Taal: Nederlands
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publicatieplicht
Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Jongeren Die het Kunnen JDK
5 5 5 0 2 1 4 8

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

Bijlmerdreef 1289
0 2 0 2 1 0 1 1 2 8

E-mailadres

info@jongerendiehetkunnen.nl

Website (*)

www.jongerendiehetkunnen.nl

RSIN (**)

8 5 1 7 4 1 0 9 5
6

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mevrouw H.J. (Helena) Terwijn

Secretaris

De heer L.W.G. (Leonardus) Blits

Penningmeester

De heer J.A.A. (Johannes) van Hoeij

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

JDK stelt zich ten doel jongeren met een verstandelijke beperking en
gedragsproblemen uitzicht te bieden op een positieve toekomst door hun persoonlijk
en sociaal potentieel te versterken en hen stap voor stap zelfstandig te leren
functioneren in de samenleving.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
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?

Wat: Door middel van het aanbieden van naschoolse sport- dans- muziek- en andere
fysiek/sociale activiteiten vindt JDK de ingang om de deelnemers hun kwaliteiten
positief te laten ervaren. In de context van gezamenlijke inspirerende activiteiten plus
individuele aandacht wordt gezamenlijk met de jongeren gewerkt aan een positieve
toekomst in de maatschappij.
Wanneer: Gedurende 40 weken krijgen de deelnemers drie keer per week, verdeeld
over de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag naschoolse JDK (sport)
activiteiten aangeboden.Buiten de reguliere activiteiten vinden er ook extra
activiteitenweken plaats. Voor zover mogelijk zullen er twee ouderavonden worden
georganiseerd.
Hoe: Laagdrempelige begeleiding en coaching voor jeugdigen die extra aandacht
nodig hebben of kunnen gebruiken bij hun persoonlijke en cognitieve ontwikkeling.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Gemeentelijke (zorg)gelden.
Fondsen.
Donaties van bedrijven.
Pro bono bijdragen.

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).

1. Activiteiten
2. Vervoer
3. Personeel
4. Huur kantoorruimten
5. Vakdocenten
6. Huur activiteitenruimten
7. Materiaalkosten
8. Lunch voor de jongeren
9. Overige vaste lasten

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

https://jongerendiehetkunnen.nl/beleidsplan-2020-2021

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

Het Bestuur verricht onbezoldigd werk voor de stichting.
De salariëring van de medewerkers volgen we de CAO Zorg en Welzijn.

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.

1. Primary: groepsactiviteiten voor jongeren 10-12 jaar. Aantal groepen: 1
2. Secondary: groepsactiviteiten voor jongeren 12-18 jaar. Aantal groepen: 5
3. Support: ambulante begeleiding jongeren 12-23 jaar. Aantal jongeren: 15
4. Support Plus: ambulante begeleiding jongeren 12-23 jaar. Aantal jongeren: 15

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

https://jongerendiehetkunnen.nl/jaarverslagen/

Open
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Balans

3 1 – 0 7 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-07-2020

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-07-2019 (*)

10.481

Eigen vermogen

€

100.289

€

24.938

€

Voorzieningen

€

36.035

€

11.097

Langlopende schulden

€

174.505

€

165.116

Kortlopende schulden

€

Totaal

€

€

10.481

+
0

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

€

€
€

110.399

185.005

€
189.949

€

+
€

300.348

€

310.829

16.146

+
€

201.151

€

201.151

+
Totaal

31-07-2020

€

€

+

31-07-2020

+

+
310.829

Het resultaat van het school- en boekjaar 2018/19 is in overleg met donateurs toegevoegd aan de continuiteitsreserve.
Voor 2019/20 zijn willen we dit, in overleg met donateurs, ook doen.
Dit schooljaar is voor het eerst inventaris aangeschaft voor het nieuwe kantoor.

+
€

201.151
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

477.886

€

164.669

Subsidies

€

103.555

€

215.247

Overige bedrijfsopbrengsten

€

2.650

€

45.498

Som der bedrijfsopbrengsten

€

584.091

€

425.414

Giften & donaties particulieren

€

1.585

€

800

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

+

Overige baten

+

€
€

1.585

+
800

+

+

€

585.676

€

426.214

Personeelskosten

€

317.266

€

217.875

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

395

€

0

Huisvestingslasten

€

10.812

€

7.353

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

156.415

Som der bedrijfslasten

€

484.888

Saldo financiële baten en lasten

€

-499

Resultaat

€

100.289

Totaal baten

Lasten

+

+

€

175.351

€

400.579

€

-697

€

24.938

+

+
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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.

het schooljaar 19/20 zijn de opbrengsten zorgprestaties in lijn met het beleidsplan,
extra geholpen door additionele opdrachten als gevolg van Corona gestegen
tot meer dan 80% van de baten.
Het positieve resultaat kan verklaard worden uit de extra Corona opdrachten in
combinatie met Coronagerelateerde besparingen (met name vervoer)

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

neem svp contact op met de stichting indien u de volledige
jaarrekening wenst te ontvangen

Open

