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Bestuursverslag 2015
Algemeen
Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel bestaat sinds 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 2015 bestaat het bestuur uit Gerhard Hassink (voorzitter),
Gerrit Brinkman (penningmeester) en Monique Visser (secretaris).

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.
ANBI's moeten 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 2015 heeft het bestuur 21 (2014: 24) aanvragen voor financiële steun toegekend.
Toegewezen zijn bijvoorbeeld aanvragen voor maximaal 10 Eigen Kracht Centrales
(EKC's) in het overbruggingsjaar 2015, collegegeld en boekengeld, treinkosten voor
één schooljaar, aanschaf inrichting en inboedel, reiskosten bezoek aan ouders,
lessen weerbaarheidstherapie, groepsvakantie, laptop voor opleiding, etc.

Beleggingsbeleid
Het vermogen van het steunfonds bestaat uit effecten en uit liquide middelen.
Het beleggingsbeleid is vastgelegd in een beleggingsstatuut. Het beleggingstatuut
helpt het bestuur van het steunfonds om het vermogen van het steunfonds zorgvuldig
en gestructureerd te beheren en daarover verantwoording af te leggen.
Het vrij te beleggen vermogen is ondergebracht in een beleggingsportfeuille.
Bij de keuze voor de beleggingen wordt gekeken naar bedrijven die het beste scoren
op de facetten mens, milieu en maatschappij.
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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 echter 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 steeds op zoek naar (nieuwe) mogelijkheden om de naamsbekendheid
van het steunfonds te vergroten en het aantal aanvragen te verhogen. In 2015 heeft
het bestuur gesprekken gevoerd met de cliëntenraad Jeugdbescherming Overijssel,
met de gemeente Enschede (beleidsadviseur armoedebeleid en directeur stadsbank)
en met diverse professionals uit de jeugdzorg. Daarnaast is de website verbeterd.

Bestuur Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na verwerking bestemming resultaat)

€

31.12.2015
€

€

31.12.2014
€

ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa

1.327.861

1.091.442

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

7.476
1.136.397

15.643
1.374.558
1.143.873

1.390.201

2.471.734

2.481.643

91
2.451.177
2.451.268

91
2.463.784
2.463.875

20.466

17.768

2.471.734

2.481.643

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Algemene reserve

Kortlopende schulden
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015
Begroting
2015
€

Realisatie
2015
€

Realisatie
2014
€

50.000
8.000
58.000

45.839
7.395
53.234

114.446
13.123
127.569

Kosten bestuur
Financiële steun
Algemene kosten

7.000
11.000
40.000
58.000

6.989
11.626
47.226
65.841

6.421
30.956
4.400
41.777

Exploitatiesaldo

0

-12.607

85.792

0

-12.607

85.792

Baten
Effecten
Rente bank

Lasten

Bestemming exploitatiesaldo
Algemene reserve
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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
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
verantwoord in het jaar waarin de goederen geleverd dan wel de prestaties verricht
zijn.
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Toelichting op de balans
Financiële vaste activa
Dit betreft de beleggingen in aandelen en in obligaties.
Vorderingen
Dit betreft de te ontvangen rente bank en rente obligaties.
Liquide middelen
De banktegoeden staan ter vrije beschikking aan het bestuur.

Stichtingskapitaal
Dit betreft de storting bij oprichting van de stichting.
Algemene reserve
Stand per 31 december 2014
Verwerking resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2015

€
2.463.784
-12.607
2.451.177

Kortlopende schulden
Dit betreft nog te betalen kosten en aanvragen voor financiële steun.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Effecten
Dit betreft de rente op obligaties, dividend op aandelen alsmede koersresultaat
op aandelen en op obligaties.
Rente bank
Dit betreft de rente en kosten op bankrekeningen.
Kosten bestuur

2015
€

2014
€

Vacatiegeld bestuur
Reiskosten en onkosten

6.750
239
6.989

6.000
421
6.421

Financiële steun
Dit betreft aanvragen voor onder andere:
reiskosten bezoek aan ouders, kosten abonnement fitness, laptop voor opleiding,
lessen weerbaarheidstherapie, dyslexietest, collegegeld en boekengeld, laptop voor
school, EKC's overbruggingsjaar, reiskosten uitwedstrijden, e.d.
Inkomsten aangewend voor financiële steun

Inkomsten uit effecten
Inkomsten uit rente bank
Verstrekte financiële steun
Eigen vermogen per einde 2015
Verstrekte financiële steun

2015
€

%

45.839
7.395
53.234
47.226

100,0%
88,7%

2.451.268
47.226

100,0%
1,9%

Algemene kosten
Dit betreft kosten voor de website, service fee bank, e.d.
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