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BESTUURSVERSLAG 2013

Algemeen

Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel bestaat in de huidige vorm sinds juli 2002. 

Het Steunfonds is ontstaan uit een fusie tussen drie steunstichtingen. Het steunfonds is

onafhankelijk ten opzichte van de overheid en organisaties in de jeugdzorg.

Per 31 december 2013 bestaat het bestuur uit Gerhard Hassink (voorzitter), Gerrit Brinkman

(penningmeester) en Monique Visser (secretaris).

Met instemming van Bureau Jeugdzorg Overijssel zijn de statuten in 2013 geactualiseerd.

ANBI status

Personen of organisaties die financiële steun ontvangen van het steunfonds, hoeven

daarover geen belasting te betalen. Het steunfonds is namelijk een zogeheten ANBI, een

algemeen nut beogende instelling. Op 1 januari 2014 zijn de wettelijke verplichtingen voor

ANBI's veranderd en moeten ANBI's diverse gegevens openbaar maken op hun website.

Het steunfonds heeft de wettelijk vereiste gegevens op de website geplaatst.

Doelstelling   

Doelstelling van het steunfonds is het verlenen van financiële steun en van niet-financiële

steun aan natuurlijke en/of rechtspersonen ten behoeve van de jeugdzorg in Overijssel.

Financiële steun

In 2013 heeft het bestuur veertien aanvragen voor financiële steun behandeld. 

Twaalf aanvragen zijn geheel of gedeeltelijk toegewezen. Twee aanvragen zijn afgewezen

omdat deze werden gedaan voor de exploitatie van een commerciële onderneming.

Toegewezen zijn bijvoorbeeld aanvragen voor de aanschaf van een fiets en het opknappen

van een huurwoning voor een alleenstaande moeder en haar kind.

Beleggingsbeleid

Het vermogen van het steunfonds bestaat uit effecten en uit liquide middelen. In 2013 is

met vier bankiers gesproken over het optimaliseren van het rendement op het vermogen.

Het bestuur heeft in 2013 besloten om zich te laten adviseren door één van de bankiers en 

het beleggingsbeleid vast te leggen in een beleggingsstatuut. Het beleggingsstatuut helpt 

het bestuur van het steunfonds om het vermogen van het steunfonds gestructureerd en

zorgvuldig te beheren en daarover inzichtelijk verantwoording af te leggen.
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Netwerk

Het steunfonds is bedoeld om de hulp aan en zorg voor kinderen, cliënten uit de jeugdzorg,

te verbeteren. Kinderen kunnen die hulp en/of zorg vaak niet zelf aanvragen zodat anderen

dat moeten doen. Vaak zijn die anderen de professionals in de jeugdzorg, maar ook leraren 

huisartsen, gemeenten, e.d. dienen aanvragen in voor financiële steun.

Het bestuur is continu op zoek naar (nieuwe) mogelijkheden om de naamsbekendheid van

het steunfonds te vergroten en het aantal aanvragen te verhogen. In 2013 heeft het bestuur

onder andere gesprekken gevoerd met diverse professionals, is de cliëntenraad van Bureau

Jeugdzorg Overijssel uitgenodigd voor een bestuursvergadering en is de website verder

verbeterd.

Bureau Jeugdzorg Overijssel

De cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Overijssel heeft het bestuur geïnformeerd dat zij

een aanvraag voor financiële steun zal doen om in 2014 een studiedag te organiseren met

als onderwerp 'Traumatiserende ervaringen' zoals misbruik, vechtscheiding, e.d.

Via en/of door Bureau Jeugdzorg Overijssel zijn in 2013 weer veel aanvragen gedaan voor

een financiële bijdrage. In de eerste maanden van 2014 is het aantal aanvragen meer dan in

de eerste maanden van 2013. Naast de aanvragen voor kinderen uit onze doelgroep, heeft

Bureau Jeugdzorg Overijssel aangegeven dat zij een aanvraag voor een financiële bijdrage

voorbereiden over vechtscheidingen. Binnen de jeugdzorg leven ideeën om een methode

te ontwikkelen rondom vechtscheidingen, vergelijkbaar met de Eigen Kracht Conferentie.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013

(na verwerking bestemming resultaat)

31.12.2013 31.12.2012

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa  216.877 203.959

Vlottende activa 2.169.995 2.148.713

2.386.872 2.352.672

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 91 91

Algemene reserve 2.377.992 2.339.538

2.378.083 2.339.629

Kortlopende schulden 8.789 13.043

2.386.872 2.352.672
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EXPLOITATIEREKENING

BOEKJAAR 2013

begroot werkelijk werkelijk

2013 2013 2012

€ € €

Baten

Effecten 10.000 23.197 31.091

Rente bankiers 30.000 35.637 53.488

40.000 58.834 84.579

Lasten

Kosten bestuur 7.500 6.557 6.636

Financiële steun 28.000 9.528 5.095

Algemene kosten 4.500 4.295 4.428

40.000 20.380 16.159

Exploitatiesaldo 0 38.454 68.420

Bestemming exploitatiesaldo

Algemene reserve 0 38.454 68.420
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TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten

met uitzondering van de waardering van de financiële vaste activa.

Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en

risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht

genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Financiële vaste activa

De effecten worden gewaardeerd tegen de beurskoers per einde boekjaar. Gerealiseerde 

en ongerealiseerde koersresultaten worden ten laste van de exploitatie verantwoord.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van

noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorziening

wordt bepaald door individuele beoordeling van vorderingen.

Resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Verliezen worden verantwoord indien en zodra deze voorzienbaar zijn. Baten worden
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Toelichting op de balans

ACTIVA

Vaste activa

Dit betreft de portefeuille aandelen en obligaties.

Vlottende activa

Dit betreft te ontvangen rente op spaar- en betaalrekeningen, te ontvangen rente op

obligaties en spaar- en betaalrekeningen.

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Dit betreft de storting bij oprichting van de stichting.

Algemene reserve €

Stand per 31 december 2012 2.339.538

Verwerking resultaat boekjaar 38.454

Stand per 31 december 2013 2.377.992

Kortlopende schulden

Dit betreft te betalen kosten en toegezegde financiële steun.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Kosten bestuur 2013 2012

€ €

Vacatiegeld bestuur 6.000 5.750

Reiskosten en onkosten 557 886

6.557 6.636

Financiële steun 2013 2012

€ €

Verstrekte financiële steun 9.528 5.095

Inkomsten aangewend voor financiële steun 2013 2012

€ €

Baten 58.834 100,0% 84.579 100,0%

Verstrekte financiële steun 9.528 16,2% 5.095 6,0%

Eigen vermogen per einde 2013 2.378.083 100,0%

Verstrekte financiële steun 9.528 0,4%

Bestuur Stichting

Steunfonds Jeugdzorg Overijssel,

2 juli 2014

G.T. Hassink

(voorzitter)

G.J. Brinkman

(penningmeester)

M.B.Visser

(secretaris)
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