten en was het niet mogelijk om alle geplande 

huisbezoeken te verrichten. Er is geen gebruik gemaakt van steunmaatregelen van de overheid omdat 

dit niet nodig was. Mede dankzij giften is er een financiële buffer opgebouwd. Deze buffer zorgt ervoor 

dat de activiteiten kunnen worden voortgezet en zelfs uitgebreid naar extra steun aan de Voedselbank, 

welke ook te kampen heeft met de gevolgen van het 'Corona-Virus'. Vanaf halverwege het 2e kwartaal 

zijn alle werkzaamheden weer hervat. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van 

waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de 

stichting.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 

van Stichting Samen is Niet Alleen zich verschillende oordelen en schattingen 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 desbetreffende jaarrekeningposten.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzingen zoals 

opgenomen in de desbetreffende paragrafen
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Vorderingen

Voorzieningen

Alle onder de kortlopende schulden opgenomen bedragen hebben een looptijd van minder dan een jaar.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 

om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Kortlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien nodig onder een aftrek 

van een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de 

vorderingen.

Alle onder de kortlopende vorderingen opgenomen bedragen hebben een looptijd van minder dan een 

jaar.

Kortlopende schulden

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van 

de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Materiële vaste activa
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa 2020 2019

Te ontvangen giften 11.000 30.000

Te ontvangen subsidies 8.750 18.949

Vooruitbetaalde kosten 0 2.243

Waarborgsommen 2.500 3.129

22.250 54.321

Te ontvangen subsidies SBA/kenmerk:

Gemeente Amsterdam extra ivm kosten 0 15.000

Gemeente Amsterdam huisbezoeken SBA-021428 0 3.949

Gemeente Amsterdam huisbezoeken SBA-021665 8.750 0

8.750 18.949

Liquide middelen

ABN AMRO 837342643 6.661 6.727

ABN AMRO 533871751 590.504 141.803

ABN AMRO bank G-rekening 0 0

Kruisposten 672 0

597.837 148.530
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PASSIVA

Het verloop van de overige reserves is als volgt: 2020 2019

Saldo per 1 januari 49.177 54.484

Resultaatbestemming boekjaar 23.763 -5.307

Bestemmingsreserve 6.578 0

Saldo per 31 december 79.518 49.177

Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt:

Saldo per 1 januari 0 0

Resultaatbestemming boekjaar 8.100 0

Saldo per 31 december 8.100 0

Reorganisatievoorziening / Bestemmingsreserve

Belastingen 2020 2019

Loonbelasting 9.708 21.170

9.708 21.170

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidies 472.879 76.948

Terug te betalen subsidies 2.447 17.563

Vakantiegeld 27.589 23.361

Salarissen 2.782 3.365

Nog te betalen personeelskosten 1.910 2.660

Nog te betalen kosten 8.440 0

Accountantskosten 7.963 7.963

524.010 131.860

De stichting heeft een voorziening gevormd voor mogelijke kosten van reorganisatie indien een subsidie 

niet wordt gecontinueerd. In 2020 is de reorganisatievoorziening verplaatst naar de 

bestemmingsreserve.

Stichtingsvermogen
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2020 2019

Vooruitontvangen subsidies: SBA/kenmerk:

Digimaat 2020 7.000 32.980

Zorgmaatje SBA-020167 0 43.968

Zorgmaatje Zuid SBA-025403 31.912 0

Praktijkstage Zuid SBA-026523 78.665 0

Studentenmaatjes SBA-026524 28.333 0

Sponsormaat SBA-026527 41.819 0

Huisbezoek minimakinderen SBA-027050 225.150 0

Superintermediair SBA-027089 60.000 0

472.879 76.948

Terug te betalen subsidies: SBA/kenmerk:

Beweging naar Participatie 2019 SBA-015740 0 17.563

Zorgmaatje 2019-2020 SBA-020167 2.447 0

2.447 17.563

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Per 20 september 2018 is er een huurovereenkomst aangegaan voor een periode van 3 jaar. De 

jaarlijkse huur bedraagt € 15.070 inclusief de bijdrage voor gas en licht. De huurovereenkomst eindigt 

per 19 september 2021.
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Het resultaat

Toelichting op de exploitatierekening over 2020

Opbrengsten 2020 2019

Gemeente Amsterdam: SBA/kenmerk:

Sportmaatje SBA-016018 0 91.364

Digimaat SBA-015249 0 0

Zorgmaatje SBA-014559 0 41.912

Praktijkstage 2019 SBA-016346 0 60.000

Sponsormaatje 2019 SBA-015093 0 41.120

Beweging naar participatie 2019 SBA-015740 0 52.689

Maatjes 2019 SBA-015092 0 55.719

Praktijkstage 2019 SBA-017454 0 124.000

Spaarmaatje 2019 SBA-016998 0 49.000

Huisbezoeken Buitenveldert SBA-016797 0 64.500

Zorgmaatje 2019-2020 SBA-020167 41.521 20.363

Sportmaatje 2019 SBA-020169 0 40.000

Huisbezoeken de Pijp 2019-2020 SBA-021428 24.051 3.949

Digimaatje 2019 0 30.000

Digimaatje 2020 32.980 0

Digimaatje 2020 aanvullingen 23.000 0

Praktijstage Zuid 2020 SBA-020172 182.000 0

Studenten maatjes 2020 SBA-020179 56.220 0

Sponsormaatje 2020 SBA-020180 41.490 0

Huisbezoek Buitenveldert 2020 SBA-020761 64.500 0

Huisbezoek minimakinderen 2020 SBA-021665 175.000 0

Spaarmaatje 2020 SBA-022079 70.000 0

Superintermediair 2020 SBA-022092 120.000 0

Huisbezoeken/ Zorgmaatje 2020-2021 SBA-025403 86.616 0

Ontvangen bijdragen Nationaal Fonds Kinderhulp 310.200 224.805

Overige opbrengsten (Kansfonds) 20.000 0

Overige ontvangen giften en donaties 84.736 76.476

1.332.314 975.897

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten van ontvangen subsidies en giften 

en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op projdecten worden verantwoord in het 

jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Personeelsbelonigen

De aan het personeel verschuldigde belonigen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 

in de winst- en verliesrekening
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Directe kosten 2020 2019

Huur ruimte projecten 194 4.132

Kosten sportschool 4.776 0

Contributies projecten 44.244 25.740

Luiers (i.v.m. luierproject) 8.128 9.115

Kerstmarkt 8.455 11.584

Directe kosten Kinderhulp 321.712 224.805

Steun Voedselbank Corona 11.149 0

Overige directe kosten 4.840 605

403.498 275.981

Personeelskosten

Brutolonen 574.467 508.677

Sociale lasten 111.902 104.203

Vrijwilligers, freelancers en ingehuurd personeel 119.670 56.003

Dotatie reorganisatievoorziening 0 0

Overige personeelskosten 12.864 14.890

818.903 683.773

Uitgekeerde ziektengelden 0 -26.279

818.903 657.494

Gemiddeld aantal medewerkers

Gemiideld aantal Fte 13,54 11,32

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 21.851 15.081

Vervoerskosten 750 3.654

Verkoopkosten 1.992 3.458

Algemene kosten 50.238 28.765

74.831 50.958

Huisvestingskosten:

Huur 15.070 14.800

Overige huisvestingskosten 6.781 281

21.851 15.081

Vervoerskosten:

Huur auto 0 0

Overige vervoerskosten 750 3.654

750 3.654
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2020 2019

Verkoopkosten:

Reclamekosten 617 978

Representatiekosten 676 2.005

Drukwerk 396 475

Overige verkoopkosten 303 0

1.992 3.458

Algemene kosten:

Kantoorbenodigdheden 3.989 1.684

Telecommunicatie 1.262 545

Abonnementen en contributies 308 276

Computerkosten 7.981 9.067

Reiskosten 0 0

Accountants- en administratiekosten 27.823 12.304

Advieskosten 97 1.059

Juridische kosten 0 0

Verzekeringen 330 720

Bankkosten 633 205

Overige algemene kosten 7.815 2.905

50.238 28.765
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4.4 OVERZICHT RESULTAAT 2020 PER PROJECT
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5. OVERIGE GEGEVENS
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5.1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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