Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Sleutelen met Jongeren
2 7 2 8 1 9 0 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Orionstraat 10
0 7 0 7 8 5 3 3 0 4

E-mailadres

info@sleutelenmetjongeren.nl

Website (*)

sleutelenmetjongeren.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 5 9 8 1 9 2 2

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
5

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

N.I Broeshart

Secretaris

JJM Haak

Penningmeester

GV Roosenhoff

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Moeilijk opvoedbare Jongeren in de leeftijd van 14 tot 24 jaar, een perspectief te
bieden en een doel te geven door middel van het aanbieden van dagbesteding en het
aanleren van sociale vaardigheden om zo de kans op arbeidsparticipatie en
opleidingsmogelijkheden te vergroten.
Wij zien het als onze missie om de jongeren die tussen wal en schip zijn gevallen of
dreigen te vallen, een positieve sociale positie in de maatschappij te geven. Zij kunnen
bij SMJ ervaring opdoen en daarna op eigen kracht hun plek op de maatschappelijke
ladder veroveren / veranderen. Wij gaan uit van de competentie van de jongeren.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de Stichting bestaat uit hoofdzakelijk Gemeentelijke Subsies
enerzijds (OCW en VSV) en de inkomsten van de exploitatie van het leer-werkbedrijf
garage anderzijds. Incidentele subsidies van overige instellingen zijn veelal op basis
van eenmalige kort en/of langdurige projecten van oa Fonds 1818, het Oranje Fonds,
Levi Lassen en in 2021 de Rabobank. De opbrengsten van de activiteiten van de
garage wordt aangewend ter dekking van de directe kosten. De subisies ter dekking
van de overige vaste en variabele lasten.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten van de subsidies worden besteed aan de exploitie van het
leerwerkbedrijf, hoofdzakelijk de vaste lasten tw: Huisvestingskosten, personeelslasten
van de leermeester en de leerlingmonteur en administratief en ondersteunend
personeel alsmede de overige vaste lasten en accountantsverklaringen etc. De
instelling houdt geen vermogen aan. Een eventuele exploitatieoverschot dient te
worden terugbetaald aan de instelling(en) die de subsidies en bijdragen verstrekken.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

http://www.sleutelenmetjongeren.nl/online/wp-content/uploads/
2021/11/SMJ-projectplan-2022.docx

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het vaste personeel ontvangt een salaris volgens de CAO Metaal en Techniek. De
leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding.

De inkomsten van de garage tbv de geleverde diensten worden besteed ter dekking
van de directe inkoopkosten en als aanvulling wordt een deel hiervan ook bested ter
dekking van de overige kosten.

Open

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

http://www.sleutelenmetjongeren.nl/online/wp-content/uploads/
2021/11/SMJ-projectplan-2022.docx

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

2.367

3.400

€

+

€

2.367

Voorraden

€

24.023

€

18.433

Vorderingen &
overlopende activa

€

38.330

€

38.262

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
3.400

€

+
€

2.382

+
€

72.099

59.077

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

74.466

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

-41.261

31-12-2019 (*)

€

+
€

€
9.746

Passiva

62.477

+
€

-41.261

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

115.727

Totaal

€

74.466

+
€

-4.309

-4.309

€

66.786

€

62.477

+

+

Grondslagen voor de Balanswaardering: de waardering van de activa en passiva vindt plaat op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor specifieke balansposten anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De materiële vaste
activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De afschrijving worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur en berekend op basis van een vast percentage.
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkijgingsprijs. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De kortlopende schulden
betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden opgenomen tegen de reële waarde.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

66.186

€

104.508

Subsidies van overheden

€

164.066

€

186.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

24.000

€

1.500

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

188.066

+

187.500

€
€

0

+

+
0

+

+

€

254.252

€

292.008

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

54.474

€

55.351

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

136.885

€

155.493

Huisvestingskosten

€

53.673

€

46.376

Afschrijvingen

€

1.033

€

1.033

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

45.138

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

39.557

291.203

€

297.810

-36.951

€

-5.802

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op de de balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden in het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

http://www.sleutelenmetjongeren.nl/online/wp-content/uploads/2021/11/Stic
hting_Sleutelen_met_Jongeren_Jaarrekening_2020.pdf

Open

