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Aan het bestuur van
Stichting JIJ
Oostzeedijk Beneden 11a
3062 VJ  ROTTERDAM

Den Haag, 8 juli 2022

Jr20125501/PK/PvR

Geacht bestuur,

I.  SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting JIJ te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021
en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt
en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting JIJ.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels
Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook
vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting JIJ te 

Rotterdam.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder 

de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van 

deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en 

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve 

verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
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II. ALGEMEEN

Vaststelling jaarrekening 2020
Tijdens de bestuursvergadering op 29 juni 2021 heeft het bestuur de jaarrekening 2020
goedgekeurd. Het resultaat over het boekjaar 2020 ad € 1.311 (last) is geheel onttrokken
aan de overige reserves. 

Bestemming resultaat 2021
In de jaarrekening is het voorstel verwerkt om van het resultaat ad € 23.169 (bate) geheel 
toe te voegen aan de overige reserves.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Masman Bosman 
accountants & belastingadviseurs

drs. P.A. Kreukniet RA
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BESTUURSVERSLAG 2021

1. Doelstelling, missie en visie;
2. Belangrijkste risico's en onzekerheden;
3. Doelrealisatie;
4. Het financieel beleid;
5. De governance;
6. Communicatie met belanghebbenden;
7. Verwachte gang van zaken; en maatschappelijke aspecten van ondernemen.

1. Doelstelling , missie en visie
Stichting JIJ ondersteunt mensen met een eetprobleem in hun herstel en bij het oppakken van de
problemen die zij ondervinden bij het dagelijks functioneren en wil daarmee een bijdrage leveren aan
het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met eetproblematiek en hun naasten, en
daarmee aan een minder zware belasting van het sociaal stelsel. Deze missie wil zij samen met andere
partners binnen het ketenaanbod bereiken. 

De doelstelling die Stichting JIJ nastreeft luidt als volgt: “Stichting JIJ wil op een laagdrempelige
manier het dagelijks functioneren van mensen met eetproblematiek en naasten verbeteren. Het gaat
hier vooral om diegenen die door de reguliere zorg niet of onvoldoende worden bereikt of geholpen.
De activiteiten van Stichting JIJ zijn daarmee een essentieel onderdeel waarmee een compleet,
kostenbesparend en passend ketenaanbod ontstaat.”  

2. Belangrijke risico's en onzekerheden
Stichting JIJ heeft zich afgelopen jaren bewezen als een betrouwbare partner binnen de zorgsector.
Meer informatie over de verwachte risico’s en onzekerheden en de wijze waarop stichting JIJ hiermee
is te vinden in Hoofdstuk 5. Methodiek en organisatie van Stichting JIJ van het Meerjarenbeleidsplan
2019-2022 ‘Samen werken aan herstel’. 

3. Informatie over doelrealisatie
Om haar doelstelling te behalen, streeft Stichting JIJ naar de volgende resultaten: 

• Mensen met eetproblematiek hebben inzicht en zetten stappen in richting verbetering
van fysiek, psychisch en emotioneel welzijn en/of herstel;

• Naasten van mensen met eetproblematiek hebben inzicht en begrip en beschikken over
handvatten om met hun naaste met een eetprobleem om te kunnen gaan;

• Mensen met eetproblematiek hebben een gezond sociaal netwerk en nemen actief deel
aan de maatschappij;

• Een compleet, kostenbesparend en passend ketenaanbod;
• Meer kennis en begrip t.a.v. eetproblematiek van de burger in het algemeen enCC.K.G.A2300

professionals.

Om bovenstaande te behalen heeft de stichting een aanbod samengesteld, bestaande uit het bieden
van een luisterend oor, het geven van informatie en advies, het begeleiden van individuen en
zelfhulpgroepen, de organisatie van diverse activiteiten, workshops en trainingen en het openstellen
van een eigen inloophuis (het JIJ-huis). Ook worden aan naasten informatie, ondersteuning en
begeleiding geboden. 

Deze activiteiten vormen deel van het kernaanbod van de stichting. Aanvullend vervult Stichting JIJ,
alleen of in samenwerking met partners, activiteiten op projectbasis. Meer informatie over de in 2021
uitgevoerde activiteiten is opgenomen in het Jaarverslag 2021.

Het activiteitenaanbod wordt ieder jaar vastgesteld aan de hand van (opgevraagde) behoeften vanuit
de doelgroep en de samenleving (zie Hoofdstuk 1. Het bestaansrecht van Stichting JIJ in het
Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 ‘Samen werken aan herstel’). 
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De voortgang van de activiteiten en projecten wordt binnen de stichting op strategisch, tactisch en
operationeel niveau gemonitord en geëvalueerd. Zowel het werkproces als het uiteindelijke resultaat
worden hierbij in ogenschouw genomen. Meer informatie over het meetsysteem en de evaluatie is te
vinden in Hoofdstuk 6. Monitoring van het Meerjarenbeleidsplan 2019-2021 ‘Samen werken aan
herstel’.

4. Informatie over financieel beleid
Stichting JIJ is sinds de oprichting geheel afhankelijk van bijdragen van fondsen, gemeenten,
sponsoren en individuele donateurs. Daarnaast ontvangt zij een kleine bijdrage door de
onderverhuur van haar locatie en de eigen bijdrage van cliënten. Een opsomming van de
financieringsbronnen, de stand van zaken en het beleid per financieringsbron is opgenomen in
Hoofdstuk 7. Financieel plan in Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 ‘Samen werken aan herstel’). 

Via fondsenwerving en gerichte campagnes worden mogelijke fondsen benaderd. De
fondsenwerving wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de directeur, in nauwe
samenwerking met een team van (junior) beleidsmedewerkers. 

5. Informatie over governance
Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie met ruim 110 vrijwilligers.  Het bestuur bestaat uit 4
personen in de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en functionaris. De functie van het
bestuur is met name controlerend en faciliterend. Om de continuïteit te kunnen waarborgen zijn
tevens coördinatoren aangesteld. Meer informatie over de (financiële) organisatie is opgenomen in
Hoofdstuk 7. Financieel plan in het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 ‘Samen werken aan herstel’.  

6. Informatie over communicatie met belanghebbenden
De stichting gebruikt verschillende vormen van communicatie om haar belanghebbenden op de
hoogte te brengen van haar activiteiten en het behaalde resultaat. Bij toekenning ontvangen de
fondsen na afloop van ieder project (en eventueel tussentijds) een inhoudelijke en financiële
rapportage. Deze zijn op aanvraag beschikbaar. 

Ook ontvangen zij ieder kwartaal een nieuwsbrief met daarin de laatste ontwikkelingen. Deze
nieuwsbrief wordt tevens verstuurd naar algemeen belangstellenden (via inschrijving op de website)
en overige samenwerkingspartners. 

Verder heeft het communicatieteam een actief én doelgericht programma samengesteld waarmee zij
haar publiek op de hoogte houdt van het activiteitenaanbod en de ontwikkelingen. Dit doet zij door
middel van berichtgeving op de website, social media, en gerichte offline en online PR. Meer
informatie over deze communicatiestrategie en het gewenste en behaalde bereik is te lezen in
Hoofdstuk 4. Het meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 ‘Samen
werken aan Herstel’ en in het jaarverslag van het betreffende jaar.  

Uit de Jaarrekening komt naar voren dat Stichting JIJ in 2021 meer baten heeft dan begroot voor het 

boekjaar en meer dan gerealiseerd in 2020. Ondanks een stijging van de lasten is het exploitatieresultaat 

positief. 

Voor de begroting voor het jaar 2022 wordt verwezen naar pagina 18.
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7. Informatie over verwachte gang van zaken
Wegens de groeiende vraag, het feit dat steeds meer cliënten en partners de weg naar Stichting JIJ
weten te vinden én de financiële steun die de stichting in 2021 van fondsen, gemeenten en
donateurs mocht ontvangen, verwacht de stichting, ondanks de impact van het COVID-19 virus, ook de
komende jaren haar (kern)activiteiten te blijven uitvoeren. 

Het vergroten van het bereik onder verschillende doelgroepen (mannen, kinderen, naasten), het
uitbreiden van het IAS-punt en het verzorgen van voorlichtingen en workshops voor naasten en
professionals staan onder andere op de planning. 

Deze activiteiten versterken het eigen netwerk en de economische en maatschappelijke impact. Meer
informatie over de toekomstige activiteiten is opgenomen in Hoofdstuk 4. Het meerjarenbeleidsplan
2019-2022 van het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 ‘Samen werken aan Herstel’.  

Samenstelling bestuur
De heer B.C.G.W. Loerts
Mevrouw M. Keijzer
Mevrouw C.E. Grondstra
Mevrouw J. Roodenburg - Bleijenberg

Directie
Mevrouw S. Lagerwaard - Minderhout
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Stichting JIJ

Rotterdam

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

BALANS 

(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 31 december

2021 2020

(in euro's)

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1 30.504 38.251

Liquide middelen 2 16.507 4.218

47.011 42.469

Totaal activa 47.011 42.469

PASSIVA

Stichtingskapitaal 3 0 0

Bestemmingsreserve 3 0 0

Overige reserves (vrij besteedbaar vermogen) 3 3.325 -19.844

3.325 -19.844

Kortlopende schulden 4 43.686 62.313

43.686 7 62.313

Totaal passiva 47.011 42.469
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Stichting JIJ

Rotterdam

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

(in euro's)

Baten

Subsidies 5 169.648 156.950 146.296

Opbrengst activiteiten 5 7.257 11.575 12.103

Donaties 5 37.534 26.395 29.400

Sponsoring 5 6.110 4.875 2.111

Eigen bijdragen 5 16.472 12.864 12.864

Onderhuur locaties 5 16.195 15.880 14.911

Som der baten 253.216 228.539 217.685

Lasten

Lasten toegerekend aan doelstelling

- Salarissen en vrijwilligerskosten 6 151.736 149.573 139.053

- Huisvestingskosten 7 33.763 39.821 36.342

- Kosten van activiteiten 8 11.437 9.630 9.242

- Overige kosten 9 3.672 11.353 5.401

200.608 210.377 190.038

Beheerslasten

- Vrijwilligers- & bestuurskosten 10 1.996 400 1.136

- Algemene kosten 11 26.906 17.762 27.397

28.902 18.162 28.533

Som der lasten 229.510 228.539 218.571

Saldo voor financiële baten en lasten 23.706 0 -886

Saldo financiële baten en lasten 12 -537 0 -425

Saldo van baten en lasten 23.169 0 -1.311

Bestemming saldo 2021

Toevoeging aan de bestemmingsreserve 0

Toevoeging aan het bestemmingsfonds 0

Toevoeging aan de overige reserves (vrij besteedbaar vermogen) 23.169

23.169
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Stichting JIJ

Rotterdam

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

1. ALGEMENE TOELICHTING

1.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn RJk C2 voor kleine fondsenwervende

organisaties. Uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving op 11 oktober 2016. 

1.2 Activiteiten

De doelstelling van de stichting betreft: 

a. het bieden van ondersteuning aan mensen met een eetprobleem en mensen in hun omgeving ter

bevordering van hun zelfredzaamheid;

b. het geven van voorlichting over het onderwerp eetprobleem;

c. het samenwerken met andere organisaties die de onder a. en b. omschreven activiteiten omschrijven.

De stichting is opgericht op 5 maart 2010.

1.3 Vestigingsadres

De stichting is feitelijk gevestigd op Oostzeedijk Beneden 11A, 3062 VJ Rotterdam en is ingeschreven bij

het handelsregister onder nummer 24489315.

1.4 Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en schatting en

veronderstelling maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van

deze schattingen. 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van

schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige

periode waarvoor de herziening gevolgen heeft.

1.5 Personeel

Gedurende 2021 waren bij de stichting 5 personen in dienst.

1.6 Verslagperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen

met het kalenderjaar.
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Stichting JIJ

Rotterdam

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

2. WAARDERINGSGRONDSLAGEN

2.1 Algemeen

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties

opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

3.1 Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt

waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de

vorderingen.

3.2 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en deposito’s met een looptijd van minder dan twaalf

maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.3 Reserves en fondsen

De in het boekjaar gemaakte lasten waarvoor een bestemmingsreserve of fonds is gevormd, worden in de

staat van baten en lasten verantwoord. Dotaties worden gedaan vanuit het resultaat. Beperkingen in de

bestemming van bestemmingsreserves worden door het bestuur aangebracht. Beperkingen in de

bestemming van bestemmingsfondsen worden door derden aangebracht.

3.4 Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

3.5 Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is

meestal de nominale waarde.

Pagina 9



Stichting JIJ

Rotterdam

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

4. RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

4.1 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten en alle daarmee verband houdende

lasten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. Baten worden verantwoord in en

toegerekend aan het jaar waarin de diensten en activiteiten zijn verricht.

4.2 Som der financiële baten en lasten

Rente baten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de

effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.
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Stichting JIJ

Rotterdam

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen en overlopende activa

De samenstelling is als volgt:

31 december

2021 2020

(in euro's)

Debiteuren 210 819

Waarborgsommen 8.550 2.630

Overlopende activa 21.744 34.802

30.504 38.251

Overlopende activa

Subsidies 19.500 34.520

Overige 2.244 282

21.744 34.802

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

2. Liquide middelen

De samenstelling is als volgt:

31 december

2021 2020

(in euro's)

ING Zakelijke Rekening NL33 INGB 0005 3864 18 16.319 4.015

ING Vermogens Spaarrekening NL33 INGB 0005 3864 18 3 3

Kas 185 200

16.507 4.218

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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Stichting JIJ

Rotterdam

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

3. Vermogen

Het verloop van het vermogen blijkt uit het volgende overzicht:

Overige

reserves (vrij

Stichtings- Bestemmings- besteedbaar

kapitaal reserve vermogen) Totaal

(in euro's)

Stand begin boekjaar 0 0 -19.844 -19.844

Saldo van baten en lasten 0 0 23.169 23.169

Stand eind boekjaar 0 0    3.325 3.325

SCHULDEN

4. Kortlopende schulden

De samenstelling is als volgt:

31 december

2021 2020

(in euro's)

Crediteuren 166 0

Vooruitontvangen subsidies 27.500 39.769

Overlopende passiva 16.020 22.544

43.686 62.313
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Stichting JIJ

Rotterdam

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

31 december

2021 2020

(in euro's)

Vooruitontvangen subsidies

Vaillantfonds 7.500 3.000

Zonnige Jeugd 2.000 2.000

St. Pieter Bastiaan 5.000 0

Groene container 3.000 3.000

St. Kinderfonds van Dusseldorp 3.000 0

Janivo Stichting 2.500 2.500

Kinderzorg Den Haag / Rotterdam 2.500 0

St. Mundo Crastino Meliori 2.000 0

Oranjefonds jongeren 0 7.180

Boschhuysen 0 2.000

Dirk Bos Fonds Fonds 1818 0 2.000

Fonds 1818 0 1.600

Hubert van Saane 0 1.500

Job Dura 0 2.654

Kinderzorg DH/R'dam 0 2.000

Mind 0 4.000

Mitialto 0 1.500

St. Fentener van Vlissingen 0 3.000

WS Burger Fonds 0 1.500

Vooruitontvangen inschrijfkosten 0 335

27.500 39.769

Overlopende passiva

Loonbelasting 0 3.755

Accountantskosten 12.500 14.806

Te betalen vakantiegeld 2.020 1.740

Overige 1.500 2.243

16.020 22.544

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De stichting huurt het pand. De huurovereenkomst loopt tot en met 28 februari 2026 en kan worden

voortgezet voor een periode van 5 jaar. De huurprijs per jaar bedraagt circa € 36.000.
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Stichting JIJ

Rotterdam

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

BATEN EN LASTEN 

2021 2020

(in euro's)

5. Baten

Baten

Subsidies 169.648 146.296

Opbrengst activiteiten 7.257 12.103

Donaties 37.534 29.400

Sponsoring 6.110 2.111

Eigen bijdragen 16.472 12.864

Onderhuur locaties 16.195 14.911

Som der baten 253.216 217.685

Subsidies

Diverse Fondsen 154.982 130.666

Gemeente Rotterdam (SUB.18.04.00310) 14.666 14.666

Subsidies voor stagiares en reintegratieplekken 0 964

169.648 146.296

Opbrengst activiteiten

Nazorggroep PsyQ 6.870 11.765

Kookactiviteiten 387 338

7.257 12.103

Donaties

Donaties 12.238 5.764

Donaties Stichting Vogelgezang t.b.v. accountants- advieskosten 16.872 17.899

Donaties vrijwilligers 8.424 5.737

37.534 29.400

Sponsoring

Sponsoring bedrijven 3.750 500

Sponsoring voorlichting en workshops 2.360 1.611

6.110 2.111
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Stichting JIJ

Rotterdam

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

BATEN EN LASTEN (vervolg)

2021 2020

(in euro's)

Eigen bijdragen

Lidmaatschap JIJhuis 5.576 3.873

Groepsbegeleiding 7.613 5.713

Individuele begeleiding 2.830 2.843

Voedingsadvies 453 435

16.472 12.864

Onderhuur locaties

Oostzeedijk 16.195 14.911

16.195 14.911

LASTEN TOEGEREKEND AAN DOELSTELLING

6. Salarissen en vrijwilligerskosten

Salarissen 88.581 81.177

Pensioenen 7.454 6.209

Sociale lasten 16.725 16.751

Vrijwilligersvergoeding 34.754 31.569

Reiskostenvergoeding vrijwilligers 2.986 2.401

Deskundigheidsbevordering en opleiding 631 139

Kosten Arbodienst 605 0

Overige kosten vrijwilligers 0 807

151.736 139.053

7. Huisvestingskosten

Huur       36.640 33.399

Correctie waarborgsom oude jaren -5.920 0

Energiekosten 2.512 2.271

Inrichting en onderhoud 531 672

33.763 36.342

8. Kosten van activiteiten

Materiaalkosten (incl. inkoop maaltijden) 6.306 4.253

Telefoon- en Internetkosten 1.799 3.121

Communicatiekosten gerelateerd aan activiteiten 3.332 1.868

11.437 9.242
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Stichting JIJ

Rotterdam

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

BATEN EN LASTEN (vervolg)

2021 2020

(in euro's)

9. Overige kosten

Kosten nieuwe JIJhuis locatie 3.672 5.401

3.672 5.401

BEHEERSLASTEN

10. Vrijwilligers-  en bestuurskosten

Attentie vrijwilligers 1.796 736

Bestuursvergoeding 200 400

1.996 1.136

11. Algemene kosten

Kantoorkosten 1.953 1.667

Accountants- en advieskosten 2019 0 8.151

Accountants- en advieskosten 2020 0 9.748

Accountants- en advieskosten 2021 16.872 0

Kosten salarisadministratie 850 755

Abonnementen en contributies 1.819 1.778

Verzekeringen 5.032 4.008

Overige algemene kosten 380 1.290

26.906 27.397

13. Financiele baten lasten

Bankkosten -537 -425

-537 -425
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Stichting JIJ

Rotterdam

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

Den Haag, 8 juli 2022

Bestuur Stichting JIJ

De heer B.C.G.W. Loerts Voorzitter …………………………

Mevrouw M. Keijzer Penningmeester …………………………

Mevrouw C.E. Grondstra Secretaris …………………………

Mevrouw J. Roodenburg - Bleijenberg Bestuurder …………………………
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Stichting JIJ

Rotterdam

Jaarrekening 2021

Geen accountantscontrole toegepast

BEGROTING 2021

2022

(in euro's)

Baten
 Subsidies 165.000
 Opbrengst activiteiten 5.000
 Donaties 25.000
 Sponsoring 5.000
 Eigen bijdragen 15.000
 Onderhuur locaties 15.000

Som der baten 230.000

Activiteiten Lasten
 Salarissen en vrijwilligerskosten 150.000
 Huisvestingskosten 40.000
 Kosten van activiteiten 10.000
 Overige kosten 3.000

203.000
Lasten
Beheerslasten

 Vrijwilligers bestuurskosten 2.000
 Algemene kosten 25.000

27.000

Som der lasten 230.000

Saldo voor financiële baten en lasten 0

Saldo financiële baten en lasten 0

Saldo van baten en lasten 0
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